
         

Varsinais-Suomen Maakuntaennuste laadittiin tänä vuonna 26. kerran. Osuuspankkien ja Yrittäjien yhteistyönä Maakuntaennuste toteutettiin 20. 
kerran. Vuoden 2019 Maakuntaennusteen pohjana oleva kysely tehtiin 1.−15.11.2018 Internet-kyselynä suomen ja ruotsin kielillä. Kysely lähetettiin 
Varsinais-Suomen Yrittäjien niille 7.556 jäsenelle, joiden sähköpostiosoitteet olivat käytössä. Heistä 10 prosenttia eli 754 yrittäjää vastasi kyselyyn. 
Yrittäjien aktiivinen osallistuminen tutkimukseen tekee Varsinais-Suomen Maakuntaennusteesta maamme kattavimman ja luotettavimman 
alueellisen suhdannebarometrin. http://www.maakuntaennuste.fi/ 
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Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2019: 
Yrittäjät varautuneita alkaneen vuoden kasvuodotuksissaan 

 
Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulosten perusteella maakunnan yrittäjät ovat edelleen optimistisia talousodotuksissaan, vaikka 
kasvuodotukset ovat laskeneet viime vuodesta. Yrittäjät arvioivat, että liikevaihto, kannattavuus, henkilöstön määrä ja investoinnit jäävät 
heidän yrityksissään viimevuotista alhaisemmalle tasolle. Siitä huolimatta varsinaissuomalaiset yrittäjät ovat edelleen kasvuodotuksissaan 
tämän vuosikymmenen toiveikkaimpien vuosien tasolla ja kasvun varsinaissuomalaisissa yrityksissä ennakoidaan jatkuvan. 
 
Liikevaihtonsa kasvuun uskoo edelleen 46 prosenttia varsinaissuomalaisista yrittäjistä ja liikevaihdon kasvuodotusten saldoluku on 34, muutos viime 
vuodesta -4 yksikköä. Kannattavuutensa kasvuun uskoo 34 prosenttia vastaajayrityksistä ja kannattavuusodotusten saldoluku on tänä vuonna 21, 
muutos viime vuodesta -7 yksikköä. Henkilöstön määrän lisäystä ennakoi 18 prosenttia vastaajista ja henkilöstöodotusten saldoluku on 13, muutos 
viime vuodesta -1 yksikkö. Investointiaikeissa on 21 prosenttia Maakuntaennusteeseen vastanneista yrittäjistä ja investointiaikeiden saldoluku on 
tänä vuonna 6, muutos viime vuodesta -6 yksikköä. 
 
– Maakuntaennusteen marraskuun alussa toteutetun kyselyn tuloksissa näkyy yrittäjien varautuneisuus alkaneen vuoden talousodotuksiin. Siitä 
huolimatta kasvuodotukset ovat selvästi optimistisia kaikilla mittareilla mitattuina, kommentoi OP Turun Seudun toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario 
Maakuntaennusteen tuloksia. 
 
Myös investointeja Varsinais-Suomeen voidaan odottaa tänäkin vuonna. Maakuntaennusteen tulosten perustella kolmannes yrittäjistä investoi 
lainarahalla ja loput pääosin yrityksen omalla tulorahoituksella. Ulkoista rahoitusta haetaan pääosin pankista. Osuuspankki on varsinaissuomalaisten 
yrittäjien tärkein pankkikumppani vuosi toisensa jälkeen ja tänäkin vuonna hieman yli puolet (51 %) vastaajista ilmoittaa Osuuspankin tärkeimmäksi 
pankkikumppanikseen. Pankkikumppanin valinnassa Maakuntaennusteen tulosten pohjalta tärkeintä on henkilökohtaisen palvelun laatu, pankin 
luotettavuus ja joustavuus sekä pankin paikallisuus. Vahinkovakuutusyhtiötä valitessaan yrittäjät painottavat henkilökohtaisen palvelun laatua, 
vakuutuspalvelujen hintaa ja korvauspalvelun sujuvuutta. OP Vakuutus on noin joka neljännen varsinaissuomalaisen yrittäjän tärkein 
vakuutusyhtiökumppani tämänvuotisen Maakuntaennusteen kyselyn perusteella. 
 
Maakuntaennusteessa yrittäjien liikevaihto-, kannattavuus- ja investointiodotukset ovat edelleen tämän vuosikymmenen neljänneksi korkeimmat ja 
henkilöstöodotuksissa vuosikymmenen toiseksi korkeimmat. Seutukuntakohtaisessa vertailussa liikevaihto-odotuksissaan, 
kannattavuusodotuksissaan ja investointiaikeissaan toiveikkaimpia ovat yrittäjät Turunmaalla. Henkilöstön määrän kasvuodotuksissa 
optimistisimpia ovat Loimaan seudun ja Turun seudun yrittäjät. Toimialavertailussa tietotekniikka-ala nousee ylitse muiden, vaikka tietotekniikka-
alan yrittäjät ovat tänä vuonna viimevuotista epäröivämpiä kannattavuutensa suhteen. Yrityskokovertailussa optimistisuus näyttää tänä vuonna 
talousodotuksissa olevan sitä suurempaa, mitä suuremman kokoluokan yrityksestä on kyse. Maakuntaennusteen kyselyn perusteella noin joka 
viides vastaajayritys arvio henkilöstömääränsä kasvavan ja vastausten perusteella voidaan arvioida, että Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenryityksiin 
syntyy useita tuhansia uusia työpaikkoja tänäkin vuonna. 
 
– Erityisen ilahduttavia ovat myönteiset arviot henkilöstömäärän kehityksen suhteen. Yrittäjät ovat periteisesti arvioineet Maakuntaennusteessa 
varsin tarkasti omaan yritykseensä syntyvien uusien työpaikkojen määrän ja nyt tehdyn kyselyn perusteella näyttäisi siltä, että yrittäjäjärjestön 
jäsenillä on myös tänä vuonna merkittävä rooli työllistäjinä Varsinais-Suomessa, arvioi Varsinais-Suomen Yrittäjin toimitusjohtaja Hanna Munter.  
 
Vuoden 2019 Maakuntaennusteen mukaan osaavan työvoiman saatavuus on ongelma joka kolmannelle varsinaissuomalaiselle yritykselle. Syyksi 
yritykset nostavat erityisesti ammattitaitoisten osaajien liian vähäisen määrän. 

 
Maakuntaennusteen vastausten perusteella yrittäjien arvio oman kunnan yrittäjyysilmapiiristä on lähes yhtä korkealla tasolla kuin viime vuonna ja 
kunnan ja yrittäjien välinen yhteistyö on arvioitu jopa paremmaksi kuin viime vuonna. Seutukunnista parhaaksi yrittäjyysilmapiiri on arvioitu Turun 
seudulla. Parhaana kunnan ja yritysten välistä yhteistyötä pidetään Salon seudulla. Parhaaksi kunnaksi yrittäjyysilmapiiriltään on tänä vuonna 
arvioitu Kaarina. Kunnan ja yritysten välinen yhteistyö on puolestaan arvioitu parhaaksi Naantalissa.  
 
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2019 julkaistaan tänä vuonna ensimmäisen kerran e-julkaisuna. Vuoden 2019 Varsinais-Suomen 
Maakuntaennusteeseen ja aiempiin Maakuntaennusteisiin voi tutustua myös Maakuntaennuste-verkkosivustolla.  
 
Lisätietoja:  
Toimitusjohtaja Olli-Pekka Saario, OP Turun Seutu, puhelin 050 551 2874 
Toimitusjohtaja Hanna Munter, Varsinais-Suomen Yrittäjät, puhelin 044 296 9071 
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