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YLÄ-SAVON PK-ALUEBAROMETRI - TAMMIKUU 2016
Yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä esitetään saldoluvuin. Saldoluvut kuvaavat
parempiin ja huonompiin suhdannenäkymiin uskovien yritysten prosenttiosuuksien erotusta.
Yläsavolaisten pk-yritysten lähitulevaisuuden suhdannenäkymät ovat parantuneet kesästä kaikilla
toimialoilla. Saldoluku on palvelualalla niukasti negatiivinen ja muilla aloilla positiivinen.
Positiivisimmat näkymät ovat rakennusalalla (saldoluku 44) ja teollisuudessa (saldoluku 27),
palvelualalla näkymät ovat heikoimmat (saldoluku -2). Näkymät olivat saldolukujen mukaan
paremmat kuin maassa keskimäärin.
Suhdannenäkymät lähitulevaisuudessa
Ylä-Savon Pk-aluebarometri
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Vuoden 2015 alun tilanteeseen verrattuna tuotantoaan kasvattaneiden yritysten määrä kaikilla
toimialoilla kasvoi suhteessa tuotantoaan supistaneisiin vuoden loppupuoliskolla. Palvelualalla kehitys
on ollut vaihtelevaa vuoden aikana. Vuoden vaihteessa kaikilla toimialoilla oli tuotantoaan kasvattaneita
yrityksiä enemmän (positiivinen saldoluku) kuin tuotantoaan supistaneita. Kaikilla toimialoilla suurin
osa yrityksistä uskoo tilanteen säilyvän joko ennallaan tai parantuvan vuoden ensimmäisillä
neljänneksillä.
Henkilöstöään lisänneiden yritysten määrä väheni vuoden viimeisellä neljänneksellä lukuun ottamatta
rakennusalaa. Rakennusalalla vaihtelu henkilöstökehityksessä on vuoden aikana ollut suurta. Vuoden
lopussa henkilöstöään vähentäneitä yrityksiä oli enemmän (negatiivinen saldoluku) kuin henkilöstöään
kasvattaneita teollisuudessa ja palvelualoilla, useimmin henkilöstön määrä on kuitenkin säilynyt
ennallaan. Kaikilla toimialoilla henkilöstön lisäämistä lähitulevaisuudessa ennakoivien yritysten osuus
on suurempi kuin henkilön supistamista ennakoivien yritysten osuus. Useimmin henkilöstömäärän
uskotaan lähitulevaisuudessa säilyvän ennallaan kaikilla toimialoilla.
Toiminnan rajoitteista kysynnän puute rajoitti palvelu- ja teollisuusalalla eniten toimintaa,
rakennusalalla puolestaan ammattityövoiman puute (60 % vastanneista). Seuraavaksi eniten toimintaa
rajoitti palvelualan yrityksissä ammattityövoiman puute (20 %), rakennusalalla kysynnän puute (36 %)
ja teollisuudessa rahoitusvaikeudet (38 %).
Rakennusalalla joka toinen vastannut yritys arvioi kannattavuuden olleen viimeisen 3 kk aikana samalla
tasolla kuin vuotta aiemmin, lisäksi lähes puolet arvioi kannattavuuden parantuneen. Samoin
teollisuusyrityksistä noin puolet arvioi kannattavuuden säilyneen ennallaan, toinen puoli jakaantuu

tasan niihin, jotka arvioivat kannattavuuden heikentyneen ja niihin, jotka arvioivat sen parantuneen.
Palvelualalla reilu kolmannes arvioi kannattavuuden huonontuneen ja saman verran arvioi sen
säilyneen ennallaan. Lähitulevaisuudessa kannattavuuden arvioidaan useammassa palvelualan
yrityksessä heikentyvän kuin parantuvan, muilla aloilla parempaan kannattavuuteen uskovien osuus on
suurempi kuin heikompaa kannattavuutta ennakoivien.
Tammikuussa 2016 yläsavolaiset pk-yritykset arvioivat tuotantokustannusten useimmiten säilyneen
ennallaan tai nousseen kaikilla toimialoilla. Useimmat arvioivat tuotantokustannusten säilyvän
ennallaan myös lähitulevaisuudessa, erityisesti näin ajatellaan rakennusalalla. Tuotantokustannusten
laskua ennakoidaan lähinnä vain teollisuudessa, missä 29 % yrityksistä ennakoi kustannusten laskevan.
Kyselyyn osallistuneista pk-yrityksistä vientikysymyksiin vastasi kahdeksan teollisuuden yritystä ja
neljä palvelualan yritystä. Kyselyssä tiedusteltiin viennin kehittymistä ja odotuksia. Vastauksista
ilmenee, että vienti on useammin ollut kasvussa kuin supistunut viimeisen puolen vuoden aikana. Vienti
kehittyikin vuoden viimeisellä vuosineljänneksellä odotuksia paremmin. Vuoden 2016 alkupuolella
viennin ennakoidaan useimmin säilyvän ennallaan.
Ylä-Savon yritysten tilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä kartoittavaa barometria on toteutettu
vuodesta 1993 alkaen. Kesän 2012 barometrikierroksen jälkeen barometrin toteutukseen tehtiin
muutoksia, joista johtuen tämän barometrin tulokset ovat vain suuntaa-antavasti vertailukelpoisia
ennen vuotta 2013 julkaistuihin Ylä-Savon aluebarometreihin nähden. Barometrin kehitystyötä on
tehty yhdessä Ylä-Savon Kauppakamariosaston kanssa.
Viimeisin kyselykierros toteutettiin tammikuussa 2016. Kysely lähetettiin kaikkiaan 577 pienelle tai
keskisuurelle yläsavolaiselle yritykselle, tavoitetuista noin 14 % vastasi kyselyyn.
Lisätietoja yritysten nykytilanteesta ja lähitulevaisuuden odotuksista löytyy oheisesta Ylä-Savon
Pk-aluebarometri Tammikuu 2016 -julkaisusta, joka on saatavilla myös Aluekehityssäätiön
internet-sivuilla: http://www.aluekehityssaatio.fi/uutiset
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