
	  
 
Lyhyesti 
Varsinais-Suomen Maakuntaennuste 2016 
Myönteinen vire valtasi Varsinais-Suomen 
 
Taustaa  
Varsinais-Suomen  Yrittäjät  on  vuodesta  1993  lähtien  kartoittanut  jäsenkuntansa  arvioita  seuraavan  vuoden  
suhdanneodotuksista.  Syksyllä  1999  yrittäjien  yhteistyökumppanina  aloittivat  varsinaissuomalaiset  osuuspankit.  
Vuoden  2016  Maakuntaennuste  on  jo  17.  osuuspankkien  ja  yrittäjäjärjestön  yhteistyönä  syntynyt  raportti  ja  samalla  
23.  Varsinais-Suomen  Maakuntaennuste  kautta  aikojen.  
  
Varsinais-Suomen  Maakuntaennusteen  pohjana  on  Varsinais-Suomen  Yrittäjien  jäsenillä  tehtävä  kysely,  joka  tänä  
vuonna  lähetettiin  yrittäjien  niille  8  001  jäsenelle,  joiden  sähköpostiosoite  oli  käytössä.  Kysely  toteutettiin  Internet-
kyselynä  suomen  ja  ruotsin  kielillä.  Vastaukset  saatiin  1  002  yrittäjältä  eli  12,5  prosenttia  kyselyn  saaneista  yrittäjistä  
vastasi  kyselyyn.  
  
Varsinais-Suomen  Maakuntaennusteessa  selvitetään  vuosittain  yrittäjien  liikevaihtoon,  kannattavuuteen,  henkilöstön  
määrään  ja  investointeihin  liittyviä  odotuksia.  Lisäksi  selvitetään  yrittäjien  näkemyksiä  pankki-,  vakuutus-  ja  
rahoituskysymyksissä  sekä  arvioita  yrittäjien  oman  kunnan  yrittäjyysilmapiiriin  liittyvissä  asioissa.  
  
Vuoden 2016 Maakuntaennusteen laadintaan osallistuneiden yritysten profiili 
(Suluissa  muutokset  prosenttiyksiköissä  viime  vuoteen  verrattuna)  
 
Sijainti: 
Turun  seutu      60  %  (-3)  
Salon  seutu      14  %  (+2)  
Vakka-Suomi      10  %  
Loimaan  seutu      8  %  (-1)  
Turunmaa      7  %  (+1)  
 
Toimiala: 
Palvelut      47  %  (+2)  
Kauppa      14  %  (-1)  
Teollisuus      11  %  
Rakentaminen      16  %  (-1)  
Kuljetus        6  %  
Maa-,  kala-  ja  riistatalous      3  %  (-1)  
Tietotekniikka      3  %  (+1)  
 
Työntekijämäärä: 
Yksinyrittäjät      37  %  (+1)  
Erittäin  pienet  yritykset  (2–9)      48  %  (-2)  
Pienet  yritykset  (10–49)      14  %  (+2)  
Keskikokoiset  ja  suuret  yritykset  (50–)      2  %  
  
Varsinaissuomalaisten yrittäjien talousodotukset vuonna 2016 
Varsinais-Suomen  Maakuntaennusteen  tulokset  kertovat,  että  varsinaissuomalaisten  yrittäjien  luottamus  talouteen  on  
kohentunut  selvästi  ja  kasvuodotukset  ovat  nousseet  viime  vuoteen  verrattuna.  Kaikki  kasvuodotuksia  kuvaavat  
saldoluvut  ovat  tänä  vuonna  positiivisia.  
  
Maakunnan  yrittäjistä  41  prosenttia  (+4  %-yksikköä  viime  vuodesta)  uskoo  liikevaihtonsa  kasvavan  tänä  vuonna.  
Yrittäjistä  44  prosenttia  uskoo  liikevaihtonsa  pysyvän  ennallaan  ja  liikevaihdon  laskua  ennakoi  15  prosenttia  (-4  %-
yksikköä)  vastaajista.    
  
Myös  tulosodotuksissaan  yrittäjät  ovat  toiveikkaita,  kun  kannattavuuden  kasvua  ennakoi  33  prosenttia  (+4  %-
yksikköä)  vastaajista  ja  kuten  viime  vuonna  49  prosenttia  vastaajista  arvioi  kannattavuutensa  säilyvän  ennallaan.  
Vajaa  viidennes  (18  %,  -4  %-yksikköä)  arvioi  kannattavuutensa  heikkenevän.    
  
Niin  ikään  henkilökunnan  määrän  uskotaan  kehittyvän  suotuisasti  tänä  vuonna,  sillä  16  prosenttia  (+4  %-yksikköä)  
maakunnan  yrittäjistä  arvioi  oman  yrityksensä  henkilökunnan  määrän  kasvavan,  76  prosenttia  (-2  %-yksikköä)  arvioi  
henkilökunnan  määrän  säilyvän  ennallaan  ja  8  prosenttia  (-2  %-yksikköä)  arvioi  henkilöstönsä  vähenevän.    
  



	  
Eniten  varsinaissuomalaisten  yrittäjien  kasvuodotukset  ovat  nousseet  investointien  määrän  kehitysarvioissa.  
Viidennes  (20  %)  yrittäjistä  arvioi  investointiensa  määrän  kasvavan  tänä  vuonna,  63  prosenttia  (+4  %-yksikköä)  arvioi  
niiden  säilyvän  ennallaan  ja  17  prosenttia  (-7  %-yksikköä)  ennakoi  investointiensa  määrän  vähenevän.  Viime  vuonna  
reilusti  miinuksella  ollut  investointien  määrän  kehitystä  kuvaava  saldoluku  on  noussut  tänä  vuonna  plussalle  ja  on  3.  
Nousua  viime  vuodesta  on  10  yksikköä.  Edellisen  kerran  investointien  määrän  kehitystä  kuvaava  saldoluku  on  ollut  
positiivinen  vuonna  2012.  
  
Seutukunnittain  tarkasteltuna  tilanne  vaihtelee.  Turun  seutu  ja  Vakka-Suomi  ovat  ainoat  seutukunnat,  joissa  kaikki  
talousodotukset  ovat  nousseet  viime  vuodesta.  Myös  Loimaan  seudulla  talousodotukset  ovat  kohentuneet  viime  
vuodesta  kannattavuusodotuksia  lukuun  ottamatta.  Salon  seudulla  kaikki  muut  odotukset  ovat  heikentyneet  viime  
vuodesta,  mutta  henkilöstön  määrän  arvioidaan  kohenevan  tänä  vuonna.  Turunmaalla  tilanne  on  kaksijakoinen,  kun  
liikevaihdon  ja  henkilöstön  määrän  odotukset  ovat  laskeneet,  mutta  kannattavuus-  ja  investointiodotukset  ovat  
nousseet  viime  vuodesta.  Erityisesti  investointiaikeissaan  Turunmaan  yrittäjät  ovat  positiivisissa  tunnelmissa.  
  
Toimialoittain  tarkasteltuna  liikevaihto-odotukset  ovat  nousseet  kauppaa  ja  tietotekniikkaa  lukuun  ottamatta.  
Tietotekniikka-alan  odotukset  olivat  viime  vuonna  muita  aloja  valoisammat,  mutta  tänä  vuonna  tietotekniikka-ala  on  
ainoa  toimiala,  jolla  kaikki  talousodotukset  ovat  laskeneet.  Toimialavertailun  saldoluvut  ovat  tänä  vuonna  kaikilla  
toimialoilla  positiiviset  maa-,  kala-  ja  riistatalouden  investointiaikeita  lukuun  ottamatta.  Vielä  viime  vuonna  
talousodotukset  olivat  negatiivisia  eri  mittareilla  mitattuna  useilla  toimialoilla  eli  eri  toimialojen  talousodotukset  ovat  
parantuneet  selkeästi  viime  vuodesta.  
  
Yrityskokoluokittain  tarkasteltuna  positiivisimmissa  tunnelmissa  ovat  tänä  vuonna  10–49  henkilöä  työllistävät  yritykset.  
  
Maakuntaennusteen  vastausten  perusteella  kyselyyn  osallistuneiden  pk-yrittäjien  yrityksissä  syntyy  parhaimmillaan  
tänä  vuonna  keskimäärin  704  uutta  työpaikkaa.  Vastaajayritykset  edustavat  12,5  prosenttia  kaikista  Varsinais-Suomen  
Yrittäjien  jäsenyrityksistä.  Jos  Maakuntaennusteen  vastausten  mukainen  kehitys  toteutuisi  pelkästään  kaikissa  
Varsinais-Suomen  Yrittäjien  jäsenyrityksissä,  tarkoittaisi  tämä  parhaimmillaan  tuhansia  uusia  työpaikkoja  Varsinais-
Suomeen  vuonna  2016.  Maakuntaennusteen  kyselyn  tämän  vuoden  tulokset  vahvistavat  aiempien  vuosien  tuloksia  
siitä,  että  pk-yritysten  rooli  työllistäjänä  ja  uusien  työpaikkojen  luojana  on  keskeinen  Varsinais-Suomessa.  
  
Kunnat ja yrittäjät  
Yrittäjistä  54  prosenttia  (+7  %-prosenttiyksikköä  viime  vuodesta)  pitää  oman  kuntansa  yrittäjyysilmapiiriä  joko  hyvänä  
tai  erinomaisena  ja  yrittäjistä  40  prosenttia  (+5  %-yksikköä)  pitää  yhteistyötä  oman  kuntansa  kanssa  vähintäänkin  
hyvänä.  Toimitilojen  ja  tonttien  saatavuus  arvioidaan  tänäkin  vuonna  viimevuosien  tapaan  hyväksi  Varsinais-
Suomessa,  kun  54  prosenttia  (+2  %-yksikköä)  vastaajista  pitää  sitä  vähintään  hyvänä.  Peruspalvelujen  toimivuuden  
omassa  kunnassaan  vähintään  hyväksi  arvioi  50  prosenttia  (+3  %-yksikköä)  vastaajista.    
  
Loimaan  seutu  on  tänä  vuonna  arvioitu  parhaaksi  niin  yrittäjyysilmapiiriltään,  kunnan  ja  yrittäjien  välisen  yhteistyön  
sujuvuudeltaan  kuin  peruspalvelujen  toimivuudeltaan.  Tontteja  ja  toimitiloja  on  yrittäjien  arvioiden  mukaan  parhaiten  
saatavilla  Salon  seudulla.  Paras  kunta  yrittäjyysilmapiiriltään  Varsinais-Suomessa  on  yrittäjien  mielestä  Lieto.  
 
Varsinaissuomalaisten yritysten pankki- ja vakuutusyhtiökumppanisuhteet 
Osuuspankin  asema  varsinaissuomalaisten  yrittäjien  pankkikumppanina  on  vahva.  Maakuntaennusteen  tulokset  
osoittavat  jälleen,  että  selvästi  tärkein  pankkikumppani  varsinaissuomalaisille  yrittäjille  on  Osuuspankki.  Tänä  vuonna  
viimevuotiseen  tapaan  puolet  (50  %)  vastaajista  ilmoitti  Osuuspankin  ensisijaiseksi  pankikseen.  Ensisijaisiksi  
vakuutusyhtiöikseen  yrittäjät  nimesivät  LähiTapiolan  (33  %),  Pohjolan  (26  %)  ja  Ifin  (21  %).  Sekä  pankki-  että  
vakuutusyhtiökumppanin  valinnassa  tärkein  tekijä  on  aiempaan  tapaan  henkilökohtaisen  palvelun  laatu.  
  
Tänä  vuonna  63  prosenttia  (viime  vuonna  64  %)  niistä  yrittäjistä,  jotka  suunnittelevat  investointeja,  arvioi  hoitavansa  
yrityksensä  investoinnit  omalla  tulorahoituksella.  Lainarahaa  arvioi  tarvitsevansa  investointeihin  34  prosenttia  (viime  
vuonna  35  %).  
  
Suurin  osa  yrittäjistä  ei  pidä  rahoituksen  saatavuutta  suurena  ongelmana.  Niille,  joille  rahoituksen  saatavuus  on  
ongelma,  suurin  haaste  on  vakuuksien  puute.  
  
Yrittäjät ja verokannustimet 
Peräti  80  prosenttia  vastaajista  hyödyntäisi  varmasti  tai  todennäköisesti  Viron  veromallia  eli  yrityksen  verottamista  
vasta  siinä  vaiheessa,  kun  voittoa  jaetaan  omistajille,  mikäli  se  olisi  mahdollista.  Viron  veromallin  soveltaminen  on  
myös  varsinaissuomalaisten  yrittäjien  mielestä  tärkein  verotuksen  muutos,  jolla  he  voisivat  parantaa  oman  yrityksensä  
kilpailukykyä,  kun  kolmannes  vastaajista  nostaa  Viron  veromallin  oman  yrityksen  kilpailukyvyn  parantamisen  kannalta  
eniten  vaikuttavaksi  tekijäksi.  Seuraavaksi  tärkeimmät  tekijät  oman  yrityksen  kilpailukyvyn  parantamisen  kannalta  ovat  
kokonaisveroasteen  alentaminen  sekä  arvonlisäveron  lasku  ja  verokantojen  yhtenäistäminen.  
	  


