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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Marraskuu 2015Häme

Hämeen yksityisten palvelujen yri-
tysten suhdannetilanne oli lokakuus-
sa 2015 vähän tavanomaista vaime-
ampi, saldoluku -17. 

Suhdannetilanteen ennakoidaan 
heikkenevän aavistuksen verran tal-
ven aikana. Suhdannenäkymien vii-
meisin saldoluku oli -9, kun vastaa-
va saldoluku oli heinäkuisessa tiedus-
telussa -12. Lokakuussa 12 % vastaa-
jista arvioi suhdanteiden olevan hii-
pumassa ja 3 % odotti paranemista.

Hämeen palvelualojen vastaajien 

Hämeen teollisuuden ja rakentamisen 
yritykset arvioivat suhdannetilanteen 
lokakuussa 2015 normaalia vaisum-
maksi (saldoluku -46).

Suhdannenäkymät ovat viime kuu-
kausien hienoisesta piristymisestä 
huolimatta harmaat, saldoluku -14. 
Heinäkuisessa tiedustelussa vastaava 
saldoluku oli -27.

Lokakuussa 23 % alasta ennakoi 
suhdanteiden heikkenemistä ja 9 % 
yrityksistä uskoi tilanteen olevan lä-
hikuukausina paranemassa. Hämeen 

vastaajien suhdanneodotukset ovat 
koko maan keskiarvoa vaisummat.

Tuotanto lisääntyi aavistuksen ver-
ran heinä-syyskuussa ja tuotannon ar-
vioidaan kasvavan kausivaihtelu huo-
mioon ottaen hivenen myös loppu-
vuoden aikana. Tuotantokapasiteet-
ti ylittää yleisesti kysynnän, sillä vain 
49 %:lla vastaajista oli kapasiteetti 
kokonaan käytössä.

Tilauskirjat olivat lokakuussa hi-
venen normaalia ohuemmat, saldo-
luku -36. Valmiiden tuotteiden va-

   Tuotanto kasvoi hivenen syk-
syn alussa - kysyntä on edelleen 
vaimeaa

suhdannenäkymät ovat vähän koko 
maan keskiarvoa harmaammat.

Myynti väheni hivenen kolman-
nella vuosineljänneksellä. Vuoden ta-
kaiseen tilanteeseen verrattuna myyn-
ti pysyi ennallaan. Myyntimäärät säi-
lynevät likimain muuttumattomina 
lähikuukausina.

Henkilöstön määrä pieneni lieväs-
ti syksyn aikana. Henkilöstöodotuk-
set ovat heikohkoja ja työvoima su-
pistunee hivenen myös loppuvuoden 
aikana. 

rastot ovat tavanomaista täydemmät. 
Henkilökunnan määrä väheni lieväs-
ti syksyn alussa ja työvoima supistu-
nee myös vuoden viimeisinä kuukau-
sinakin.

Lokakuussa noin puolet vastaajis-
ta, 52 %, arvioi heikon kysynnän ole-
van merkittävä tuotantokapeikko.

Kannattavuus oli kolmannella nel-
jänneksellä yleisesti vuoden takais-
ta heikompi. Investoinnit ovat jääneet 
jonkin verran edellisen vuoden vas-
taavaa ajankohtaa pienemmiksi.

Tuotantokapeikkoja lokakuussa 
vain 19 %:lla vastaajista. Heikko ky-
syntä oli ongelmana 17 %:lla yrityk-
sillä. Ammattityövoimasta oli pulaa 4 
%:lla alasta.

Kannattavuus jäi vuoden 2015 
kolmannella neljänneksellä aavistuk-
sen verran vuoden takaista heikom-
maksi.

   Suhdannetilanne oli lokakuussa 
vähän normaalia huonompi 

   Yleiset suhdannenäkymät ovat 
lievästi heikkenevät, saldoluku -9

 Myynti pysynee likimain ennal-
laan vuoden lopulla

   Kannattavuus on laskussa hei-
kon hintakehityksen vuoksi

   Suhdannenäkymät ovat lievästi 
miinuksella, saldoluku -14
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 3 85 12 -9
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 83 17 -17

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 17 17
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 19 19

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 63 28 -19
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 2 78 20 -18

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 7 81 12 -5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 10 79 11 -1
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 3 84 13 -10

Henkilökunta 3342
Yrityksiä 31
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 68 23 -14
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 40 53 -46

   muu tuotantokapeikko 10 10
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 66 66

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 6 57 37 -31
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 45 40 -25

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 22 75 3 19
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 9 46 45 -36

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 51 39 10 41

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 71 19 -9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 47 31 -9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 24 55 21 3

Henkilökunta 8649, Liikevaihto 2054 milj. euroa
Yrityksiä 49
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Häme







 Suhdannebarometri | Helmikuu 2010  | 1

Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Marraskuu 2015Itä-Suomi

Itä-Suomen palveluyritysten suhdan-
netilanne kohentui alkusyksyn aika-
na, mutta tilanne arvioitiin lokakuus-
sa 2015 yhä tavanomaista heikom-
maksi (saldoluku -14).

Lähikuukausia koskevat suhdan-
nearviot ovat heikentyneet kesän jäl-
keen. Suhdannenäkymien viimeisin 
saldoluku oli -26, kun saldoluku oli 
heinäkuussa tehdyssä tiedustelussa 
-6. Lokakuussa heikkenemistä odotti 
39 % yrityksistä ja 13 % alueen vas-
taajista ennakoi suhdanteiden para-
nevan.

Itä-Suomen palvelualojen suhdan-
nenäkymät ovat koko maan keskiar-
voa harmaammat.

Myyntimäärät pienenivät hieman 
kolmannella vuosineljänneksellä. 
Myynti pysynee kausivaihtelu huo-
mioon ottaen lähes ennallaan vuo-
den lopulla. Henkilöstön määrä säi-
lyi muuttumattomana syksyn aikana. 
Työvoimaa ennakoidaan vähennettä-
vän hieman vuoden lopulla. 

Tuotantokapeikkoja oli lokakuus-
sa 48 %:lla Itä-Suomen palveluvas-
taajista. Heikko kysyntä oli ongelma-

   Heikko kysyntä on yleisin 
tuotantokapeikko - myös ammatti-
työvoimasta on silti pulaa

Itä-Suomen teollisuuden ja rakenta-
misen vastaajat arvioivat lokakuussa 
2015 suhdannetilanteen yleisesti nor-
maalia heikommaksi (saldoluku -46).

Suhdannenäkymät hiipuivat lie-
västi syksyn aikana. Lähikuukausia 
koskevien suhdanneodotuksien sal-
doluku oli lokakuussa -11, kun vas-
taava saldoluku oli heinäkuussa -3. 

Lokakuussa 21 % vastaajista en-
nakoi suhdanteiden heikkenemistä ja 
10 % arvioi suhdanteiden kohentu-
van lähikuukausina. Itä-Suomen teol-

lisuuden ja rakentamisen suhdanneo-
dotukset ovat vähän koko maan kes-
kiarvoa varovaisemmat.

Tuotantomäärät supistuivat hive-
nen kolmannella vuosineljänneksel-
lä. Tuotannon arvioidaan lisääntyvän 
kausivaihtelu huomioon ottaen vuo-
den lopulla. Tuotantokapasiteetti oli 
lokakuussa heikosti hyödynnettynä, 
sillä vain 54 % vastaajista arvioi ka-
pasiteetin olevan täyskäytössä. 

Tilaustilanne on heikentynyt jon-
kin verran alle tavanomaisen, saldo-

   Suhdanteiden ennakoidaan hei-
kentyvän hieman lähikuukausina, 
saldoluku -11

   Tuotantokapasiteetti on yleisesti 
vajaakäytössä - tuotanto lisäänty-
nee lievästi vuoden lopulla

luku -31. Valmistuotevarastot ovat lä-
hellä normaalia.

Henkilöstö väheni alkusyksyn ai-
kana ja työvoiman määrä supistunee 
myös lähikuukausina.

Riittämätön kysyntä oli lokakuus-
sa yleisin kapeikkotekijä 54 %:n 
osuudella. Ammattityövoimasta oli 
pulaa 22 %:lla alasta.

Kannattavuus on jäänyt hieman 
vuoden takaista huonommaksi. In-
vestoinnit ovat jonkin verran vuoden 
takaista pienemmät.

na 41 %:lla yrityksistä ja samaan ai-
kaan ammattitaitoisesta työvoimasta 
oli pulaa 22 %:lla alasta. 

Kannattavuus on jäänyt vuoden ta-
kaista heikommaksi. Viime kuukausi-
en aikana myyntihintojen arvioidaan 
laskeneen, mutta tuotantokustannuk-
set ovat nousseet.

   Myyntimäärät pienentyivät 
lievästi syksyn aikana - henkilöstön 
määrä pysyi likimain ennallaan 

 Myynti jatkunee lähikuukausina 
muuttumattomana - kannattavuus 
laskusuunnassa

   Suhdannenäkymät ovat synken-
tyneet, saldoluku -26
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 48 39 -26
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 16 54 30 -14

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 41 41
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 22 22
Tuotannon kasvun esteet 48 48

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 5 61 34 -29
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 68 16 0

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 48 31 -10
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 28 32 40 -12
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 26 42 32 -6

Henkilökunta 7636
Yrityksiä 64
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 69 21 -11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 28 59 -46

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 54 54
   puute kapasiteetista 10 10
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 22 22
Tuotannon kasvun esteet 78 78

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 61 32 -25
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 64 28 -20

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 9 86 5 4
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 6 57 37 -31

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 46 38 16 30

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 22 59 19 3
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 46 31 -8
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 65 22 -9

Henkilökunta 11543, Liikevaihto 3498 milj. euroa
Yrityksiä 76
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Itä-Suomi







 Suhdannebarometri | Helmikuu 2010  | 1

Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Marraskuu 2015Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen palveluyritysten 
suhdannetilanne oli lokakuussa 2015 
vähän tavanomaista heikompi. 

Suhdannenäkymät kääntyivät syk-
syllä laskuun, sillä suhdanneodotuk-
sien saldoluku oli lokakuussa -14, 
kun saldoluku oli heinäkuisessa tie-
dustelussa 6. 

Lokakuussa 22 % vastaajista en-
nakoi suhdanteiden heikkenemistä ja 
8 % uskoi suhdanteiden olevan para-
nemassa. Kaakkois-Suomen suhdan-
nenäkymät ovat hieman koko maan 
keskiarvoa harmaammat. 

Myynti väheni lievästi kolmannel-
la vuosineljänneksellä. Kuluvan vuo-
den lopulla myynti sen sijaan lisään-
tynee hivenen. 

Henkilökuntaa lisättiin aavistuk-
sen verran kesän lopulla ja syksyn 
alussa. Henkilöstön määrän arvioi-
daan supistuvan lievästi lähikuukau-
sina.

Tuotantokapeikkoja oli lokakuus-
sa 53 %:lla Kaakkois-Suomen vas-
taajista. Yleisin kapeikko oli riittämä-
tön kysyntä 38 %:n osuudella. Am-
mattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 

 Suhdannetilanne hienoisesti 
normaalia heikompi - kannattavuus 
vähän vuoden takaista parempi

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne oli hie-
man normaalia heikompi lokakuus-
sa 2015.

Suhdanneodotukset ovat loivassa 
laskussa. Suhdannenäkymien viimei-
sin saldoluku oli lokakuussa -4, kun 
saldoluku oli heinäkuisessa tieduste-
lussa 3. Lokakuussa 14 % vastaajista 
ennakoi heikkenemistä ja 10 % odot-
ti suhdanteiden paranemista. Kaak-
kois-Suomen suhdannenäkymät ovat 
lievästi koko maan keskiarvoa har-

maammat. 
Tuotanto pysyi lähes ennallaan 

loppukesän ja alkusyksyn aikana. 
Tuotanto vähentynee lievästi vuoden 
lopulla. Tuotantokapasiteetti oli lo-
kakuussa kokonaan käytössä vain 68 
%:lla vastaajista.

Tilauskirjat olivat lokakuussa hie-
man normaalia pienemmät, saldoluku 
-18. Valmistuotevarastot ovat lähes 
tavanomaisella tasolla, saldoluku 3. 

Henkilöstöä on vähennetty viime 
kuukausina ja työvoima supistunee 

  Kysyntä arvioidaan edelleen 
vaimeaksi - tuotannon ennakoidaan 
supistuvan lähikuukausina

edelleen lähikuukausinakin
Tuotantokapeikkoja oli lokakuussa 

46 %:lla Kaakkois-Suomen vastaajis-
ta. Heikko kysyntä oli yleisin kapeik-
kotekijä 37 %:n osuudella. Ammatti-
työvoimasta oli pulaa yhdeksällä pro-
sentilla.

Kannattavuus oli kolmannella 
vuosineljänneksellä aavistuksen vuo-
den takaista parempi. Investoinnit 
olivat myös hienoisessa nousussa.

14 %:lla alasta. 
Kannattavuus vaihtelee yrityksit-

täin, mutta keskimäärin se on suun-
nilleen vuoden takaisella tasolla.

   Suhdanteiden ennakoidaan 
heikkenevän lievästi talvella, 
saldoluku -14

 Myyntimäärät ovat olleet viime 
kuukausina laskussa - lähikuukau-
sille odotetaan pientä nousua

   Henkilökunnan määrä pienenty-
nee lähikuukausina.

 Suhdanneodotukset ovat aavis-
tuksen verran miinuksella (saldolu-
ku -4)
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 70 22 -14
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 17 56 27 -10

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 38 38
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 14 14
Tuotannon kasvun esteet 53 53

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 68 22 -12
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 80 8 4

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 23 62 15 8
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 27 47 26 1
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 65 22 -9

Henkilökunta 4733
Yrityksiä 62
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 76 14 -4
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 11 71 18 -7

   muu tuotantokapeikko 5 5
   riittämätön kysyntä 37 37
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 46 46

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 2 75 23 -21
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 65 26 -17

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 22 59 19 3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 3 76 21 -18

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 32 64 4 28

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 12 59 29 -17
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 48 40 12 36
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 59 19 3

Henkilökunta 8318, Liikevaihto 4007 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

Marraskuu 2015Keski-Suomi

Keski-Suomen palveluyritysten suh-
dannetilanne oli lokakuussa 2015 
hieman normaalia heikommissa luke-
missa (saldoluku -28).

Suhdanteisiin ei odoteta suu-
ria muutoksia lähikuukausien aika-
na. Suhdannenäkymien viimeisin sal-
doluku oli 1, sillä 15 % vastaajis-
ta ennakoi paranemista ja 14 % odot-
ti heikkenemistä. Heinäkuussa teh-
dyssä tiedustelussa vastaava saldolu-
ku oli -7. 

Keski-Suomen palveluvastaaji-
en suhdannearviot olivat lokakuus-

sa vähän koko maan keskiarvoa pa-
remmat.

Myyntimäärät pysyivät kesän lo-
pulla ja syksyn alussa kausivaihtelu 
huomioon ottaen likimain ennallaan. 
Myynnin ennakoidaan lisääntyvän 
jonkin verran talven aikana. 

Henkilökuntaa palkattiin hieman 
lisää kolmannella vuosineljänneksel-
lä. Työvoima pysynee lähes ennal-
laan loppuvuoden aikana.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti loka-
kuussa 51 % Keski-Suomen palvelu-
alojen yrityksistä. Yleisin kapeikko-

Keski-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdannetilanne parani hie-
man syksyllä 2015, mutta tilanne oli 
lokakuussa yhä hieman tavanomais-
ta heikompi.

Lähikuukausien suhdannenäkymät 
kääntyivät lokakuussa hienoiseen las-
kuun. Suhdanneodotuksien viimeisin 
saldoluku oli -13, kun vastaava sal-
doluku oli heinäkuussa 5. Lokakuus-
sa 30 % alueen vastaajista ennakoi 
heikkenemistä ja 17 % uskoi tilan-
teen olevan pikaisesti paranemassa. 

Keski-Suomen yritysten suhdanneo-
dotukset ovat vähän koko maan kes-
kiarvoa varovaisemmat.

Tuotanto väheni hieman heinä-
syyskuun aikana ja tuotantomäärät 
olivat myös vuoden takaista pienem-
piä. Tuotannon arvioidaan vähenevän 
aavistuksen verran lähikuukausina. 
Kapasiteetti on heikohkosti hyödyn-
nettynä, sillä lokakuussa 52 % alasta 
totesi kapasiteettia olevan vapaana. 

Tilauskirjat ovat tavallista ohuem-
mat, saldoluku -30. Valmistuoteva-

   Tilaustilanne on normaalia 
heikompi - kapasiteettia on paljon 
vapaana

   Tuotanto oli syksyllä hienoisessa 
laskussa - lähikuukausien odotuk-
set ovat varovaisia

   Suhdanneodotukset heikentyi-
vät hieman lokakuussa, saldoluku 
-13

rastot ovat normaalia suuremmat, sal-
doluku 33.

Työvoiman määrän arvioidaan vä-
hentyneen hivenen syksyn aikana. 
Loppuvuodesta henkilöstö supistu-
nee lievästi. Riittämätön kysyntä oli 
lokakuussa yleisin tuotantokapeikko 
45 %:n osuudella. Ammattitaitoisesta 
työvoimasta oli pulaa 7 %:lla alasta.

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin. Keskimäärin kannattavuus on 
heikentynyt vuoden takaiseen verrat-
tuna.

tekijä oli riittämätön kysyntä 35 %:n 
osuudellaan.

Kannattavuus heikkeni hieman 
kolmannella vuosineljänneksellä 
edellisen vuoden vastaavasta ajan-
kohdasta.

   Suhdannetilanne oli lokakuussa 
normaalia heikompi - henkilökun-
taa palkattiin lisää syksyn aikana

   Myynnin ennakoidaan lisäänty-
vän loppuvuoden aikana 

   Yleinen suhdannetilanne pysy-
nee keskimäärin ennallaan alkutal-
ven aikana, saldoluku 1
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 15 71 14 1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 62 33 -28

   muu tuotantokapeikko 12 12
   riittämätön kysyntä 35 35
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 3 3
Tuotannon kasvun esteet 51 51

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 19 53 28 -9
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 72 8 12

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 61 7 25
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 56 24 -4
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 30 47 23 7

Henkilökunta 3408
Yrityksiä 43
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 53 30 -13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 16 35 49 -33

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 45 45
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 7 7
Tuotannon kasvun esteet 51 51

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 75 21 -17
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 75 15 -5

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 40 53 7 33
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 15 40 45 -30

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 48 47 5 43

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 18 58 24 -6
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 24 35 41 -17
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 57 31 -19

Henkilökunta 8909, Liikevaihto 2594 milj. euroa
Yrityksiä 49
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

Marraskuu 2015Lounais-Suomi

   Suhdannetilanne parani hieman 
syksyn alussa - tilanne silti yhä 
tavanomaista heikompi

   Tuotannon ennakoidaan lisään-
tyvän loppuvuoden aikana

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne oli lo-
kakuussa 2015 hieman tavanomaista 
heikompi, saldoluku -21.

Suhdanneodotukset ovat edelli-
sen, heinäkuussa tehdyn tiedustelun 
tapaan hienoisesti miinuksella. Suh-
dannenäkymien tuorein saldoluku oli 
-7 (heinäkuussa -4).

Lokakuussa 18 % yrityksistä ar-
voi suhdanteiden olevan hiipumassa 
ja 11 % odotti paranemista. Lounais-
Suomen teollisuuden ja rakentamisen 

Lounais-Suomen palveluyritysten 
suhdannekuva oli harmaa lokakuus-
sa 2015, sillä tämänhetkistä tilannet-
ta kuvaava saldoluku oli -72. Suh-
danteiden ei ennakoida juurikaan pa-
ranevan lähikuukausina. Suhdanne-
näkymien saldoluku oli lokakuussa 
2, kun vastaava saldoluku oli heinä-
kuussa -39. 

Lokakuussa 28 % vastaajista odot-
ti suhdanteiden paranemista ja 26 % 
ennakoi tilanteen heikkenevän. Lou-
nais-Suomen suhdanneodotukset oli-
vat lokakuussa vähän koko maan kes-
kiarvoa paremmat.

suhdanneodotukset ovat lievästi koko 
maan keskiarvoa vaisummat.

Tuotanto pysyi kolmannella vuo-
sineljänneksellä likimain ennallaan. 
Tuotannon odotetaan lisääntyvän hie-
man loppuvuoden aikana. Kapasitee-
tin käyttöasteet eivät olleet erityisen 
korkeita ja vain 68 %:lla vastaajista 
tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä.

Tilauskirjat ovat normaalia 
ohuemmat, saldoluku -28. Valmistuo-
tevarastot ovat lievästi tavallista täy-
demmät, saldoluku 8. Henkilökunnan 

Myynnin arvioidaan lisääntyneen 
kesän lopulla ja alkusyksyllä. Myyn-
nin ennakoidaan supistuvan jonkin 
verran loppuvuoden aikana. 

Henkilökuntaa vähennettiin hie-
man kolmannella vuosineljänneksellä 
ja työvoima supistunee lievästi myös 
vuoden lopulla. 

Tuotantokapeikkoja ilmoitti loka-
kuussa 80 % Lounais-Suomen palve-
luvastaajista. Riittämätön kysyntä oli 
ongelmana 71 %:lla vastaajista. Am-
mattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 
kahdeksalla prosentilla alasta.

Kannattavuus on hivenen vuo-

määrä on pysynyt viime kuukausina 
keskimäärin ennallaan. Työvoimaa 
suunnitellaan vähennettävän vuoden 
lopulla.

Heikko kysyntä oli lokakuus-
sa yleisin tuotannon kasvun este 50 
%:lla alueen vastaajista. Muut kapei-
kot olivat vähäisiä.

Kannattavuus on viimeaikaisesta 
heikosta hintakehityksestä huolimat-
ta vähän vuoden takaista parempi. In-
vestoinnit ovat lievästi vuoden ta-
kaista suuremmat.

den takaista parempi ja kannattavuu-
den ennakoidaan kohentuvan lievästi 
myös lähikuukausina.

 Suhdanneodotukset ovat hienoi-
sesti miinuksella, saldoluku -7

   Yleiset suhdannetilannearviot 
ovat synkkiä

   Kysyntä on heikkoa ja myynnin 
arvioidaan vähenevän loppuvuoden 
aikana

 Suhdanteiden ennakoidaan 
pysyvän lähikuukausina pääosin 
ennallaan, saldoluku 2
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 28 46 26 2
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 26 73 -72

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 71 71
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 80 80

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 1 83 16 -15
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 73 21 -15

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 7 67 26 -19
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 14 56 30 -16
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 43 44 13 30

Henkilökunta 6350
Yrityksiä 54
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 11 71 18 -7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 63 29 -21

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 50 50
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 4 4
Tuotannon kasvun esteet 53 53

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 64 29 -22
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 65 18 -1

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 18 72 10 8
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 5 62 33 -28

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 32 67 1 31

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 23 62 15 8
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 26 42 32 -6
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 62 21 -4

Henkilökunta 22767, Liikevaihto 19172 milj. euroa
Yrityksiä 102
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

Marraskuu 2015Pirkanmaa

Pirkanmaan palveluvastaajat arvi-
oivat lokakuisen suhdannetilanteen 
jonkin verran normaalia heikommak-
si, saldoluku -34 (saldoluku heinä-
kuussa -36).

Suhdanneodotukset synkentyivät 
hieman kesän lopulla ja syksyn alus-
sa. Suhdannenäkymien viimeisin sal-
doluku oli -30, kun vastaava saldo-
luku oli heinäkuisessa tiedustelussa 
-14. Lokakuussa 36 % vastaajista ar-
vioi suhdanteiden olevan laskusuun-
nassa ja 6 % yrityksistä odotti para-
nemista.

   Tuotantomäärät lisääntyivät 
syksyn aikana - loppuvuodesta 
tuotanto säilynee ennallaan

Pirkanmaan palvelualojen vastaa-
jien suhdanneodotukset ovat vähän 
koko maan keskiarvoa vaisummat.

Myyntimäärät supistuivat hieman 
kolmannella vuosineljänneksellä ja 
myynti jäi myös vuoden takaista vä-
häisemmäksi. Myynti pysynee liki-
main ennallaan talven aikana.

Henkilöstön määrässä ei tapahtu-
nut keskimäärin muutoksia syksyn 
aikana. Työvoiman ennakoidaan su-
pistuvan lievästi vuoden lopulla.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti loka-
kuussa 64 % Pirkanmaan yrityksis-

Pirkanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen yritysten suhdannetilanne oli 
alhaisella tasolla lokakuussa 2015.

Suhdanteiden ennakoidaan pysy-
vän likimain ennallaan lähikuukau-
sina, saldoluku 1. Heinäkuisessa tie-
dustelussa vastaava saldoluku oli -9. 
Lokakuussa 9 % vastaajista odotti pa-
ranemista ja 8 % ennakoi heikkene-
mistä. Pirkanmaan vastaajien suhdan-
neodotukset ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Tuotantomäärät kasvoivat kolman-

nella vuosineljänneksellä jonkin ver-
ran. Loppuvuoden aikana tuotanto 
pysynee keskimäärin ennallaan. Tuo-
tantokapasiteettia oli laajalti vapaa-
na, sillä vain 32 %:lla oli kapasiteetti 
täyskäytössä.

Tilauskirjat ovat laskeneet jon-
kin verran tavanomaista pienemmik-
si, saldoluku -11. Myös valmistuo-
tevarastot ovat normaalia pienem-
mät. Henkilöstön määrä supistui lie-
västi kesän lopulla ja syksyn alussa. 
Loppuvuodesta työvoima vähenty-

nee hieman. 
Tuotantokapeikkoja oli lokakuussa 

74 %:lla Pirkanmaan vastaajista. Riit-
tämätön kysyntä oli yleisin kapeikko 
71 %:n osuudella. Muut kapeikot oli-
vat vähäisiä.

Myyntihintakehitys oli heikkoa 
syksyn aikana. Kannattavuus vaihte-
lee yrityksittäin, mutta keskimäärin 
se on vähän vuoden takaista parempi. 
Investoinnit ovat laskusuunnassa.

tä. Kysyntä oli riittämätöntä 38 %:lla 
vastaajista ja ammattitaitoisesta työ-
voimasta oli pulaa 18 %:lla alasta. 
Muita kapeikkoja oli 12 %:lla yrityk-
sistä. 

Myyntihinnat alenivat kolmannel-
la vuosineljänneksellä ja samaan ai-
kaan kustannukset nousivat lieväs-
ti. Kannattavuus on jäänyt vuoden ta-
kaista heikommaksi.

 Myynti väheni alkusyksyn aikana 
hieman - henkilökunnan määrä 
pysyi ennallaan

   Myyntimäärien ennakoidaan 
säilyvän muuttumattomina loppu-
vuoden ajan

   Suhdanteiden odotetaan pysy-
vän vaisuina talven aikana, saldo-
luku -30

   Suhdannetilanne pysynee lähi-
kuukausina likimain muuttumatto-
mana, saldoluku 1 

   Kysyntä on heikkoa ja tuotanto-
kapasiteettia on paljon vapaana
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 6 58 36 -30
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 64 35 -34

   muu tuotantokapeikko 12 12
   riittämätön kysyntä 38 38
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 18 18
Tuotannon kasvun esteet 64 64

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 59 29 -17
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 52 25 -2

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 56 23 -2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 24 29 47 -23
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 35 42 -19

Henkilökunta 6329
Yrityksiä 50
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 83 8 1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 25 69 -63

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 71 71
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 0 0
Tuotannon kasvun esteet 74 74

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 2 74 24 -22
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 68 22 -12

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 12 35 53 -41
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 7 75 18 -11

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 68 30 2 66

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 15 72 13 2
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 16 23 61 -45
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 56 32 12 44

Henkilökunta 15617, Liikevaihto 6330 milj. euroa
Yrityksiä 62
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

Marraskuu 2015Pohjanmaa

Pohjanmaan palveluyritysten suhdan-
netilanne oli lokakuussa 2015 mel-
ko yleisesti normaalia heikompi, sal-
doluku -38.

Lähikuukausien suhdanneodotuk-
set ovat laskusuunnassa. Suhdanne-
näkymien saldoluku oli lokakuus-
sa -26, kun saldoluku oli heinäkuus-
sa -5. Lokakuussa 34 % vastaajis-
ta ennakoi heikkenemistä ja 8 % us-
koi suhdanteiden olevan paranemas-
sa. Pohjanmaan palvelujen suhdanne-
kuva on hieman koko maan keskiar-

voa harmaampi.
Myynti väheni kolmannella vuosi-

neljänneksellä lievästi. Myyntimää-
rät pienentynevät aavistuksen verran 
myös vuoden lopussa.

Henkilökunnan määrä väheni ke-
sän lopulla ja syksyn alussa. Työvoi-
maodotukset ovat varovaisia ja hen-
kilöstön ennakoidaan supistuvan lie-
västi myös vuoden lopulla.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti loka-
kuussa 65 % Pohjanmaan palvelu-
alojen vastaajista. Kysynnän heikko-

   Tilaukset ovat vähentyneet ja 
kannattavuus on heikentynyt

Pohjanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdanteet heikkenivät syksyl-
lä 2015. Tämänhetkistä tilannetta ku-
vaava saldoluku oli lokakuussa -30, 
kun vastaava saldoluku oli heinäkui-
sessa tiedustelussa 11.

Suhdanneodotukset ovat laskeneet 
jonkin verran miinukselle. Lokakuus-
sa lähikuukausien odotuksien sal-
doluku oli -16, kun vastaava saldo-
luku oli heinäkuussa 8. Lokakuussa 
23 % vastaajista ennakoi suhdantei-
den heikkenemistä ja 7 % odotti pa-

ranemista. Pohjanmaan teollisuuden 
ja rakentamisen odotukset ovat koko 
maan keskiarvoa vaisummat. 

Tuotantomäärät pysyivät kolman-
nella neljänneksellä likimain ennal-
laan. Tuotannon tasoon ei odote-
ta suuria muutoksia lähikuukausina-
kaan. Tuotantokapasiteetti oli loka-
kuussa täyskäytössä 77 %:lla alasta.

Tilaukset vähenivät hieman kol-
mannella neljänneksellä. Tilauskan-
nan lokakuun saldoluku oli -15. Val-
mistuotevarastot ovat liki normaalit.

   Tuotantomäärät pysyvä vuoden 
lopulla ennallaan - hintakehitys 
pysynee vaisuna

   Suhdannenäkymät ovat loivassa 
laskussa, saldoluku -16

Henkilöstön määrä pieneni aavis-
tuksen verran syksyllä. Työvoima vä-
hentynee edelleen kuluvan vuoden 
lopulla. 

Kysynnän heikkous oli lokakuus-
sa ongelmana 53 %:lla Pohjanmaan 
yrityksistä. Ammattitaitoisen työvoi-
man saanti oli pullonkaulana 9 %:lla 
vastaajista.

Kannattavuus on heikentynyt vuo-
den takaiseen verrattuna. Myös in-
vestoinnit ovat jääneet vuoden 2014 
vastaa ajankohtaa vähäisemmiksi.

us oli ongelmana 52 %:lla yrityksistä. 
Ammattityövoiman puute oli pulma-
na kahdeksalla prosentilla.

Myyntihinnat ovat laskeneet viime 
kuukausina, mutta kustannukset ovat 
nousseet lievästi. Kannattavuus on 
vuoden takaista heikompi.

   Myyntimäärät vähenivät syksyn 
lähestyessä - kannattavuus heik-
keni

   Kysyntä on heikkoa yli puolella 
vastaajista

   Suhdannenäkymät hiipuivat 
lokakuussa, saldoluku -26
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Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 58 34 -26
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 10 42 48 -38

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 65 65

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 63 23 -9
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 52 37 -26

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 22 45 33 -11
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 19 54 27 -8
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 51 30 -11

Henkilökunta 3725
Yrityksiä 35
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 7 70 23 -16
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 56 37 -30

   muu tuotantokapeikko 4 4
   riittämätön kysyntä 53 53
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 62 62

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 3 65 32 -29
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 63 22 -7

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 32 39 29 3
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 8 69 23 -15

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 23 75 2 21

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 27 42 31 -4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 32 44 24 8
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 78 11 0

Henkilökunta 10556, Liikevaihto 4516 milj. euroa
Yrityksiä 51
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

Marraskuu 2015Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen yksityisten palve-
luiden suhdannekuva pysyi harmaa-
na syksyllä 2015. Tämänhetkinen 
suhdannetilanne arvioitiin lokakuus-
sa normaalia heikommaksi, saldolu-
ku -32.

Suhdanneodotukset ovat kesän lu-
kemia myönteisemmät, mutta edel-
leen ennakoidaan heikkenemistä. 
Suhdannenäkymien saldoluku oli lo-
kakuussa -9 (heinäkuussa -28). Lo-
kakuussa 19 % yrityksistä arvioi suh-
danteiden olevan hiipumassa ja 10 % 

odotti paranemista. Pohjois-Suomen 
palveluyritysten suhdanneodotuk-
set ovat vähän koko maan keskiarvoa 
varovaisemmat.

Myyntimäärät supistuivat hivenen 
kolmannella neljänneksellä. Myynnin 
ennakoidaan kasvavan jonkin verran 
loppuvuoden aikana.

Henkilöstön määrä väheni hieman 
syksyn alussa. Työvoimaa supistetta-
neen hivenen myös vuoden lopulla. 
Tuotantokapeikkoja oli lokakuussa 
58 %:lla Pohjois-Suomen vastaajis-

   Suhdannetilanne on normaalia 
huonompi ja tuotantokapasiteettia 
on yleisesti vajaakäytössä

Pohjois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen yritysten suhdannearviot 
hiipuivat kesän 2015 lopulla ja syk-
syn alussa. Suhdannetilanne kuvattiin 
lokakuussa yleisesti normaalia huo-
nommaksi, saldoluku -46. 

Suhdannenäkymät olivat loka-
kuussa hienoisesti miinuksella, saldo-
luku -7. Heinäkuisessa tiedustelussa 
vastaava saldoluku oli -4. 

Lokakuussa 87 % vastaajista arvi-
oi tilanteen pysyvän jatkossa ennal-
laan. Paranemista odotti 3 % alasta 

ja 10 % ennakoi heikkenemistä. Poh-
jois-Suomen suhdannearviot ovat hi-
venen koko maan keskiarvoa varo-
vaisemmat. 

Tuotanto lisääntyi kolmannella 
vuosineljänneksellä. Tuotanto-odo-
tukset ovat varovaisia ja tuotanto 
kasvanee kausivaihtelu huomioiden 
loppuvuodesta vain vähän. Tuotanto-
kapasiteetti oli lokakuussa kokonaan 
hyödynnettynä vain 45 %:lla alasta.

Tilauskirjat ovat laskeneet hieman 
normaalia ohuemmiksi, saldoluku 

  Tuotantomäärät lisääntyivät 
kesän lopulla ja syksyn alussa

   Suhdanteiden ennakoidaan 
heikkenevän lievästi lähikuukausi-
na, saldoluku -7

-22. Myös valmistuotevarastot ovat 
tavallista suppeammat.

Henkilökunnan määrä pieneni ke-
sän jälkeen ja työvoimaa supistetta-
neen myös vuoden viimeisinä kuu-
kausina. Heikko kysyntä oli yleisin 
kapeikkotekijä 67 %:n osuudella.

Myyntihinnat ovat alentuneet vii-
me kuukausina, mutta kannattavuus 
on pysynyt vuoden takaiseen verrat-
tuna keskimäärin muuttumattomana. 
Investoinnit vähenivät vuoden takai-
seen tilanteeseen verrattuna.

ta. Kysyntä oli riittämätöntä 47 %:lla 
alasta. Rahoitusvaikeuksia oli 8 %:lla 
yrityksistä. 

Kannattavuus vaihtelee yrityksit-
täin, mutta keskimäärin se on hive-
nen vuoden takaista parempi.

   Myynti väheni hivenen syksyn 
alussa - kannattavuus vähän vuo-
den takaista parempi

 Yritykset ennakoivat lähikuu-
kausien suhdanteisiin hienoista 
laskua, saldoluku -9

   Myynnin ennakoidaan kasva-
van lähikuukausina - kysyntä yhä 
yleisesti heikkoa
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Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 71 19 -9
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 52 40 -32

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 47 47
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 58 58

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 58 28 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 65 26 -17

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 38 45 17 21
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 28 39 33 -5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 51 30 -11

Henkilökunta 8154
Yrityksiä 81
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 3 87 10 -7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 15 24 61 -46

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 67 67
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 1 1
Tuotannon kasvun esteet 70 70

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 6 60 34 -28
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 70 20 -10

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 14 42 44 -30
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 1 76 23 -22

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 55 43 2 53

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 8 76 16 -8
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 29 46 -21
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 43 43 14 29

Henkilökunta 11118, Liikevaihto 6773 milj. euroa
Yrityksiä 63
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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Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Marraskuu 2015

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta-
misen yritysten suhdannetilanne oli 
lokakuussa 2015 vähän normaalia 
heikompi.

Suhdanneodotukset ovat varovai-
sen myönteiset. Suhdannenäkymien 
viimeisin saldoluku oli 18, kun saldo-
luku oli heinäkuussa toteutetussa tie-
dustelussa 12.

Lokakuussa suhdanteiden parane-
mista odotti 22 % vastaajista ja 4 % 
ennakoi heikkenemistä. Uudenmaan 
teollisuuden ja rakentamisen suhdan-

Uusimaa

   Suhdanneodotukset ovat varo-
vaisen myönteiset, saldoluku 18

Uudenmaan palveluvastaajien suh-
dannetilanne kohentui hieman syksyn 
alussa, mutta tilanne oli lokakuus-
sa yhä normaalia heikompi (saldolu-
ku -20).

Suhdannetilanteen arvioidaan pa-
ranevan lievästi talven aikana. Suh-
dannenäkymien viimeisin saldoluku 
oli 5, kun saldoluku oli heinäkuises-
sa tiedustelussa 6. Lokakuussa 17 % 
vastaajista ennakoi suhdanteiden pa-
ranevan ja 12 % uskoi suhdanteiden 
olevan hiipumassa. Uudenmaan pal-

velualojen yritysten suhdannenäky-
mät ovat koko maan keskiarvoa kirk-
kaammat.

Myyntimäärät lisääntyivät alku-
syksyn aikana jonkin verran ja myyn-
nin odotetaan kasvavan myös lähi-
kuukausina.  

Henkilöstön määrä pysyi lähes en-
nallaan kolmannella vuosineljännek-
sellä. Työvoiman määrä pienentynee 
jonkin verran vuoden lopulla.

Tuotantokapeikkoja oli lokakuus-
sa 55 %:lla Uudenmaan palvelujen 

luku 11. Henkilökunnan määrä vähe-
ni syksyn alussa ja työvoima supistu-
nee myös loppuvuoden aikana.

Riittämätön kysyntä oli lokakuus-
sa yleisin tuotantokapeikko 35 %:n 
osuudella. Kapasiteetista oli pulaa 8 
%:lla yrityksistä ja ammattityövoi-
man saanti oli ongelmana 9 %:lla.

Kannattavuus on aavistuksen vuo-
den takaista parempi ja lähikuukausi-
na kannattavuus pysynee lähes ennal-
laan. Investoinnit ovat vuoden takais-
ta runsaammat.

   Tuotanto lisääntyi vähän syksyn 
alussa - lähikuukausina tuotannon 
ennakoidaan vauhdittuvan

nearviot ovat koko maan keskiarvoa 
myönteisemmät.

Tuotantomäärät kasvoivat lievästi 
kesän lopulla ja syksyn alussa. Tuo-
tannon ennakoidaan lisääntyvän mel-
ko yleisesti lähikuukausina. Tuotan-
tokapasiteetin käyttöasteet ovat nou-
sussa ja kapasiteetti on kokonaan 
käytössä 78 %:lla alasta.

Tilauskirjat ovat aavistuksen ta-
vanomaista ohuemmat, saldoluku -9. 
Valmiiden tuotteiden varastot ovat 
hieman normaalia suuremmat, saldo-

vastaajista. Kysyntä oli vaimeaa 33 
%:lla vastaajista ja 17 %:lla oli pulaa 
ammattitaitoisesta työvoimasta.

Kannattavuus vaihtelee yrityk-
sittäin, mutta keskimäärin se on li-
kimain vuoden takaisella tasolla. 
Myyntihinnat ovat olleet viime kuu-
kausina hienoisessa laskussa.

   Myyntimäärät lisääntyivät 
alkusyksyn aikana - kannattavuus 
likimain ennallaan

   Kysyntä on heikkoa kolmasosal-
la vastaajista - myös ammattityö-
voimasta pulaa

   Suhdanteiden uskotaan kirkas-
tuvan lähikuukausina hivenen, 
saldoluku 5

   Tilaustilanne on hieman nor-
maalia heikompi
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Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 71 12 5
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 17 46 37 -20

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 33 33
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 17 17
Tuotannon kasvun esteet 55 55

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 16 53 31 -15
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 70 13 4

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 38 53 9 29
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 44 34 22 22
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 39 40 21 18

Henkilökunta 109601
Yrityksiä 290
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 74 4 18
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 12 65 23 -11

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 35 35
   puute kapasiteetista 8 8
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 50 50

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 49 41 -31
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 52 32 -16

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 21 69 10 11
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 16 59 25 -9

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 22 70 8 14

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 37 43 20 17
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 35 43 22 13
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 56 17 10

Henkilökunta 30547, Liikevaihto 15822 milj. euroa
Yrityksiä 127
Teollisuus ml. rakentaminen

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Vastausten prosenttijakaumat
Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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