
                      

Varsinais-Suomen  Maakuntaennuste  laadittiin  tänä  vuonna  27.  kerran.  Varsinais-Suomen  Yrittäjien  ja  Osuuspankkien  yhteistyönä  
Maakuntaennuste  toteutettiin  21.  kerran.  Vuoden  2020  Maakuntaennusteen  pohjana  oleva  kysely  tehtiin  1.−15.11.2019  Internet-
kyselynä  suomen  ja  ruotsin  kielillä.  Kysely  lähetettiin  Varsinais-Suomen  Yrittäjien  niille  7.308  jäsenelle,  joiden  sähköpostiosoitteet  olivat  
käytössä.  Heistä  10,2  prosenttia  eli  744  yrittäjää  vastasi  kyselyyn.  Yrittäjien  aktiivinen  osallistuminen  tutkimukseen  tekee  Varsinais-
Suomen  Maakuntaennusteesta  maamme  kattavimman  ja  luotettavimman  alueellisen  suhdannebarometrin.  www.maakuntaennuste.fi  

  
  
Tiedote  8.1.2020           
  
Varsinais-Suomen  Maakuntaennuste  2020:  
Yrittäjät  ennakoivat  talouden  kasvun  jatkuvan  –  osaavan  työvoiman  saatavuus  huolettaa  
  
Vuoden  2020  Varsinais-Suomen  Maakuntaennusteen  tulokset  osoittavat,  että  varsinaissuomalaiset  yritykset  
odottavat  tänäkin  vuonna  sekä  liikevaihtonsa,  kannattavuutensa,  henkilöstömääränsä  että  investointiensa  
kasvavan.  Maakuntaennusteen  tulosten  perusteella  yrittäjät  arvioivat  kasvun  kuitenkin  hidastuvan  hieman  viime  
vuodesta.  Varsinais-Suomen  Yrittäjien  jäsenyrityksissä  ennakoidaan  syntyvän  tuhansia  uusia  työpaikkoja  myös  
tänä  vuonna.  Yrittäjät  kantavat  kuitenkin  huolta  osaavan  työvoiman  saatavuudesta  tulevaisuudessa.  
  
Varsinaissuomalaisten  yrittäjien  liikevaihdon  kasvua  ennakoiva  saldoluku  on  tänä  vuonna  29  ja  se  on  laskenut  viime  
vuodesta  5  yksikköä.  Kannattavuusodotusten  saldoluku  on  20  ja  siinä  on  laskua  1  yksikkö.  Myös  henkilöstön  määrän  
kasvu  arvioidaan  hieman  heikommaksi  kuin  viime  vuonna  ja  henkilöstön  määrän  kasvuodotusten  saldoluvussa  9  on  4  
yksikön  lasku  viime  vuoteen  verrattuna.  Investointiaikeiden  saldoluku  on  tänä  vuonna  5  ja  siinä  on  1  yksikön  lasku  viime  
vuoteen  verrattuna.      
  
–  Viime  vuodesta  hieman  heikentyneistä  kasvuodotuksista  huolimatta  jäsenyritystemme  usko  alkaneeseen  vuoteen  on  
hyvä  ja  talouden  kasvuun  uskovia  yrittäjiä  on  kaikilla  kysytyillä  mittareilla  mitattuna  enemmän  kuin  talouden  laskua  
ennakoivia  yrittäjiä.  Kasvu  jatkuu  varsinaissuomalaisissa  yrityksissä  myös  tänä  vuonna,  vaikka  kasvuvauhti  on  laantunut  
hieman  viime  vuodesta,  sanoo  Varsinais-Suomen  Yrittäjien  toimitusjohtaja  Hanna  Munter.  
  
Seutukuntakohtaisessa  vertailussa  talousodotukset  ovat  nousseet  eniten  Loimaan  seudulla,  joka  on  ainoa  seutukunta,  
jossa  yrittäjien  talousodotukset  ovat  nousseet  kaikilla  kysytyillä  mittareilla  mitattuna.  Myös  muissa  seutukunnissa  
talouskasvu  jatkuu  ja  talouskasvua  mittaavat  saldoluvut  ovat  positiivisia  Vakka-Suomen  henkilöstömäärän  odotuksia  
sekä  Salon  seudun  ja  Vakka-Suomen  investointiaikeita  lukuun  ottamatta.  Toimialavertailussa  selvästi  muita  
myönteisimmissä  tunnelmissa  on  tietotekniikka-ala,  jossa  kasvu  jatkuu  vahvana.  Yrityskokoluokista  luottavaisimpia  
taloutensa  kasvuun  ovat  suuren  kokoluokan  pk-yritykset.  
  
–  Kolmannes  yrittäjistä  vastasi,  että  oman  liiketoiminnan  selkeämpi  tulevaisuuden  näkymä  lisäisi  eniten  heidän  
investointihalukkuuttaan.  Investointeja  suunnittelevista  yrityksistä  puolet  hoitaa  investointinsa  tulorahoituksella,  
kolmannes  tulorahoituksen  ja  lainarahan  yhdistelmällä  ja  joka  kuudes  yritys  pelkällä  lainarahalla,  kertoo  OP  Turun  
Seudun  toimitusjohtaja  Olli-Pekka  Saario.  
  
Osuuspankin  ensisijaiseksi  pankkikumppaniksi  ilmoittaa  52  prosenttia  Maakuntaennusteen  vastaajista.  Aiempien  vuosien  
tapaan  pankki-  ja  vakuutusyhtiökumppanin  valinnassa  eniten  painaa  henkilökohtaisen  palvelun  laatu.  Pankkikumppanin  
valinnassa  mobiili-  ja  verkkopalvelun  monipuolisuuden  merkitys  on  kasvanut  vuosi  vuodelta.  
  
Maakunnan  yrittäjyysilmapiiri  on  säilynyt  lähes  yhtä  hyvänä  kuin  viime  vuonna.  Kunnan  ja  yrittäjien  välisen  yhteistyön  
arvioidaan  parantuneen  koko  maakunnan  tasolla  viime  vuodesta.  Parhaaksi  yrittäjyysilmapiiri  on  arvioitu  Turun  seudulla  
ja  paras  kunta  yrittäjyysilmapiiriltään  on  yrittäjien  mielestä  Lieto.  Seutukunnista  Loimaan  seudulla  kunnan  ja  yritysten  
välisen  yhteistyön  arvioidaan  toimivan  parhaiten  ja  yhteistyöarvio  on  myös  parantunut  eniten  seutukuntakohtaisessa  
vertailussa.  Kunnista  kärkiarviot  yrittäjien  ja  kunnan  välisessä  yhteistyössä  saavat  Naantali  ja  Lieto.  
  
Reilu  kolmannes  yrittäjistä  arvioi  työvoiman  saatavuuden  heikentyneen  viime  vuodesta.  Yrittäjät  nostavat  paikallisen  
sopimisen  ja  työsuhteiden  joustavuuden  kehittämisen  tärkeimmäksi  työvoiman  saatavuutta  edistäväksi  asiaksi.  Tulevien  
vuosien  suurimpana  uhkana  yrittäjät  pitävät  osaavan  työvoiman  saatavuutta  ja  osaamisen  varmistamista.  Osaamisen  
varmistaminen  ja  osaava  työvoima  nouseekin  yrittäjien  arvioissa  tärkeimmäksi  maakunnalliseksi  edunvalvontakoko-
naisuudeksi.  Tulevaisuuden  ennakoinnin  vaikeutuminen,  kilpailun  lisääntyminen  ja  teknologian  hyödyntäminen  ovat  
yrittäjien  mielestä  eniten  muutoksessa  olevia  toimintaympäristötekijöitä.  
  
Vuoden  2020  Varsinais-Suomen  Maakuntaennusteen  vastausten  perusteella  voidaan  ennakoida,  että  Varsinais-Suomen  
Yrittäjien  jäsenyritykset  luovat  tänäkin  vuonna  tuhansia  uusia  työpaikkoja  maakuntaan.  
  
Tutustu  vuoden  2020  Varsinais-Suomen  Maakuntaennusteen  ositteessa:  http://www.e-julkaisu.fi/varsinais-suomen-
maakuntaennuste-2020  tai  osoitteessa  www.maakuntaennuste.fi  
  
Lisätietoja:    
Toimitusjohtaja  Olli-Pekka  Saario,  OP  Turun  Seutu,  puhelin  050  551  2874  
Toimitusjohtaja  Hanna  Munter,  Varsinais-Suomen  Yrittäjät,  puhelin  044  296  9071  


