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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Häme

Hämeen yksityisten palvelujen yri-
tysten suhdannetilanne pysyi lieväs-
ti tavanomaista heikommalla tasolla 
vuoden 2015 lopussa ja vuoden 2016 
alussa. Tammikuussa suhdannetilan-
ne-kysymyksen saldoluku oli -14.

Suhdanneodotukset ovat varovai-
sia eikä tilanteeseen juuri odoteta pi-
kaisia muutoksia. Suhdannenäkymi-
en saldoluku oli tammikuussa teh-
dyssä tiedustelussa -2, kun vastaa-
va saldoluku oli viime lokakuussa -9. 
Tammikuussa 4 % alasta odotti suh-

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen 
yritysten tammikuussa 2016 tekemis-
sä suhdannearvioissa oli myönteisiä 
merkkejä, mutta tämänhetkinen suh-
dannetilanne oli yhä heikohko (saldo-
luku -34).

Suhdannenäkymät lähikuukausille 
ovat nousseet nollaviivan tuntumaan, 
saldoluku tammikuussa -1. Lokakui-
sessa tiedustelussa saldoluku oli -14.

Tammikuussa 16 % vastaajista 
odotti suhdanteiden heikkenemistä 
ja 15 % ennakoi niiden paranemista. 

Hämeen yritysten suhdanneodotukset 
ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotantomäärät kasvoivat loka-
joulukuussa kausivaihtelu huomioon 
ottaen hieman. Tuotanto pysynee li-
kimain ennallaan alkuvuoden aikana. 
Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa 
vajaakäytössä, sillä vain 58 % yrityk-
sistä arvioi kapasiteetin olevan koko-
naan hyödynnettynä.

Tilaustilanne oli jonkin verran 
normaalia heikompi, saldoluku -29. 
Valmiiden tuotteiden varastot oli-

   Tuotantokehitys on melko 
tasaista

danteiden paranemista ja 6 % enna-
koi heikkenemistä. Hämeen palvelu-
alojen suhdannenäkymät ovat lähellä 
koko maan keskiarvoa.

Myyntimäärät pysyivät likimain 
ennallaan vuoden 2015 viimeisel-
lä neljänneksellä. Myynnin ennakoi-
daan lisääntyvän jonkin verran kulu-
van vuoden alkukuukausina. 

Työvoimaa palkattiin lisää alku-
talven aikana, mutta lähikuukausi-
na henkilökunnan määrän arvioidaan 
alenevan lievästi. 

vat lievästi tavanomaista suuremmat. 
Henkilöstöä vähennettiin vuoden 
2015 lopussa melko yleisesti. Työ-
voiman määrä pienentynee hivenen 
myös lähikuukausina.

Tammikuussa 60 % vastaajista il-
moitti tuotantokapeikkoja. Yleisin 
kapeikko oli heikko kysyntä 42 %:n 
osuudella. Ammattityövoimasta oli 
pulaa 5 %:lla alasta. Kannattavuuske-
hitys vaihtelee yrityksittäin suuresti. 
Keskimäärin kannattavuus on pysy-
nyt vuoden takaisella tasollaan.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 22 %:lla Hämeen vastaajista. 
Riittämätön kysyntä oli ongelmana 
22 %:lla yrityksillä. Ammattityövoi-
masta oli pulaa 4 %:lla alasta.

Kannattavuus heikkeni viime vuo-
den lopussa aavistuksen verran edel-
lisen vuoden vastavasta ajankohdas-
ta. Kannattavuuden ennakoidaan py-
syvän lähikuukausina pääosin ennal-
laan. 

   Myyntimäärät ennallaan vuoden 
2015 lopussa - lähikuukausille 
odotetaan lievää nousua

   Suhdannetilanteen ennakoidaan 
pysyvän vuoden alkupuoliskolla 
muuttumattomana, saldoluku -2

 Kannattavuus on jäänyt vuoden 
takaista heikommaksi

   Kysyntä on vaimeaa ja tuotanto-
kapasiteettia on runsaasti vapaana

   Suhdanteiden ennakoidaan 
pysyvän lähikuukausina lähes 
ennallaan, saldoluku -1
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 90 6 -2
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 82 16 -14

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 22 22
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 22 22

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 5 68 27 -22
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 68 9 14

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 60 8 24
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 42 49 9 33
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 82 8 2

Henkilökunta 4643
Yrityksiä 33
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 15 69 16 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 10 46 44 -34

   muu tuotantokapeikko 7 7
   riittämätön kysyntä 42 42
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 66 21 -8
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 5 58 37 -32

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 19 67 14 5
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 13 45 42 -29

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 42 50 8 34

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 15 67 18 -3
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 32 43 -18
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 67 16 1

Henkilökunta 9474, Liikevaihto 2427 milj. euroa
Yrityksiä 62
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Häme
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Itä-Suomi

Itä-Suomen palvelualojen yritysten 
suhdannetilanne heikkeni viime vuo-
den lopussa. Tammikuussa 2016 suh-
dannetilanne-kysymyksen saldoluku 
oli -35 (lokakuussa -14). 

Suhdannenäkymät ovat viime-
aikaisesta paranemisesta huolimat-
ta harmaat, sillä lähikuukausien suh-
dannenäkymien saldoluku oli tammi-
kuussa -10. Edellisessä, lokakuussa 
tehdyssä tiedustelussa vastaava sal-
doluku oli -26. Tammikuussa 23 % 
vastaajista arvioi suhdanteiden ole-
van hiipumassa ja 13 % ennakoi pa-

ranemista. Ennallaan suhdanteet säi-
lynevät 64 %:lla alasta. Itä-Suomen 
palveluyritysten suhdanneodotukset 
ovat lievästi koko maan keskiarvoa 
vaisummat.

Myyntimäärät pysyivät päättyneel-
lä neljänneksellä kausivaihtelu huo-
mioon ottaen likimain ennallaan, eikä 
myyntimääriin odoteta suuria muu-
toksia lähikuukausinakaan.

Henkilöstön määrä on säilynyt vii-
me kuukausina keskimäärin ennal-
laan. Työvoimaa arvioidaan vähen-
nettävän jonkin verran kuluvan vuo-

   Tilauskirjat ovat vaimean 
kysynnän vuoksi normaalia ohuem-
mat

Itä-Suomen teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne pysyi heik-
kona vuoden 2015 lopussa. Tammi-
kuussa 2016 tehdyssä tiedustelussa 
suhdannetilanne-kysymyksen saldo-
luku oli -46.

Lähikuukausien suhdanneodotuk-
set ovat kääntyneet nousuun. Suhdan-
nenäkymien viimeisin saldoluku oli 
17, kun vastaava saldoluku oli viime 
lokakuussa -11. Tammikuussa yrityk-
sistä 21 % ennakoi paranemista ja 4 
% arvioi suhdanteiden olevan heikke-

nemässä. Ennallaan tilanne pysynee 
75 %:lla alasta. Itä-Suomen suhdan-
neodotukset ovat koko maan keskiar-
voa myönteisemmät.

Tuotantomäärät lisääntyivät aavis-
tuksen verran viime vuoden lopulla. 
Tuotanto kasvanee vaimeasti myös 
lähikuukausina. Tuotantokapasiteettia 
on laajalti vajaakäytössä, sillä tammi-
kuussa kapasiteetti oli kokonaan hyö-
dynnettynä vain 57 %:lla yrityksistä.

Henkilöstön määrä pieneni vuoden 
2015 lopussa. Lähikuukausina työ-

   Kannattavuus oli vuoden takaista 
heikompi - kapasiteettia on yleises-
ti vajaakäytössä 

 Yleiset suhdanneodotukset ovat 
myönteiset, saldoluku 17

voiman määrä pysynee likimain en-
nallaan.

Tilauskirjat olivat tammikuussa 
yleisesti normaalia ohuemmat, sal-
doluku -43. Heikko kysyntä oli ylei-
sin kapeikkotekijä 48 %:n osuudel-
la. Ammattityövoimasta oli pulaa 14 
%:lla alasta.

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin, mutta keskimäärin se on vähän 
vuoden takaista heikompi. Kannatta-
vuuden odotetaan paranevan hieman 
lähikuukausina.

den alkukuukausina. 
Tuotantokapeikkoja oli tammi-

kuussa 46 %:lla Itä-Suomen palvelu-
alojen vastaajista. Riittämätön kysyn-
tä oli ongelmana 38 %:lla yrityksistä. 
Ammattitaitoisesta työvoimasta oli 
pulaa 5 %:lla alasta. 

Tuotantokustannusten arvioidaan 
olevan noususuunnassa, mutta myyn-
tihinnat laskevat. Kannattavuus on 
jäänyt yleisesti vuoden takaista hei-
kommaksi.

   Suhdanneodotukset ovat kohen-
tumisesta huolimatta yhä vaisut, 
saldoluku -10

 Suhdannetilanne on jatkunut 
heikkona - kannattavuus hiipuu

   Myyntimäärät pysyvät likimain 
ennallaan
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 64 23 -10
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 12 41 47 -35

   muu tuotantokapeikko 12 12
   riittämätön kysyntä 38 38
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 46 46

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 60 31 -22
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 68 15 2

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 23 53 24 -1
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 28 37 35 -7
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 46 31 -8

Henkilökunta 7749
Yrityksiä 68
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 21 75 4 17
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 42 52 -46

   muu tuotantokapeikko 6 6
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 14 14
Tuotannon kasvun esteet 67 67

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 16 68 16 0
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 60 34 -28

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 17 69 14 3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 9 39 52 -43

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 43 42 15 28

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 28 51 21 7
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 31 35 34 -3
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 31 42 27 4

Henkilökunta 12334, Liikevaihto 3767 milj. euroa
Yrityksiä 86
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Itä-Suomi
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen yksityisten pal-
velualojen yritysten suhdannetilanne 
oli tammikuussa 2016 lievästi tavan-
omaista huonompi, saldoluku -17. 

Talven ja alkukevään kehitystä en-
nakoivat suhdannenäkymät olivat lie-
västi miinuksella, saldoluku -6. Vii-
me lokakuussa tehdyssä tiedustelussa 
vastaava saldoluku oli -14. 

Tammikuussa 80 % vastaajista ar-
vioi tilanteen pysyvän lähikuukausi-
na muuttumattomana. Heikkenemis-
tä ennakoi 13 % vastaajista ja 7 % 
odotti tilanteen paranemista. Kaak-

kois-Suomen palvelujen suhdannenä-
kymät ovat aavistuksen verran koko 
maan keskiarvoa synkemmät. 

Myyntimäärät lisääntyivät hienok-
seltaan viime vuoden lopulla. Kulu-
van vuoden alussa myynnin ennakoi-
daan supistuvan lievästi.

Henkilöstö supistui hivenen vuo-
den 2015 viimeisellä neljänneksellä. 
Työvoiman määrä säilynee ennallaan 
kuluvan vuoden alussa. 

Tuotantokapeikkoja ilmoitti tam-
mikuussa 62 % Kaakkois-Suomen 
vastaajista. Kysyntä oli riittämätöntä 

 Suhdannekuva kirkastui viime 
vuoden lopulla - tilanne tammi-
kuussa jo normaalia parempi

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne nou-
si tammikuussa 2016 hieman tavan-
omaista paremmaksi.

Suhdanteiden ennakoidaan pysy-
vän lähikuukausina ennallaan. Suh-
dannenäkymien saldoluku oli 0, sillä 
sekä paranemista että heikkenemistä 
odotti 13 % vastaajista. Ennallaan ti-
lanne säilynee 74 %:lla alasta. Viime 
lokakuussa saldoluku oli -4. Kaak-
kois-Suomen yritysten suhdannenä-
kymät olivat tammikuussa lähellä ko-

ko maan keskiarvoa.
Tuotantomäärät kasvoivat hie-

man viime vuoden lopulla ja tuotan-
non ennakoidaan lisääntyvän hieman 
myös lähikuukausina. Tuotantokapa-
siteetti oli tammikuussa kohtalaises-
ti hyödynnettynä, sillä kapasiteetti 
oli kokonaan käytössä 78 %:lla vas-
taajista.

Tilaustilanne oli tammikuussa liki-
main normaali, saldoluku 3. Valmii-
den tuotteiden varastot ovat vähän ta-
vanomaista täydemmät.

   Suhdanteet pysynevät lähikuu-
kausina ennallaan, saldoluku 0

Henkilöstöä vähennettiin lieväs-
ti vuoden 2015 viimeisellä neljännek-
sellä ja työvoimaa supistettaneen vä-
hän myös talven aikana.

Heikko kysyntä oli tammikuus-
sa yleisin tuotantokapeikko 36 %:n 
osuudella. Ammattityövoimasta oli 
pulaa 13 %:lla alasta ja kapasiteetti-
pula oli ongelmana 19 %:lla vastaa-
jista. 

Kannattavuus on pysynyt keski-
määrin vuoden takaisissa lukemissa. 
Investoinnit ovat lisääntyneet vähän.

39 %:lla yrityksistä ja ammattitaitoi-
sesta työvoimasta oli pulaa 23 %:lla 
vastaajista.

Kannattavuus on jonkin verran 
vuoden takaista parempi. Lähikuu-
kausina kannattavuuden ennakoidaan 
heikkenevän hieman.

   Viime vuoden lopun vaatimatto-
man myynnin kasvun ennakoidaan 
hiipuvan lähikuukausina

   Suhdannenäkymät ovat lievästi 
miinuksella, saldoluku -6

   Kannattavuus oli hieman vuoden 
takaista parempi

   Tuotannon odotetaan lisääntyvän 
hieman - heikko kysyntä on yhä 
yleisin kapeikkotekijä
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 7 80 13 -6
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 69 24 -17

   muu tuotantokapeikko 8 8
   riittämätön kysyntä 39 39
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 23 23
Tuotannon kasvun esteet 62 62

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 71 15 -1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 75 16 -7

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 6 72 22 -16
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 36 30 34 2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 59 17 7

Henkilökunta 5054
Yrityksiä 70
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 74 13 0
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 30 51 19 11

   muu tuotantokapeikko 6 6
   riittämätön kysyntä 36 36
   puute kapasiteetista 19 19
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 13 13
Tuotannon kasvun esteet 67 67

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 74 16 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 59 33 -25

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 21 74 5 16
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 25 53 22 3

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 22 55 23 -1

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 34 53 13 21
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 48 25 27 21
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 31 54 15 16

Henkilökunta 8405, Liikevaihto 4220 milj. euroa
Yrityksiä 53
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Kaakkois-Suomi
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Keski-Suomi

Keski-Suomen yksityisten palve-
luyritysten suhdannetilanne arvioi-
tiin tammikuussa 2016 lievästi ta-
vanomaista huonommaksi (saldolu-
ku -14).

Lähikuukausien suhdanneodotuk-
set ovat nousussa. Suhdannenäkymi-
en viimeisin saldoluku oli 16, kun lo-
kakuussa tehdyssä tiedustelussa vas-
taava saldoluku oli 1. Tammikuussa 
vastaajista 30 % ennakoi heikkene-
mistä ja 14 % yrityksistä arvioi suh-
danteiden olevan hiipumassa.

Keski-Suomen palvelualojen yri-

tysten suhdannenäkymät olivat tam-
mikuussa koko maan keskiarvoa 
kirkkaammat.

Myynti lisääntyi hieman vuoden 
2015 viimeisellä neljänneksellä, mut-
ta nousu oli pääosin kausivaihtelus-
ta johtuvaa. Kuluvan vuoden alussa 
myyntimäärät kasvanevat melko ylei-
sesti. 

Henkilöstön määrä pysyi likimain 
ennallaan viime vuoden loka-joulu-
kuussa. Työvoima säilynee keskimää-
rin nykytasolla myös lähikuukausina. 
Tuotantokapeikkoja oli tammikuus-

Keski-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannearviot parani-
vat vuoden 2015 lopussa. Tämänhet-
kinen suhdannetilanne arvioitiin kui-
tenkin tammikuussa 2016 yhä nor-
maalia heikommaksi (saldoluku -28).

Suhdannenäkymät ovat kirkastu-
neet ja tilanteen ennakoidaan parane-
van lievästi alkuvuoden aikana (sal-
doluku 8). Lokakuussa tehdyssä tie-
dustelussa vastaava saldoluku oli -13. 
Tammikuussa 17 % vastaajista odotti 
suhdanteiden paranemista ja 9 % ar-

vioi tilanteen heikkenevän lähikuu-
kausina. Keski-Suomen suhdanneo-
dotukset ovat hieman koko maan kes-
kiarvoa myönteisemmät.

Tuotantomäärät lisääntyivät kausi-
vaihtelu huomioon ottaen lievästi vii-
me vuoden lopussa. Tuotannon enna-
koidaan kasvavan hivenen myös lähi-
kuukausina. Tuotantokapasiteetti oli 
tammikuussa vain kohtalaisesti hyö-
dynnettynä, sillä kapasiteetti oli ko-
konaan käytössä vain 65 %:lla vas-
taajista.

   Suhdannetilanne edelleen 
normaalia huonompi - kysyntä 
vaimeaa 

   Yleiset suhdannenäkymät ovat 
nousussa, saldoluku 8

   Tuotannon ennakoidaan lisään-
tyvän lähikuukausina

Tilauskannat ovat normaalia pie-
nemmät, saldoluku -30. Valmistuo-
tevarastot ovat jonkin verran tavan-
omaista runsaammat.

Henkilöstön määrä supistui lieväs-
ti loka-joulukuun aikana ja työvoima-
kehitys pysynee laskusuunnassa lä-
hikuukausinakin. Heikko kysyntä oli 
tammikuussa yleisin tuotantokapeik-
ko 57 %:n osuudella. Työvoimasta 
oli pulaa 8 %:lla vastaajista.

Kannattavuus on pysynyt keski-
määrin vuoden takaisella tasollaan.

sa 40 %:lla Keski-Suomen palvelu-
alojen yrityksistä. Heikko kysyntä oli 
yleisin kapeikko 37 %:n osuudellaan. 
Ammattitaitoisesta työvoimasta oli 
pulaa 6 %:lla alasta.

Kannattavuus parani hieman viime 
vuoden lopulla edellisen vuoden vas-
taavaan ajankohtaan verrattuna.

   Suhdannenäkymät ovat varovai-
sen myönteiset, saldoluku 16

   Kysyntä on vaimeaa - myynnin 
ennakoidaan lisääntyvän lähikuu-
kausina

   Kannattavuus on vuoden takais-
ta parempi
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 30 56 14 16
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 11 64 25 -14

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 37 37
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 6 6
Tuotannon kasvun esteet 40 40

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 25 53 22 3
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 72 17 -6

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 39 54 7 32
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 34 48 18 16
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 73 8 11

Henkilökunta 3520
Yrityksiä 46
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 74 9 8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 14 44 42 -28

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 57 57
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 63 63

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 62 26 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 54 31 -16

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 32 56 12 20
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 5 60 35 -30

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 35 61 4 31

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 33 44 23 10
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 32 38 30 2
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 39 34 -7

Henkilökunta 9444, Liikevaihto 2642 milj. euroa
Yrityksiä 55
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keski-Suomi
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Lounais-Suomi

   Suhdannetilanne on tavan-
omaista heikompi - kysyntä 
edelleen vaimeaa

   Tuotantomäärät ovat hienoises-
sa laskusuunnassa - investoinnit 
ovat lisääntyneet lievästi

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne heikkeni 
lievästi vuoden 2015 lopulla.

Suhdannenäkymät kohentuivat lie-
västi tammikuussa 2016, mutta pa-
ranemista ei silti juurikaan odoteta.  
Suhdannenäkymien viimeisin saldo-
luku oli -3, kun saldoluku oli loka-
kuussa -7.

Tammikuussa 73 % vastaajista us-
koi tilanteen pysyvän lähikuukausi-
na ennallaan. Heikkenemistä ennakoi 
15 % vastaajista ja 12 % odotti para-

Lounais-Suomen palveluyritykset ar-
vioivat tammikuussa 2016 suhdanne-
tilanteen selvästi tavanomaista huo-
nommaksi, saldoluku -50. 

Suhdanneodotukset ovat varovai-
sia ja tilanteen odotetaan paranevan 
vain hyvin lievästi lähikuukausina. 
Suhdannenäkymien viimeisin saldo-
luku oli 4 (lokakuussa 2), sillä para-
nemista ennakoi 15 % vastaajista ja 
11 % arvioi suhdanteiden heikkene-
vän. Ennallaan suhdanteet pysynevät 
talven ja alkukevään aikana 74 %:lla 
vastaajista.

Lounais-Suomen suhdanneodotuk-

nemista. Lounais-Suomen teollisuu-
den ja rakentamisen suhdannenäky-
mät ovat vähän koko maan keskiar-
voa harmaammat.

Tuotanto oli loivassa laskussa vii-
me vuoden viimeisellä neljänneksellä 
ja tuotanto pienentynee hieman myös 
kuluvan vuoden alussa. Tuotantoka-
pasiteetti oli kokonaan käytössä 72 
%:lla vastaajista.

Tilauskirjat ovat viime kuukausi-
en loivasta noususta huolimatta yhä 
normaalia ohuemmat, saldoluku -19. 

set ovat hieman koko maan keskiar-
voa myönteisemmät.

Myyntimäärät kasvoivat vähän 
vuoden 2015 lopulla ja myynnin 
odotetaan lisääntyvän jonkin verran 
myös kuluvan vuoden alussa. 

Henkilöstöä vähennettiin viime 
vuoden lopulla ja työvoiman arvioi-
daan supistuvan lievästi myös lähi-
kuukausina.

Tuotannonrajoitteita oli tammi-
kuussa 78 %:lla Lounais-Suomen 
palveluvastaajista. Kysyntä oli heik-
koa 59 %:lla alasta ja 22 %:lla yri-
tyksistä oli ongelmia ammattitaitoi-

Valmistuotevarastot ovat vähän taval-
lista täydemmät. Henkilökuntaa vä-
hennettiin hivenen viime vuoden lo-
pulla ja työvoima vähentynee hieman 
myös kuluvan vuoden alussa.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 47 %:lla alueen vastaajista. 
Riittämätön kysyntä oli yleisin tuo-
tannon kasvun este 39 %:n osuudella.

Kannattavuus on pysynyt likimain 
edellisen vuoden vastaavan ajankoh-
dan tasolla ja myös investoinnit ovat 
säilyneet ennallaan.

sen työvoiman saamisessa. 
Kannattavuuskehitys vaihtelee yri-

tyksittäin, ja keskimäärin kannatta-
vuus on pysynyt likimain vuoden ta-
kaisella tasollaan. Kannattavuuden 
ennakoidaan heikkenevän hieman lä-
hikuukausina, sillä tuotantokustan-
nusten uskotaan kohoavan melko 
yleisesti.

 Suhdannenäkymät ovat varovai-
sia, saldoluku -3

   Suhdanteiden ennakoidaan 
paranevan lähikuukausina aavis-
tuksen verran, saldoluku 4 

   Tämänhetkinen suhdannetilanne 
on heikko ja kysyntä on vaimeaa

 Myynnin odotetaan vauhdittuvan 
alkuvuoden aikana
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 15 74 11 4
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 50 50 -50

   muu tuotantokapeikko 15 15
   riittämätön kysyntä 59 59
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 22 22
Tuotannon kasvun esteet 78 78

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 71 20 -11
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 5 65 30 -25

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 38 53 9 29
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 41 29 30 11
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 37 48 15 22

Henkilökunta 4927
Yrityksiä 61
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 12 73 15 -3
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 10 50 40 -30

   muu tuotantokapeikko 7 7
   riittämätön kysyntä 39 39
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 47 47

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 73 18 -9
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 64 23 -10

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 17 73 10 7
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 9 63 28 -19

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 28 69 3 25

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 19 52 29 -10
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 19 55 26 -7
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 65 22 -9

Henkilökunta 24455, Liikevaihto 19460 milj. euroa
Yrityksiä 101
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Pirkanmaa

Pirkanmaan palvelualojen yritysten 
suhdannetilanne oli heikko tammi-
kuussa 2016 (saldoluku -38).

Suhdannenäkymät kirkastuivat 
viime vuoden lopulla ja tammikuus-
sa 2016 lähikuukausien suhdanneo-
dotuksien saldoluku oli 5. Edellisen 
vuoden lokakuussa tehdyssä tiedus-
telussa vastaava saldoluku oli -30. 
Tammikuussa 18 % vastaajista arvioi 
suhdanteiden olevan nousussa ja 13 
% alasta odotti heikkenemistä.

Pirkanmaan yksityisten palvelujen 
suhdanneodotukset ovat hieman koko 

   Tuotantokapasiteetti on vajaa-
käytössä heikon kysynnän myötä

maan keskiarvoa myönteisemmät.
Myynnin arvioitiin lisääntyneen 

jonkin verran vuoden 2015 lopulla ja 
myyntimäärät kasvanevat myös kulu-
van vuoden alussa. 

Työvoiman määrä pysyi viime 
vuoden loka-joulukuussa likimain en-
nallaan. Henkilöstön määrä pienenty-
nee hieman kuluvan vuoden alussa.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 50 %:lla Pirkanmaan yrityk-
sistä. Kysyntä oli heikkoa 37 %:lla 
vastaajista ja työvoimasta oli pulaa 4 
%:lla yrityksistä. 

Teollisuuden ja rakentamisen yritys-
ten suhdannetilanne oli Pirkanmaalla 
heikko tammikuussa 2016.

Lähikuukausien suhdannenäkymät 
ovat laskusuunnassa. Suhdanneodo-
tuksien saldoluku oli tammikuussa 
2016 lukemassa -12, kun saldoluku 
oli viime lokakuussa tehdyssä tiedus-
telussa 1. Tammikuussa 16 % vastaa-
jista ennakoi suhdanteiden heikkene-
mistä ja 4 % alasta odotti paranemis-
ta. Pirkanmaan teollisuuden ja raken-
tamisen suhdanneodotukset ovat hie-

man alle koko maan keskiarvon.
Tuotantomäärät lisääntyivät vuo-

den 2015 lopussa. Lähikuukausina 
tuotannon odotetaan sen sijaan supis-
tuvan jonkin verran. Tuotantokapasi-
teetti on heikohkosti hyödynnetty, sil-
lä kapasiteetti on kokonaan käytössä 
vain 47 %:lla vastaajista.

Tilaustilanne oli tammikuussa hie-
man tavanomaista heikompi, saldolu-
ku -15. Valmiiden tuotteiden varastot 
ovat myös tavanomaista niukemmat. 

Työvoiman määrä supistui lieväs-

ti vuoden 2015 viimeisellä neljän-
neksellä. Henkilöstöä vähennettäneen 
myös kuluvan vuoden alussa.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 53 %:lla Pirkanmaan yrityk-
sistä. Heikko kysyntä oli yleisin ka-
peikko 48 %:n osuudella. Rahoitus-
vaikeuksia oli 7 %:lla alasta.

Kannattavuus oli viime vuoden lo-
pussa hieman vuoden takaista parem-
pi, vaikka myyntihintakehitys onkin 
ollut viime kuukausina vaimeaa.

Kustannukset ovat kohonneet vii-
me kuukausina ja kustannusten nou-
sun ennakoidaan jatkuvan lähikuu-
kausinakin. Kannattavuus on hieman 
vuoden takaista heikompi ja kannat-
tavuuden ennakoidaan pysyvän ala-
maissa lähikuukausinakin.

 Suhdannetilanne pysyi heikkona 
vuoden 2015 lopussa ja vuoden 2016 
alussa

   Myynti on lisääntynyt - kannat-
tavuus on hienoisessa laskussa

   Suhdannenäkymät ovat kirkas-
tuneet, saldoluku 5

   Suhdannenäkymät ovat hienoi-
sesti miinuksella, saldoluku -12

   Tuotantomäärien ennakoidaan 
vähenevän lievästi lähikuukausina
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 18 69 13 5
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 52 43 -38

   muu tuotantokapeikko 9 9
   riittämätön kysyntä 37 37
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 50 50

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 61 26 -13
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 55 24 -3

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 71 8 13
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 28 36 36 -8
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 38 39 23 15

Henkilökunta 6424
Yrityksiä 55
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 80 16 -12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 9 35 56 -47

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 1 1
Tuotannon kasvun esteet 53 53

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 82 14 -10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 59 29 -17

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 15 53 32 -17
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 9 67 24 -15

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 53 45 2 51

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 15 50 35 -20
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 36 39 -14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 40 40 20 20

Henkilökunta 16769, Liikevaihto 6399 milj. euroa
Yrityksiä 72
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Pirkanmaa
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Pohjanmaa

Pohjanmaan yksityisten palvelualo-
jen yritysten suhdannetilanne pysyi 
heikkona vuoden 2015 lopulla. Tam-
mikuussa 2016 suhdannetilanne-ky-
symyksen saldoluku oli -39, kun sal-
doluku oli viime lokakuussa -38.

Suhdannenäkymät tummentuivat 
tammikuussa, jolloin lähikuukausi-
en suhdanneodotuksien saldoluku oli 
-40. Edellisessä, lokakuussa tehdyssä 
tiedustelussa vastaava saldoluku oli 
-26. Tammikuussa 44 % vastaajista 
ennakoi suhdanteiden heikkenemistä 

ja 4 % alasta odotti suhdanteiden pa-
ranemista. Pohjanmaan palvelualojen 
yritysten suhdannearviot ovat koko 
maan keskiarvoa heikommat.

Myyntimäärät pienenivät vuoden 
2015 viimeisellä neljänneksellä lie-
västi. Myynnin ennakoidaan hiipuvan 
myös kuluvan vuoden alussa, mutta 
heikkeneminen johtuu pääosin kausi-
vaihtelusta.

Henkilöstökehitys on ollut viime 
kuukausina vaisua ja työvoimaa su-
pistettaneen jonkin verran myös ku-

   Suhdannetilanne on normaalia 
heikompi ja kysyntä on vaimeaa 
puolella vastaajista 

Pohjanmaan teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannetilanne oli tammi-
kuussa 2016 tavanomaista heikompi 
(saldoluku -34).

Lähikuukausien suhdanneodotuk-
set olivat hienoisesta toipumisesta 
huolimatta yhä vaimeat, saldoluku -5. 
Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa 
vastaava saldoluku oli -16. Tammi-
kuussa 22 % vastaajista ennakoi suh-
danteiden heikkenemistä ja 17 % us-
koi suhdanteiden olevan paranemas-
sa. Pohjanmaan yritysten suhdanne-

arviot ovat jonkin verran koko maan 
keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotanto säilyi viime vuoden lo-
pulla keskimäärin ennallaan. Tuo-
tantomäärät laskenevat kausivaihte-
lu huomioon ottaen kuluvan vuoden 
alkukuukausina lievästi. Tuotantoka-
pasiteetti oli tammikuussa vain koh-
talaisesti hyödynnettynä, sillä vastaa-
jista 66 % arvioi kapasiteetin olevan 
täyskäytössä.

Tilauskirjat ohentuivat viime vuo-
den lopulla ja kuluvan vuoden tam-

   Lähikuukausien suhdannenäky-
mät ovat hienoisesti miinuksella, 
saldoluku -5

   Tuotannon ennakoidaan vähene-
vän talven aikana hieman

mikuussa tilaustilanne oli heikohko, 
saldoluku -35. Valmiiden tuotteiden 
varastot ovat nousseet normaalia täy-
demmiksi. Henkilöstöä on vähennet-
ty viime kuukausien aikana ja työvoi-
man määrää pienennettäneen myös 
lähikuukausina.

Riittämätön kysyntä oli tammi-
kuussa ongelmana 50 %:lla Pohjan-
maan yrityksistä. Työvoimapulas-
ta kärsi 13 % alasta. Kannattavuus on 
pysynyt keskimäärin vuoden takai-
sella tasollaan.

luvan vuoden alussa.
Tuotantokapeikkoja oli tammi-

kuussa 60 %:lla Pohjanmaan palve-
lualojen vastaajista. Kysyntä oli riit-
tämätöntä 44 %:lla alasta ja 11 %:lla 
oli pulaa ammattitaitoisesta työvoi-
masta. Muut kapeikot olivat vähäisiä.

Myyntihinnat ovat laskusuunnas-
sa, mutta kustannukset nousevat edel-
leen lievästi. Kannattavuus on vuo-
den takaista heikompi.

   Suhdannetilanne arvioitiin tam-
mikuussa normaalia heikommaksi

   Kannattavuus on laskussa ja 
kysyntä on vaimeaa

   Yleiset suhdannenäkymät ovat 
harmaat, saldoluku -40
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 52 44 -40
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 9 43 48 -39

   muu tuotantokapeikko 7 7
   riittämätön kysyntä 44 44
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 60 60

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 63 33 -29
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 5 68 27 -22

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 22 41 37 -15
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 15 44 41 -26
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 36 36 -8

Henkilökunta 4495
Yrityksiä 38
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 61 22 -5
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 40 47 -34

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 50 50
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 13 13
Tuotannon kasvun esteet 58 58

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 65 31 -27
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 45 46 -37

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 32 60 8 24
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 5 55 40 -35

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 34 61 5 29

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 67 23 -13
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 24 34 42 -18
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 31 40 29 2

Henkilökunta 10382, Liikevaihto 4353 milj. euroa
Yrityksiä 56
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Pohjanmaa
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen palvelualojen yritys-
ten suhdannetilanne oli tammikuus-
sa 2016 hieman normaalia heikompi, 
saldoluku -24. 

Suhdannenäkymät ovat lievästi 
miinuksella, sillä lähikuukausien suh-
danneodotuksien saldoluku oli tam-
mikuussa -11. Viime lokakuussa vas-
taava saldoluku oli -9. Tammikuus-
sa 18 % yrityksistä ennakoi suhdan-
teiden heikkenevän ja 7 % odotti pa-
ranemista. Pohjois-Suomen yksityis-
ten palveluyritysten suhdannenäky-

mät ovat vähän koko maan keskiar-
voa vaisummat.

Myynti pysyi vuoden 2015 lopul-
la likimain ennallaan. Myyntimäärien 
odotetaan lisääntyvän kuluvan vuo-
den alussa jonkin verran.

Henkilöstöä vähennettiin hieman 
viime loka-joulukuussa. Työvoiman 
määrä supistunee edelleen aavistuk-
sen verran kuluvan vuoden alussa.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 51 %:lla alueen vastaajista. 
Yleisin kapeikkotekijä oli heikko ky-

   Kysyntä arvioidaan edelleen 
heikoksi - kannattavuus hieman 
vuoden takaista parempi

Pohjois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdanteet paranivat vuo-
den 2015 lopussa. Suhdannetilanne 
oli kuitenkin yhä normaalia heikompi 
tammikuussa 2016 (saldoluku -19).

Suhdanteiden ennakoidaan pysy-
vän keskimäärin ennallaan lähikuu-
kausien aikana, saldoluku -1. Vii-
me lokakuussa tehdyssä tiedustelussa 
vastaava saldoluku oli -7.

Tammikuussa 5 % vastaajista en-
nakoi heikkenemistä ja 4 % odot-
ti paranemista. Yrityksistä 91 % us-

koo suhdanteiden pysyvän ennallaan. 
Pohjois-Suomen vastaajien suhdan-
neodotukset ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Tuotantomäärät kasvoivat lieväs-
ti vuoden 2015 lopulla. Kuluvan vuo-
den alussa tuotannon sen sijaan en-
nakoidaan supistuvan hieman. Tuo-
tantokapasiteetti oli tammikuussa ko-
konaan hyödynnettynä vain 53 %:lla 
alueen vastaajista.

Tilauskannat olivat tavanomaista 
pienemmät, saldoluku -30. Valmiiden 

  Tuotanto-odotukset ovat hienoi-
sesti miinuksella

   Suhdannetilanteen odotetaan 
pysyvän lähikuukausina ennallaan, 
saldoluku -1

tuotteiden varastot olivat keskimäärin 
normaalilukemissa.

Henkilöstö pysyi lähes ennallaan 
vuoden 2015 viimeisellä neljännek-
sellä. Työvoimaa vähennettäneen jon-
kin verran vuoden 2016 alussa.

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 52 %:lla vastaajista. Riittämä-
tön kysyntä oli yleisin kapeikko 46 
%:n osuudella.

Kannattavuus on viimeaikaisesta 
heikosta hintakehityksestä huolimatta 
hieman vuoden takaista parempi. 

syntä 39 %:n osuudella. Rahoitusvai-
keuksia oli 7 %:lla yrityksistä ja am-
mattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 
2 %:lla. Myyntihinnat ovat alentuneet 
viime kuukausina ja myös kustan-
nukset ovat laskusuunnassa. Kannat-
tavuus vaihtelee yrityksittäin, mut-
ta keskimäärin se on vuoden takaisis-
sa lukemissa.

   Suhdanteiden ennakoidaan hii-
puvan lievästi alkuvuoden aikana, 
saldoluku -11

 Myynnin odotetaan lisääntyvän 
lähikuukausina

   Kannattavuus keskimäärin 
vuoden takaisella tasolla - kysyntä 
edelleen heikkoa
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 7 75 18 -11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 68 28 -24

   muu tuotantokapeikko 6 6
   riittämätön kysyntä 39 39
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 51 51

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 72 17 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 53 32 -17

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 52 16 16
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 40 37 -14
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 58 17 8

Henkilökunta 8827
Yrityksiä 90
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 91 5 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 18 45 37 -19

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 46 46
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 52 52

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 76 20 -16
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 76 15 -6

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 26 51 23 3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 1 68 31 -30

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 47 51 2 45

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 7 67 26 -19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 33 39 28 5
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 67 13 7

Henkilökunta 10809, Liikevaihto 6700 milj. euroa
Yrityksiä 66
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Pohjois-Suomi
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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Helmikuu 2016

Uudenmaan teollisuuden ja raken-
tamisen yritysten suhdannetilan-
ne heikkeni hieman vuoden 2015 lo-
pussa.

Lähikuukausien suhdannenäkymät 
ovat varovaisen luottavaiset. Suhdan-
neodotuksien saldoluku oli tammi-
kuussa 10, kun saldoluku oli viime 
lokakuun tiedustelussa 18.

Tammikuussa 2016 alueen vas-
taajista 84 % arvioi suhdanteiden jat-
kuvan ennallaan. Paranemista odot-
ti 13 % alasta ja 3 % ennakoi heikke-

Uusimaa

 Kysyntä on vaimeaa ja henkilö-
kunnan määrä on laskussa

Uudenmaan palveluvastaajien suh-
dannetilanne pysyi heikkona vuoden 
2015 lopussa ja tammikuussa 2016 
tehdyssä tiedustelussa suhdannetilan-
ne-kysymyksen saldoluku oli -27.

Lähikuukausien suhdannenäky-
mät eivät lupaa pikaista paranemis-
ta, sillä suhdanneodotuksien saldolu-
ku oli tammikuussa -2 (lokakuun tie-
dustelussa 5). Tammikuussa 12 % 
vastaajista ennakoi paranemista ja 74 
%  yrityksistä arvioi tilanteen pysy-
vän ennallaan. Heikkenemistä odot-

ti 14 % alasta. Uudenmaan palvelu-
alojen suhdannekuva on lähellä koko 
maan keskiarvoa. 

Myyntimäärät kasvoivat hieman 
vuoden 2015 lopussa ja alkuvuotta 
2016 koskevat myyntiodotukset ovat 
myös varovaisen luottavaiset.

Henkilöstön määrä pysyi keski-
määrin likimain ennallaan viime vuo-
den viimeisellä vuosineljänneksel-
lä. Työvoiman määrä pysynee lä-
hes muuttumattomana kuluvan vuo-
den alussa.

tammikuussa -28. Valmistuotevaras-
tot ovat likimain normaalit. Henkilö-
kunnan määrä supistui viime vuoden 
lopulla ja työvoimaa vähennettäneen 
jonkin verran myös lähikuukausina.

Heikko kysyntä oli tammikuus-
sa yleisin tuotantokapeikko 40 %:n 
osuudella. Ammattitaitoisesta työvoi-
masta oli pulaa 11 %:lla alasta. Kan-
nattavuus on jäänyt hieman vuoden 
takaista heikommaksi. Investoinnit 
sen sijaan ovat lievässä nousussa.

   Yleiset suhdanneodotukset ovat 
varovaisen myönteiset, saldoluku 
10

nemistä. Uudenmaan teollisuuden ja 
rakentamisen suhdannenäkymät ovat 
vähän koko maan keskiarvoa valoi-
sammat.

Tuotanto lisääntyi hivenen vuoden 
2015 lopussa. Tuotannon kasvun ar-
vioidaan vauhdittuvan vuoden 2016 
alkupuoliskolla. Tuotantokapasiteet-
ti oli tammikuussa varsin hyvin käy-
tössä, sillä kapasiteetti oli kokonaan 
hyödynnettynä 82 %:lla alasta.

Tilauskirjat ovat olleet viime kuu-
kausina laskusuunnassa, saldoluku 

Tuotantokapeikkoja oli tammi-
kuussa 48 %:lla Uudenmaan palvelu-
alojen vastaajista. Kysyntä oli heik-
koa 31 %:lla alasta ja 11 %:lla oli pu-
laa ammattitaitoisesta työvoimasta.

Kannattavuus on viimeaikaisesta 
kustannusten noususta huolimatta vä-
hän vuoden takaista parempi.

   Suhdannetilanne kuvataan 
melko yleisesti normaalia huo-
nommaksi

   Myynti on loivasti noususuun-
nassa - henkilökunnan määrä on 
likimain ennallaan

   Suhdanteet pysynevät alkuvuo-
den aikana likimain muuttumatto-
mina, saldoluku -2

   Tuotannon ennakoidaan lisään-
tyvän lähikuukausina
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Saldo

Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 12 74 14 -2
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 12 49 39 -27

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 31 31
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 48 48

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 16 72 12 4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 72 16 -4

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 30 58 12 18
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 40 37 23 17
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 35 49 16 19

Henkilökunta 112583
Yrityksiä 308
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 84 3 10
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 18 44 38 -20

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 40 40
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 53 53

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 59 29 -17
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 59 34 -27

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 7 85 8 -1
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 10 52 38 -28

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 18 70 12 6

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 24 65 11 13
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 58 20 2
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 64 16 4

Henkilökunta 77910, Liikevaihto 19243 milj. euroa
Yrityksiä 133
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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