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Palvelut

Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Elokuu 2012

Uudenmaan teollisuuden ja rakenta-
misen yritykset arvioivat heinäkuus-
sa 2012 tämänhetkisen suhdanneti-
lanteen normaalia paremmaksi. Suh-
danneodotukset ovat laskussa, sillä 
suhdannenäkymien saldoluku oli hei-
näkuussa -7, kun saldoluku oli huhti-
kuisessa tiedustelussa 18.

Heinäkuussa 79 % vastaajista 
odotti suhdanteiden pysyvän ennal-
laan. Heikkenemistä ennakoi 14 % 
alasta ja seitsemän prosenttia odot-
ti paranemista. Uudenmaan yritysten 

Uusimaa

   Tuotanto kasvoi vuoden 2012 
toisella neljänneksellä

Uudenmaan palveluyritysten suhdan-
teet heikkenivät hieman kevään ja al-
kukesän 2012 aikana. Suhdannenä-
kymien saldoluku oli heinäkuussa -7, 
kun vastaava saldoluku oli huhtikui-
sessa tiedustelussa 3. Uudenmaan yk-
sityisten palvelujen suhdannekuva 
vastaa hyvin koko maan keskiarvoa.

Heinäkuussa 85 % yrityksistä us-
koi suhdanteiden pysyvän loppuke-
sän ja alkusyksyn aikana ennallaan. 
Heikkenemistä odottaa 11 % vastaa-
jista ja neljä prosenttia alasta ennakoi 

paranemista. Myynti on lisääntynyt 
hieman toisella vuosineljänneksellä, 
ja myynnin arvioidaan kasvavan aa-
vistuksen verran lähikuukausinakin.

Henkilökuntaa palkattiin vähän li-
sää kesän alussa. Kesän lopulla työ-
voima supistunee hieman.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 39 %:lla Uudenmaan palveluvas-
taajista. Riittämätön kysyntä oli on-
gelmana 24 %:lla alasta ja ammatti-
taitoisesta työvoimasta oli pulaa 16 
prosentilla yrityksistä.

11. Valmistuotevarastot ovat normaa-
lia täydemmät, saldoluku 21. Hen-
kilökuntaa palkattiin keväällä ja ke-
sän alussa lisää. Lähikuukausina työ-
voima pysynee lähes ennallaan. Tuo-
tantokapeikkoja oli heinäkuussa 35 
%:lla vastaajista. Kysyntä oli heikkoa 
21 %:lla alasta. Kapasiteetista oli pu-
laa yhdeksällä prosentilla ja työvoi-
ma  oli pulmana kuudella prosentilla.

Kannattavuus oli vähän vuoden ta-
kaista heikompi. Investoinnit ovat 
pysyneet keskimäärin ennallaan.

 Suhdanneodotukset ovat hienoi-
sessa laskussa saldoluku -7

suhdannenäkymät ovat lähellä koko 
maan keskiarvoa. 

Tuotanto lisääntyi huhti-kesäkuus-
sa, ja tuotanto oli myös vuoden ta-
kaista runsaampaa. Tuotanto pysynee 
ennallaan loppukesän aikana. Tuotan-
tokapasiteetti oli heinäkuussa koko-
naan käytössä 89 %:lla Uudenmaan 
vastaajista.

Tilauksia on saatu viime kuukau-
sina lisää, ja tilaustilanne oli heinä-
kuussa hieman normaalia parem-
pi. Tilauskannan uusin saldoluku on 

Kustannukset ovat nousseet vii-
me kuukausina hintoja ripeämmin, ja 
kannattavuus on jäänyt vähän vuoden 
takaista heikommaksi. 

   Suhdannetilanne on hieman 
keskimääräistä heikompi                 

   Myynti lisääntyi hieman kevääl-
lä ja myynnin ennakoidaan kasva-
van vähän myös lähikuukausina

   Suhdanneodotukset ovat lieväs-
sä laskussa, saldoluku -7

   Tilaustilanne on kohentunut, 
mutta heikko kysyntä on yhä 
yleisin kapeikkotekijä



2 | Suhdannebarometri | Elokuu 2012 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Uusimaa

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 85 11 -7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 9 67 24 -15

   muu tuotantokapeikko 4 4
   riittämätön kysyntä 24 24
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 39 39

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 12 70 18 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 66 14 6

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 17 71 12 5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 32 41 27 5
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 54 19 8

Henkilökunta 99863
Yrityksiä 225
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 7 79 14 -7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 26 58 16 10

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 21 21
   puute kapasiteetista 9 9
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 6 6
Tuotannon kasvun esteet 35 35

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 76 14 -4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 69 11 9

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 33 55 12 21
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 27 57 16 11

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 11 78 11 0

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 14 75 11 3
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 33 49 18 15
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 34 55 11 23

Henkilökunta 30074, Liikevaihto 15283 milj. euroa
Yrityksiä 96
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

Elokuu 2012Lounais-Suomi

   Tilaukset vähenivät kesän alus-
sa ja tuotanto supistui hieman

   Suhdanteiden odotetaan hiipu-
van lievästi loppuvuoden aikana, 
saldoluku -6

Lounais-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdanteet heikkenivät 
kevään ja alkukesän 2012 aikana.

Suhdannenäkymät ovat tummentu-
neet hieman, sillä suhdanneodotuksi-
en saldoluku oli heinäkuussa -6, kun 
saldoluku oli huhtikuussa -1. Heinä-
kuussa 86 prosenttia Lounais-Suomen 
vastaajista odotti suhdanteiden pysy-
vän muuttumattomina. Heikkenemis-
tä ennakoi kymmenesosa yrityksis-
tä ja neljä prosenttia arvioi suhdantei-
den paranevan.

Lounais-Suomen teollisuuden ja 

Lounais-Suomen palveluyritysten 
suhdannetilanne parani hieman ke-
väällä, mutta tilanne oli heinäkuussa 
yhä hieman tavanomaista huonompi.

Suhdannenäkymät tummentuivat 
kevään aikana, ja suhdanteiden odo-
tetaan pysyvän lähikuukausina pää-
osin ennallaan. Suhdanneodotuksia 
kuvaava saldoluku oli heinäkuussa 
-1, kun saldoluku oli huhtikuussa 21. 

Heinäkuussa 83 % alueen vastaa-
jista odotti suhdanteiden pysyvän lä-
hikuukausina ennallaan. Paranemista 
ennakoi 8 % yrityksistä ja heikkene-
mistä odotti yhdeksän prosenttia yri-

rakentamisen suhdannenäkymät ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto supistui hieman vuo-
den toisella neljänneksellä. Tuotan-
to-odotukset ovat vaisuja, ja tuotan-
to vähentynee vähän myös loppuke-
sän aikana.

 Tuotantokapasiteetti oli heinä-
kuussa kokonaan hyödynnettynä 
vain 57 %:lla vastaajista. Tilaukset 
ovat vähentyneet, ja viimeisin tilaus-
kannan saldoluku on -34. Valmiiden 
tuotteiden varastot ovat kasvaneet ta-
vallista suuremmiksi, saldoluku 11.

tyksistä. Lounais-Suomen yritysten 
suhdannenäkymät ovat vähän koko 
maan keskiarvoa myönteisemmät.

Myyntimäärät jäivät toisella nel-
jänneksellä vuoden takaista vähäi-
semmiksi, mutta myynti lisääntyi hie-
man kevään aikana. Myynnin odote-
taan kasvavan seuraavan puolen vuo-
den kuluessa.

Henkilökunnan määrä pysyi keski-
määrin lähes huhti-kesäkuussa. Työ-
voiman määrä säilynee muuttumatto-
mana myös kesän lopulla.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 36 %:lla Lounais-Suomen vastaa-

Henkilökuntaa palkattiin lisää ke-
sän alussa, mutta lähikuukausina työ-
voima on laskussa.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 55 %:lla Lounais-Suomen vastaa-
jista. Riittämätön kysyntä oli ongel-
mana 49 %:lla yrityksistä. Ammat-
tityövoimasta oli pulaa viidellä pro-
sentilla.

Kannattavuuskehitys vaihtelee yri-
tyksittäin, ja keskimäärin sen on hie-
man normaalia heikompi. Investoin-
nit ovat vähän vuoden takaista pie-
nemmät.

jista. Riittämätön kysyntä oli ongel-
mana 15 %:lla alasta ja samoin 15 
%:lla oli pulaa työvoimasta.

Kannattavuus on vuoden takais-
ta huonompi, ja kannattavuuden ar-
vioidaan pysyvän kustannusten nou-
sun vuoksi heikkona myös lähikuu-
kausina.

   Tuotanto- ja henkilöstöodotuk-
set ovat vaisuja

   Suhdannetilanne oli heinä-
kuussa keskimäärin normaalia 
huonompi

   Myynnin ennakoidaan lisäänty-
vän loppuvuoden aikanakin

   Suhdanteiden odotetaan pysy-
vän ennallaan, saldoluku -1 
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 83 9 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 3 79 18 -15

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 15 15
   puute kapasiteetista 6 6
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 15 15
Tuotannon kasvun esteet 36 36

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 5 87 8 -3
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 61 21 -3

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 26 71 3 23
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 18 45 37 -19
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 37 38 25 12

Henkilökunta 2862
Yrityksiä 41
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 86 10 -6
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 10 60 30 -20

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 49 49
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 55 55

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 72 21 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 67 8 17

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 25 61 14 11
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 2 62 36 -34

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 43 54 3 40

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 19 49 32 -13
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 21 49 30 -9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 71 19 -9

Henkilökunta 14202, Liikevaihto 4246 milj. euroa
Yrityksiä 74
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

Elokuu 2012Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen palveluyritys-
ten suhdanteet heikkenivät kevääl-
lä 2012. EK:n heinäkuussa 2012 te-
kemän tiedustelun mukaan suhdan-
netilanne on normaalia huonompi, ja 
lähikuukausien odotukset ovat varo-
vaisia.

Suhdannenäkymien saldoluku oli 
heinäkuussa -25, kun saldoluku oli 
huhtikuussa tehdyssä tiedustelus-
sa -3. Kaakkois-Suomen palveluyri-
tysten suhdannenäkymät ovat koko 
maan keskiarvoa harmaammat. 

Heinäkuussa 43 % yrityksistä arvi-

oi suhdanteiden pysyvän lähikuukau-
sina ennallaan. Heikkenemistä enna-
koi 41 % alasta ja 16 % yrityksistä 
uskoi suhdanteiden paranevan.

Myynti pysyi vuoden 2012 huh-
ti-kesäkuussa keskimäärin ennallaan. 
Myynnin ennakoidaan lisääntyvän 
kesällä aavistuksen verran.

Henkilökuntaa palkattiin hieman 
lisää kesän alussa. Syksyn lähestyes-
sä työvoimaa supistettaneen lievästi.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 54 %:lla Kaakkois-Suomen yksi-
tyisten palvelujen vastaajista. Heik-

   Tuotantomäärät kasvoivat kesän 
alussa - loppukesällä tuotannon 
ennakoidaan supistuvan

Kaakkois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdannetilanne pysyi 
heikkona kesän 2012 alussa.

Suhdannenäkymät tummentui-
vat heinäkuussa. Suhdannenäkymi-
en uusin saldoluku on -53, kun saldo-
luku oli huhtikuisessa tiedustelussa 
22. Heinäkuussa 56 % vastaajista ar-
vioi suhdanteiden heikkenevän lähi-
kuukausina ja 41 % ennakoi tilanteen 
pysyvän nykyisellään. Paranemista 
odotti vain kolme prosenttia alasta.

 Kaakkois-Suomen yritysten suh-

danneodotukset ovat koko maan kes-
kiarvoa heikommat. 

Tuotantomäärät olivat vuoden 
2012 toisella neljänneksellä vähän 
vuoden takaista suuremmat. Tuotan-
non odotetaan supistuvan hieman ke-
sän lopulla ja syksyn alussa. Tuotan-
tokapasiteetti on kokonaan käytössä 
65 %:lla vastaajista.

Tilaustilanne heikkeni hieman ke-
sän alussa ja varastot kasvoivat. Ti-
lauskanta-kysymyksen saldoluku oli 
heinäkuussa -25. Valmistuotevarastot 

  Kannattavuus on vuoden takaista 
parempi

ovat tavanomaista täydemmät, saldo-
luku 33. Henkilökunnan määrä pie-
neni kausivaihtelu huomioon ottaen 
hieman huhti-kesäkuussa. Työvoimaa 
vähennettäneen lievästi kesän aikana.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 26 %:lla Kaakkois-Suomen vas-
taajista. Kysyntä oli heikkoa 23 %:lla 
yrityksistä, ja ammattityövoimasta oli 
pulaa viidellä prosentilla alasta.

Kannattavuus on vuoden takaista 
parempi. Investoinnit olivat samoin 
keväällä vuoden takaista suuremmat.

ko kysyntä oli yleisin kapeikko 39 % 
osuudellaan. Ammattityövoimasta oli 
pulaa 16 %:lla alasta, ja tilat sekä vä-
lineet olivat riittämättömät 14 %:lla 
vastaajista.

Kannattavuus on hieman vuoden 
takaista heikompi, eikä kannattavuu-
teen juuri odoteta pikaista parane-
mista.

   Suhdannetilanne heikkeni 
keväällä

   Myynti kasvaa hiljalleen - riit-
tämätön kysyntä yleisin kapeikko-
tekijä

   Suhdanneodotukset ovat vaisu-
ja, saldoluku -25

    Suhdanneodotukset ovat ala-
maissa, saldoluku -53
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 16 43 41 -25
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 53 39 -31

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 39 39
   puute kapasiteetista 14 14
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 54 54

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 70 20 -10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 93 0 7

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 29 52 19 10
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 45 17 38 7
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 64 17 2

Henkilökunta 680
Yrityksiä 16
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 3 41 56 -53
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 79 21 -21

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 23 23
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 26 26

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 70 26 -22
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 52 23 2

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 47 39 14 33
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 0 75 25 -25

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 35 62 3 32

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 57 33 -23
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 37 39 24 13
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 38 47 15 23

Henkilökunta 5848, Liikevaihto 2649 milj. euroa
Yrityksiä 20
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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Teollisuus ja rakentaminen

Suhdannebarometri Helmikuu 2010Helmikuu 2010

Elokuu 2012Itä-Suomi

Itä-Suomen yksityisten palvelujen 
suhdannetilanne heikkeni keväällä ja 
alkukesällä 2012. Suhdannetilannet-
ta kuvaava saldoluku oli heinäkuus-
sa -33.

Suhdannenäkymät pysyivät lieväs-
ti miinuksella kesän alussa. Suhdan-
nenäkymien saldoluku oli heinäkuus-
sa -10, kun saldoluku oli huhtikuus-
sa -6. Itä-Suomen palveluyritysten 
suhdanneodotukset ovat vähän koko 
maan keskiarvoa varovaisemmat.

Heinäkuussa 88 % yrityksistä en-
nakoi suhdanteiden pysyvän lähikuu-

kausina nykyisellään. Heikkenemistä 
odottaa 11 % alasta ja vain yksi pro-
sentti uskoo suhdanteiden paranevan.

Myynti jäi vuoden takaista vähäi-
semmäksi, mutta myynti lisääntyi ke-
sän alussa. Myynnin kasvun odote-
taan jatkuvan myös lähikuukausina.

Henkilökuntaa palkattiin kesän 
alussa vähän lisää, mutta syksyn lä-
hestyessä työvoimaa supistettaneen 
lievästi.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 56 %:lla Itä-Suomen yrityksistä. 
Kysyntä oli heikkoa 41 %:lla vastaa-

   Suhdannetilanne pysyi vaisuna 
kesän alussa

Itä-Suomen teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne pysyi kesän 
alussa heikkona ja suhdannenäkymät 
tummenivat. Suhdannenäkymien sal-
doluku oli EK:n heinäkuussa 2012 te-
kemässä tiedustelussa -27, kun saldo-
luku oli huhtikuussa 22. Itä-Suomen 
yritysten suhdanneodotukset ovat ko-
ko maan keskiarvoa heikommat.

Heinäkuussa 55 % yrityksistä en-
nakoi suhdanteiden pysyvän kesällä 
ja syksyn alussa ennallaan. Suhdan-
nelaskua odottaa 36 % alasta ja yh-

deksän prosenttia vastaajista arvioi 
suhdanteiden paranevan.

Tuotanto väheni kausivaihtelu 
huomioiden hieman keväällä ja kesän 
alussa. Tuotannon ennakoidaan su-
pistuvan myös lähikuukausina. Tuo-
tantokapasiteetti oli kokonaan käy-
tössä 63 %:lla vastaajista.

Tilaukset ovat vähentyneet kesän 
myötä. Tilauskannan saldoluku oli 
heinäkuussa -30. Valmistuotevarastot 
ovat nousseet vähän normaalia suu-
remmiksi, saldoluku 5. 

   Tilaukset ovat laskussa ja heik-
ko kysyntä on yleisin kapeikko

   Suhdannenäkymät ovat heiken-
tyneet, saldoluku -27

Henkilökuntaa palkattiin lisää ke-
sän alussa kausitekijöiden vuoksi. 
Työvoima supistunee loppukesällä.  
Tuotantokapeikkoja oli heinäkuussa 
68 %:lla Itä-Suomen yrityksistä. Ky-
syntä oli riittämätöntä 42 %:lla vas-
taajista. Työvoimasta oli pulaa 17 
prosentilla alasta.

Kannattavuuskehitys vaihtelee yri-
tyksittäin, mutta keskimäärin se on 
vähän vuoden takaista parempi. In-
vestoinnit ovat hieman vuoden ta-
kaista runsaammat.

jista. Muut kapeikot olivat vähäisiä.
Kannattavuus on kustannusten 

nousun vuoksi vuoden takaista hei-
kompi. Kannattavuuden ennakoidaan 
huononevan myös lähikuukausina.

   Suhdanteet hiipuivat lievästi 
keväällä ja alkukesällä

   Myynnin odotetaan kasvavan 
vähän lähikuukausina

   Suhdannetilanteen ennakoidaan 
heikkenevän kesän lopulla, saldo-
luku -10
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 1 88 11 -10
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 1 65 34 -33

   muu tuotantokapeikko 7 7
   riittämätön kysyntä 41 41
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 5 5
Tuotannon kasvun esteet 56 56

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 1 90 9 -8
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 63 10 17

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 16 81 3 13
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 17 52 31 -14
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 61 14 11

Henkilökunta 3797
Yrityksiä 40
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 55 36 -27
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 9 38 53 -44

   muu tuotantokapeikko 9 9
   riittämätön kysyntä 42 42
   puute kapasiteetista 7 7
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 17 17
Tuotannon kasvun esteet 68 68

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 57 32 -21
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 36 50 14 22

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 13 79 8 5
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 4 62 34 -30

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 37 57 6 31

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 5 51 44 -39
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 40 37 -14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 32 39 29 3

Henkilökunta 10393, Liikevaihto 2681 milj. euroa
Yrityksiä 55
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

Elokuu 2012Pohjanmaa

Pohjanmaan palveluyritysten suhdan-
teet kohentuivat kevään ja alkuke-
sän aikana. Tämänhetkinen tilanne on 
edelleen hieman normaalia huonom-
pi, saldoluku -7. 

Lähitulevaisuuden odotukset ovat 
parantuneet viime kuukausina. Suh-
dannenäkymien saldoluku oli hei-
näkuussa 3, kun saldoluku oli huhti-
kuussa -25.  Pohjanmaan palveluyri-
tysten suhdannenäkymät ovat hieman 
koko maan keskiarvoa suotuisammat.

Heinäkuussa 59 % vastaajista arvi-
oi suhdanteiden pysyvän lähikuukau-

sina ennallaan. Paranemista ennakoi 
22 % ja 19 % vastaajista arvioi suh-
danteiden hiipuvan.

Myyntimäärät pysyivät huhti-ke-
säkuussa keskimäärin ennallaan. 
Myynnin ennakoidaan lisääntyvän 
hieman kesän lopulla.

Henkilökunnan määrä säilyi muut-
tumattomana kevään ja alkukesän ai-
kana. Työvoiman odotetaan pysyvän 
keskimäärin ennallaan lähikuukau-
sinakin.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 70 %:lla Pohjanmaan yksityisten 

   Tuotanto lisääntyi hieman 
kevään ja alkukesän aikana

Pohjanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne kohentui hie-
man keväällä ja alkukesällä, mutta ti-
lanne oli yhä normaalia huonompi.

Suhdanneodotukset ovat lieväs-
ti aiempaa synkemmät, sillä suhdan-
nenäkymien saldoluku oli heinäkuus-
sa -18. Huhtikuussa saldoluku oli -6. 
Pohjanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdanneodotukset ovat vähän 
koko maan keskiarvoa synkemmät.

Heinäkuussa suhdanteiden enna-
koi pysyvän ennallaan 72 % alasta. 
Heikkenemistä odotti 23 % yrityksis-

tä ja viisi prosenttia arvioi suhdantei-
den kohentuvan pikaisesti.

Tuotantomäärät olivat vuoden 
2012 toisella neljänneksellä vähän 
vuoden takaista pienemmät. Tuotanto 
kuitenkin lisääntyi huhti-kesäkuussa 
ja tuotannon ennakoidaan kasvavan 
loppukesän aikanakin. Tuotantoka-
pasiteetti oli heinäkuussa kokonaan 
käytössä 59 %:lla vastaajista.

Tilaustilanne on viime kuukausi-
en paranemisesta huolimatta tavan-
omaista heikompi. Tilauskannan sal-
doluku oli heinäkuussa -9. Valmii-

   Tilaustilanne on normaalia huo-
nompi ja kapasiteettia on paljon 
vajaakäytössä

   Suhdanteiden odotetaan huono-
nevan lähikuukausina, saldoluku 
-18

den tuotteiden varastot ovat tavallista 
suuremmat, saldoluku 16.

Henkilökuntaa palkattiin aavistuk-
sen verran lisää kevään ja alkukesän 
aikana. Henkilöstömäärä pysynee en-
nallaan loppukesän kuluessa.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 45 %:lla Pohjanmaan teollisuudes-
ta ja rakentamisesta. Kysyntä oli riit-
tämätöntä 31 %:lla yrityksistä. Ka-
pasiteetin puute haittasi tuotantoa 14 
%:lla vastaajista. 

Investointeja arvioidaan olevan 
vuoden takaista enemmän.

palvelujen yrityksistä. Heikko kysyn-
tä oli yleisin kapeikko 51 % osuudel-
la. Ammattityövoimasta oli pulaa 16 
%:lla vastaajista.

Kannattavuus on vuoden takais-
ta huonompi, ja kannattavuuden arvi-
oidaan pysyvän heikkona myös lähi-
kuukausina.

   Suhdannetilanne on vähän 
tavanomaista huonompi ja myynti 
on pysynyt ennallaan

   Myynnin ennakoidaan käänty-
vän kasvuun syksyllä

   Suhdanteiden odotetaan pysy-
vän lähikuukausina lähes ennal-
laan, saldoluku 3
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 59 19 3
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 0 93 7 -7

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 51 51
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 70 70

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 6 90 4 2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 93 3 1

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 18 76 6 12
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 18 66 16 2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 6 87 7 -1

Henkilökunta 2081
Yrityksiä 21
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 72 23 -18
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 79 15 -9

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 31 31
   puute kapasiteetista 14 14
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 6 6
Tuotannon kasvun esteet 45 45

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 13 72 15 -2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 67 12 9

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 37 42 21 16
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 4 83 13 -9

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 41 56 3 38

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 31 61 8 23
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 27 42 31 -4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 70 7 16

Henkilökunta 9920, Liikevaihto 4762 milj. euroa
Yrityksiä 39
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

Elokuu 2012Pohjois-Suomi

Pohjois-Suomen palveluyritysten 
suhdannetilanne on EK:n heinäkuus-
sa 2012 tekemän tiedustelun mukaan 
keskimäärin normaalilukemissa. Suh-
danteiden ennakoidaan heikkenevän 
lähikuukausina hieman, saldoluku -8. 
Huhtikuisessa tiedustelussa saldolu-
ku oli 8. Pohjois-Suomen palveluyri-
tysten suhdanneodotukset ovat lähel-
lä koko maan keskiarvoa. 

Heinäkuussa 82 % alueen vastaa-
jista uskoi suhdanteiden pysyvän lä-
hikuukausina ennallaan. Heikkene-
mistä ennakoi 13 % yrityksistä ja vii-
si prosenttia odotti paranemista.

Myyntimäärät kasvoivat kevään ja 
alkukesän aikana. Myynti oli myös 
yleisesti vuoden takaista runsaampaa. 
Lähikuukausina myynnin ennakoi-
daan lisääntyvän hieman.

Henkilökunnan määrä on ollut vii-
me kuukausina hienoisessa laskussa, 
ja työvoimaa supistettaneen lievästi 
myös syksyn lähestyessä.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 32 %:lla Pohjois-Suomen palvelu-
vastaajista. Ammattityövoimasta oli 
pulaa 17 %:lla yrityksistä. Vastaajis-
ta 15 % arvioi kysynnän riittämättö-
mäksi.

   Tuotanto lisääntyi alkukesän 
aikana - kysyntä edelleen heikkoa

Pohjois-Suomen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdanteet paranivat ke-
vään ja alkukesän 2012 aikana. Suh-
dannetilanne on silti yhä normaalia 
huonompi, mutta odotukset ovat ai-
empaa valoisammat. 

Suhdannenäkymien saldoluku oli 
heinäkuisessa tiedustelussa 36, kun 
saldoluku oli huhtikuussa 12. Poh-
jois-Suomen teollisuuden ja rakenta-
misen suhdanneodotukset ovat koko 
maan keskiarvoa suotuisammat.

Heinäkuussa 46 % vastaajista arvi-
oi suhdanteiden pysyvän loppukesäl-

lä ennallaan. Paranemista odotti 45 % 
yrityksistä ja yhdeksän prosenttia en-
nakoi suhdanteiden heikkenevän.

Tuotantomäärät kasvoivat huhti-
kesäkuussa, mutta tuotanto oli vuo-
den takaista vähäisempää. Tuotannon 
odotetaan lisääntyvän kolmannella 
vuosineljänneksellä. Tuotantokapasi-
teetti oli heinäkuussa kokonaan käy-
tössä 72 %:lla alueen yrityksistä.

Tilauskirjat ovat hieman tavan-
omaista ohuemmat, saldoluku -7. 
Valmiiden tuotteiden varastot ovat 
hieman tavallista täydemmät, saldo-

   Henkilökunnan määrä pienenee    Suhdanteiden odotetaan para-
nevan lähikuukausina, saldoluku 
36

luku 7. 
Henkilökunnan määrä pieneni ke-

vään ja alkukesän aikana. Työvoimaa 
supistettaneen edelleen myös lähi-
kuukausina.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti hei-
näkuussa kolme neljäsosaa Pohjois-
Suomen teollisuudesta ja rakentami-
sesta. Lähes ainoa kapeikko oli heik-
ko kysyntä 71 % osuudellaan.

Kannattavuus on huonontunut 
vuoden takaisesta tilanteesta. Inves-
toinnit ovat myös vuoden takaista vä-
häisemmät.

Kannattavuus vaihtelee suures-
ti yrityksittäin. Keskimäärin kannat-
tavuus on aavistuksen verran vuoden 
takaista parempi.

   Suhdannetilanne on keskimää-
rin normaali

 Myynnin odotetaan kasvavan 
vain vähän lähikuukausina - henki-
lökuntaa vähennetään

   Suhdanteiden ennakoidaan 
heikkenevän loppukesällä, saldo-
luku -8
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 82 13 -8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 15 70 15 0

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 15 15
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 17 17
Tuotannon kasvun esteet 32 32

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 85 11 -7
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 71 17 -5

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 20 66 14 6
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 58 34 8 50
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 38 46 16 22

Henkilökunta 5854
Yrityksiä 59
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 45 46 9 36
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 11 61 28 -17

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 71 71
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 1 1
Tuotannon kasvun esteet 75 75

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 0 56 44 -44
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 58 31 -20

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 8 91 1 7
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 11 71 18 -7

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 28 71 1 27

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 57 19 24 33
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 27 17 56 -29
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 58 39 3 55

Henkilökunta 9982, Liikevaihto 6545 milj. euroa
Yrityksiä 38
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

Elokuu 2012Pirkanmaa

Pirkanmaan yksityisten palveluyri-
tysten suhdannetilanne heikkeni ke-
vään ja alkukesän aikana. Suhdan-
neodotukset ovat myös aiempaa va-
rovaisemmat. Suhdannenäkymien 
saldoluku oli heinäkuussa -12, kun 
saldoluku oli huhtikuussa 4. Pirkan-
maan palveluyritysten suhdannenä-
kymät ovat vähän koko maan keski-
arvoa harmaammat.

Heinäkuussa 76 % yrityksistä ar-
vioi tilanteen pysyvän muuttumat-
tomana kesän ja alkusyksyn aikana. 
Heikkenemistä ennakoi 18 % vastaa-

 Suhdannetilanne on tavanomais-
ta heikompi

jista ja kuusi prosenttia odottaa para-
nemista.

Myynti lisääntyi huhti-kesäkuus-
sa, ja myynti oli myös vuoden takais-
ta runsaampaa. Myyntiodotukset ovat 
varovaisia, ja myynnin ennakoidaan 
pysyvän keskimäärin ennallaan seu-
raavan puolen vuoden ajan.

Henkilökuntaa palkattiin hieman 
lisää keväällä, mutta syksyn lähesty-
essä työvoiman arvioidaan vähene-
vän jonkin verran.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti hei-
näkuussa 37 % Pirkanmaan palve-

Pirkanmaan teollisuuden ja rakenta-
misen suhdannetilanne oli heinäkuus-
sa 2012 hieman tavallista heikom-
pi. Suhdanteiden arvioidaan hiipu-
van vähän kesän ja alkukesän aikana, 
saldoluku -13. Huhtikuussa tehdys-
sä tiedustelussa suhdannenäkymien 
saldoluku oli 7. Pirkanmaan yritysten 
suhdanneodotukset ovat lievästi koko 
maan keskiarvoa varovaisemmat.

Heinäkuussa 83 % alueen vastaa-
jista arvioi suhdanteiden pysyvän lä-
hikuukausina ennallaan. Heikkene-

mistä ennakoi 15 % yrityksistä ja 
kaksi prosenttia odotti paranemista.

Tuotanto pysyi ennallaan huhti-
kesäkuussa. Tuotannon odotetaan li-
sääntyvän hieman syksyn lähesty-
essä. Tuotantokapasiteetti on san-
gen hyvin hyödynnettynä, sillä heinä-
kuussa 88 % alasta arvioi kapasitee-
tin olevan kokonaan hyödynnettynä.

Tilauskirjat ovat keskimäärin nor-
maalilukemissa, saldoluku -2. Val-
mistuotevarastot ovat tavanomaista 
pienemmät, saldoluku -18. 

Henkilökuntaa vähennettiin hie-
man toisella vuosineljänneksellä. 
Työvoiman määrä supistunee aavis-
tuksen verran myös kesän lopulla ja 
syksyn alussa.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 33 %:lla Pirkanmaan teollisuudes-
ta ja rakentamisesta. Ammattityövoi-
man puute oli ongelmana 14 %:lla 
alasta, ja kymmenesosa totesi kysyn-
nän olevan riittämätöntä.

Kannattavuus on vuoden takaista 
heikompi ja investoinnit supistuvat.

luvastaajista. Työvoimasta oli pulaa 
viidesosalla yrityksistä ja kysyntä oli 
heikkoa 16 %:lla alasta.

Kannattavuus on pysynyt keski-
määrin vuoden takaisella tasollaan. 
Lähikuukausina kannattavuuden odo-
tetaan hiipuvan hieman.

   Suhdannetilanne on tavan-
omaista heikompi

 Myynti on lisääntynyt viime 
kuukausina ja henkilökuntaa on 
palkattu lisää

   Suhdannenäkymät ovat lievästi 
miinuksella, saldoluku -12

   Suhdanneodotukset ovat hienoi-
sessa laskussa, saldoluku -13

   Tuotannon ennakoidaan lisään-
tyvän vähän lähikuukausina - hen-
kilökuntaa vähennetään hieman
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 6 76 18 -12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 76 22 -20

   muu tuotantokapeikko 7 7
   riittämätön kysyntä 16 16
   puute kapasiteetista 0 0
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 20 20
Tuotannon kasvun esteet 37 37

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 6 75 19 -13
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 72 1 26

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 59 20 1
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 54 33 13 41
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 46 46 8 38

Henkilökunta 3229
Yrityksiä 31
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 2 83 15 -13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 5 82 13 -8

   muu tuotantokapeikko 3 3
   riittämätön kysyntä 10 10
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 14 14
Tuotannon kasvun esteet 33 33

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 86 10 -6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 5 76 19 -14

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 9 64 27 -18
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 14 70 16 -2

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 12 85 3 9

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 22 70 8 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 24 47 29 -5
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 20 63 17 3

Henkilökunta 19302, Liikevaihto 5382 milj. euroa
Yrityksiä 63
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

Elokuu 2012Häme

Hämeen yksityisten palvelujen suh-
danteet pysyivät likimain ennallaan 
kevään ja alkukesän aikana. Suhdan-
netilanne oli heinäkuussa hieman 
normaalia heikompi, saldoluku -8. 
Suhdanteiden odotetaan jatkuvan lä-
hikuukausina muuttumattomina, sal-
doluku 0. Vastaava saldoluku oli huh-
tikuussa 3. 

Heinäkuussa 84 % vastaajista ar-
vioi suhdanteiden pysyvän lähikuu-
kausina ennallaan. Paranemista odotti 
kahdeksan prosenttia ja samoin kah-

Hämeen teollisuuden ja rakentami-
sen yritysten suhdannetilanne on vii-
me kuukausien kohentumisesta huo-
limatta tavallista heikompi.  Suhdan-
teiden odotetaan hiipuvan lähikuu-
kausina, saldoluku heinäkuussa -23. 
Huhtikuisessa tiedustelussa saldoluku 
oli -11, Hämeen teollisuuden ja ra-
kentamisen suhdanneodotukset ovat 
koko maan keskiarvoa vaisummat.

Heinäkuussa kolme neljäsosaa 
vastaajista uskoi suhdanteiden pysy-
vän lähikuukausina ennallaan. Suh-

dannelaskua ennakoi 24 prosent-
tia yrityksistä ja vain yksi prosentti 
odotti paranemista.

Tuotantomäärät pienenivät hieman 
kevään ja alkukesän aikana. Tuotan-
to pysynee keskimäärin ennallaan 
syksyn lähestyessä. Tuotantokapasi-
teettia on paljon vapaana, sillä heinä-
kuussa vain 57 %:lla alasta oli kapa-
siteetti kokonaan hyödynnettynä.

Tilaustilanne on vähän tavan-
omaista heikompi, saldoluku -11. 
Valmiiden tuotteiden varastot ovat 

   Tuotanto väheni hieman kesän 
alussa

deksan prosenttia ennakoi suhdan-
teiden heikkenevän. Hämeen palve-
luyritysten suhdannekuva on hieman 
koko maan keskiarvoa kirkkaampi.

 Myynti oli huhti-kesäkuussa vuo-
den takaista runsaampaa, mutta edel-
lisiin kuukausiin verrattuna myynti 
ei lisääntynyt. Myyntimäärien odote-
taan kasvavan hieman kesän lopulla.

Henkilökuntaa palkattiin lisää ke-
sän alussa. Syksyn lähestyessä työ-
voiman määrä laskee vähän. 

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-

normaalia suuremmat, saldoluku 
19. Henkilökunnan määrä pysyi ke-
sän alussa ennallaan. Lähikuukausina 
työvoimaa vähennetään.

Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 76 %:lla Hämeen teollisuudesta ja 
rakentamisesta. Kysyntä oli heikkoa 
44 %:lla alasta. Ammattityövoimasta 
oli pulaa 16 %:lla vastaajista.

Kannattavuus on pysynyt keski-
määrin vuoden takaisella tasollaan. 
Investoinnit ovat säilyneet keskimää-
rin ennallaan.

sa 29 %:lla Hämeen palveluvastaajis-
ta. Riittämätön kysyntä oli ongelma-
na 18 %:lla vastaajista. Tilat ja väli-
neet olivat riittämättömät kahdeksalla 
prosentilla alueen yrityksistä.

Kannattavuus oli huhti-kesäkuussa 
vuoden takaista huonompi. Kannatta-
vuus heikentynee aavistuksen verran 
lähikuukausina.

   Myyntimäärät pysyivät kesän 
alussa ennallaan

   Suhdannetilanne on hieman 
tavanomaista heikompi

   Suhdanteiden odotetaan py-
syvän kesän lopulla ennallaan, 
saldoluku 0

 Suhdanteiden arvioidaan hiipu-
van syksyn lähestyessä, saldoluku 
-23

  Tilauksia on tavanomaista 
vähemmän ja kapasiteettia on 
yleisesti vapaana



2 | Suhdannebarometri | Elokuu 2012 | Elinkeinoelämän keskusliitto EK

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Teollisuus ml. rakentaminen Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 84 8 0
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 76 16 -8

   muu tuotantokapeikko 2 2
   riittämätön kysyntä 18 18
   puute kapasiteetista 8 8
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 2 2
Tuotannon kasvun esteet 29 29

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 5 81 14 -9
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 53 30 17 36

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 27 68 5 22
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 77 7 16 61
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 77 11 1

Henkilökunta 4742
Yrityksiä 23
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 1 75 24 -23
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 55 32 -19

   muu tuotantokapeikko 15 15
   riittämätön kysyntä 44 44
   puute kapasiteetista 10 10
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 76 76

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 41 49 -39
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 43 29 -1

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 34 51 15 19
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 19 51 30 -11

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 43 47 10 33

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 10 79 11 -1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 38 33 29 9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 17 59 24 -7

Henkilökunta 6053, Liikevaihto 1085 milj. euroa
Yrityksiä 36
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

Elokuu 2012Keski-Suomi

Keski-Suomen yksityisten palvelu-
jen suhdannetilanne oli heinäkuus-
sa 2012 tavanomaista huonompi ja 
myös suhdanneodotukset ovat vähän 
aiempaa varovaisemmat. Suhdanne-
näkymien saldoluku oli heinäkuussa 
-6, kun saldoluku oli huhtikuussa teh-
dyssä tiedustelussa 2. Keski-Suomen 
vastaajien suhdanneodotukset ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Heinäkuussa 68 % vastaajista en-
nakoi suhdanteiden pysyvän lähikuu-
kausina ennallaan. Paranemista odotti 
13 % ja 19 % alasta arvioi suhdantei-

den heikkenevän.
Myynti lisääntyi huhti-kesäkuus-

sa vuoden takaisesta selvästi. Edel-
lisiin kuukausiin verrattuna myyn-
ti kasvoi vain vähän, ja lähikuukausi-
na myyntimäärät pysynevät pääosin 
ennallaan.

Henkilökunnan määrä supistui aa-
vistuksen verran keväällä ja kesän 
alussa. Lähikuukausina työvoima säi-
lynee muuttumattomana.

Tuotantokapeikkoja ilmoitti heinä-
kuussa 35 % alueen vastaajista. Heik-
ko kysyntä oli ongelmana 19 %:lla 

Keski-Suomen teollisuuden ja raken-
tamisen suhdanteet paranivat kevääl-
lä ja alkukesällä 2012. Suhdannenä-
kymien saldoluku oli heinäkuussa 
33, kun saldoluku oli huhtikuussa 4. 
Keski-Suomen yritysten suhdannear-
viot ovat koko maan keskiarvoa pa-
remmat.

Heinäkuussa 45 % vastaajista 
odotti suhdanteiden paranevan ja 43 
% arvioi tilanteen pysyvän ennallaan. 
Heikkenemistä odotti vain 12 % alu-
een vastaajista.

 Tuotanto lisääntyi odotusten mu-
kaisesti vuoden 2012 toisella neljän-
neksellä. Tuotannon ennakoidaan jat-
kavan kasvuaan myös kesän lopulla. 
Tuotantokapasiteetti on sangen hy-
vin hyödynnettynä, sillä kapasiteetti 
on kokonaan käytössä 75 %:lla vas-
taajista.

Tilauskirjat ovat kohonneet tavan-
omaista suuremmiksi, saldoluku 27. 
Valmiiden tuotteiden varastot ovat 
myös vähän tavallista isommat, sal-
doluku 22. 

   Tuotanto kasvaa ja tilaustilanne 
on normaalia parempi

 Kannattavuus on parantunut, 
mutta investoinnit ovat laskussa

   Suhdanneodotukset ovat nou-
sussa, saldoluku 33

Henkilökunnan määrä oli kausi-
vaihtelun vuoksi pienoisessa nousus-
sa huhti-kesäkuussa. Työvoimaa pal-
kattaneen vähän lisää kesän lopul-
la. Tuotantokapeikkoja oli heinäkuus-
sa 63 %:lla yrityksistä. Kapasiteetis-
ta oli pulaa kolmasosalla vastaajis-
ta ja 24 % totesi kysynnän riittämät-
tömäksi.

Kannattavuus on hieman vuoden 
takaista parempi. Investoinnit ovat 
jääneet vuoden takaista vähäisem-
miksi.

yrityksistä ja 15 % arvioi ammatti-
työvoimasta olevan pulaa.

Kannattavuus on hieman vuoden 
takaista parempi ja kannattavuuden 
odotetaan kohentuvan myös lähikuu-
kausina.

   Myynti lisääntyi hieman 
huhti-kesäkuussa - lähikuukausina 
myyntimäärät pysynevät ennallaan

   Kysyntä heikkoa - myös ammat-
tityövoimasta pulaa

   Suhdanteiden ennakoidaan 
heikkenevän hieman, saldoluku -6
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Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 68 19 -6
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 2 66 32 -30

   muu tuotantokapeikko 1 1
   riittämätön kysyntä 19 19
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 15 15
Tuotannon kasvun esteet 35 35

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 2 95 3 -1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 2 89 9 -7

Myynnin määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 18 66 16 2
Myynnin määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 62 30 8 54
Myynnin määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 83 5 7

Henkilökunta 2831
Yrityksiä 20
Palvelut

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 45 43 12 33
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 43 32 25 18

   muu tuotantokapeikko 0 0
   riittämätön kysyntä 24 24
   puute kapasiteetista 33 33
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 1 1
Tuotannon kasvun esteet 63 63

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 26 55 19 7
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 34 39 27 7

Valmiiden tuotteiden varastot normaalitilanteeseen verrattuna 34 54 12 22
Tilauskanta tällä hetkellä normaalitilanteeseen verrattuna 43 41 16 27

Tuotantokapasiteettia tällä hetkellä sopivaan verrattuna 25 42 33 -8

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 55 36 9 46
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 49 48 3 46
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 49 40 11 38

Henkilökunta 4346, Liikevaihto 1455 milj. euroa
Yrityksiä 26
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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