
 

 

Q1/2015 

Kysely: Palvelualojen työntekijät hieman aiempaa optimistisempia 
 Palvelualojen suhdannetilanne on parantunut hieman loppuvuodesta, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannebarometristä. Palvelualojen työntekijöitä vaivaavat kuitenkin edelleen huolet omasta ja työnantajan taloustilanteesta.  PAMin jäsenet arvioivat sekä työnantajansa että oman taloudellisen tilanteensa hieman aiempaa valoisammaksi, vaikka heikko suhdannetilanne ja työn jatkumisen epävarmuus vaivaat yhä monia.  Oman taloudellisen tilanteen aiempaa huonommaksi arvioi tammi-maaliskuussa joka kolmas PAMin kyselyyn vastanneista, kun vielä edellisellä neljänneksellä määrä oli 39 prosenttia.  - Tähän saattaa vaikuttaa se, että palkansaajien tekemät työtunnit kasvoivat alkuvuonna monilla 

palvelualoilla hieman vuodentakaisesta.  Työtuntien lisääntyminen sekä taloudellisten huolien 
kasvun hidastuminen ovat merkki siitä, ettei palvelualojen suhdannetilanne ole tällä neljänneksellä 
ainakaan huonontunut aiemmasta. Olisiko nyt tapahtunut käänne positiivisempaan suuntaan, 
miettii PAMin ekonomisti Aino Kalmbach.  

Tilastokeskuksen mukaan työtunnit vähittäiskaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan sekä kiinteistön- ja maisemanhoidon aloilla kasvoivat tammi-maaliskuussa hieman vuodentakaiseen verrattuna. Työtunnit olivat vähentyneet edellisellä neljänneksellä vuodentakaiseen verrattuna erityisesti vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa, mikä saattoi synkentää tunnelmia vuodenvaihteessa.  Lähes neljännes PAMin jäsenistä arvioi työnantajansa myynnin vähentyneen edellisen kolmen kuukauden aikana. Vastaajista 40 prosenttia oli sitä mieltä, että työnantajan tämänhetkinen myynti oli vähentynyt edellisvuodesta.   - Työnantajayrityksen talouskehitys vaikuttaa myös vastaajien tunnelmiin. Puolet heistä, jotka 
kokivat työnantajansa myynnin vähentyneen edellisvuoteen verrattuna, kokivat myös omien 
taloudellisten huoliensa lisääntyneen.   

Työttömyyshuolet painavat  Viidennes (20 %) vastanneista koki työttömyyden riskin kasvaneen tammi-maaliskuussa. Vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä työttömyyshuolet vaivasivat vielä noin joka kolmatta vastaajaa (34 %).  - Huoli työttömyyden uhasta ei ole aiheeton. PAMin työttömyyskassan ansiopäivärahan saajien 
määrä on kasvanut hitaasti koko alkuvuoden, huomauttaa Kalmbach. 

Kalmbachin mukaan kuluttajien ostovoimalla on suora yhteys työllisyyteen yksityisillä palvelualoilla.  - Tässä tilanteessa on elintärkeää, että varovaista kasvua ei katkaista, vaan kuluttajien ostovoimaa 
saadaan kasvatettua. 

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 15.4.–29.4.2015. Kyselyyn vastasi 203 PAMin jäsentä. Vastaajista 91 prosenttia oli työsuhteessa ja 7 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.  Lisätietoja: Aino Kalmbach, ekonomisti  



 

 

Q2/2015 
Kysely: Palvelualojen vaatimaton piristyminen jatkui toisella 
vuosineljänneksellä 
 Vuoden 2015 toinen neljännes toi mukanaan hieman aiempaa optimistisempia tunnelmia palvelualoille. Yleiskuva pysyi kuitenkin synkkänä: vastaajista suurempi osa koki työnantajayrityksensä taloudellisen tilanteen huonontuneen (17 %) kuin parantuneen (12 %). Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden kuvaukset suhdannetilanteesta olivat muita aloja positiivisempia.  Suhdannetilannetta kuvaavat luvut ovat parantuneet hieman viime vuoden lopulta lähtien, kertoo PAMin ekonomisti Aino Kalmbach. Kaikki taloudellista tilannetta kuvaavat mittarit ovat kuitenkin edelleen negatiivisia.  

- Tilanteen koetaan enemmin huonontuneen kuin parantuneen. Aiempaa useampi kokee kuitenkin, 
että oma ja työnantajan taloudellinen tilanne on pysynyt ennallaan edelliseen neljännekseen 
verrattuna. Yhä harvempi siis kokee tilanteen huonontuvan. 

Kiinteistöpalveluala oli toimialoista ainoa, jolla työntekijät kuvasivat työnantajayrityksensä myynnin ja taloudellisen tilanteen parantuneen.  Alan työntekijät kokivat myös muita enemmän, että oma työttömyyden uhka on vähentynyt.  
- Kiinteistöpalvelualan työntekijöiden kuvaama positiivinen kehitys on linjassa toimialan 

viimeaikaisen talouskehityksen kanssa. Kiinteistön- ja maisemanhoidon liikevaihto on kasvanut 
alkuvuonna. Myös toimialan palkansaajien määrä sekä palkansaajien tekemien työtuntien määrä on 
kasvanut, Kalmbach kuvaa. 

Kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalan vastaajien tunnelmat taas olivat synkemmät kuin kiinteistöpalvelualalla. Lähes kolmannes näiden alojen vastaajista koki oman taloutensa huonontuneen verrattuna tilanteeseen kolme kuukautta aiemmin. Lisäksi useampi kuin kolmannes koki huolien oman taloutensa suhteen lisääntyneen.   
- Näilläkin aloilla tunnelmat mukailevat toimialan taloudellista kehitystä: palkansaajien määrä on 

pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan tukku- ja vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja 
ravitsemisalalla, Kalmbach selventää. 

Sekä tukku- että vähittäiskaupassa myynnin määrä väheni toisella neljänneksellä. Majoitus- ja ravitsemis-toiminnassa taas liikevaihto on kasvanut vaimeasti alkuvuoden.   Vaikka suhdannetilanne onkin hieman parantunut, kaiken kaikkiaan kyselyn mukaan tilanne on huono. Yli neljännes vastaajista (27 %) ilmoitti taloudellisen tilanteensa olevan huonompi kuin 3 kuukautta aiemmin. Taloudellisen tilanteensa parantuneen kertoi vain joka kymmenes vastaaja. Kuudennes vastaajista koki, että oma riski joutua työttömäksi oli kasvanut viimeisen vuosineljänneksen aikana.    Lisätietoja: Aino Kalmbach, ekonomisti  Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 23.6 – 31.7. Kyselyyn vastasi 238 PAMin jäsentä. Vastaajista 92 prosenttia oli työsuhteessa ja 6 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.   



 

 

Q3/2015 
Kysely: Palvelualojen työntekijöiden tunnelmat synkkenivät syksyä 
kohden 
 Alkuvuoden jatkunut piristyminen palvelualojen työntekijöiden tunnelmissa kääntyi laskuun heinä-syyskuussa, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin suhdannekyselystä. Palvelualojen heikentyneen työllisyystilanteen lisäksi myös hallituksen esitysten tuoma epävarmuus työmarkkinoilla on saattanut vaikuttaa vastauksiin, arvioi PAMin ekonomisti Aino Kalmbach.  Palvelualojen työntekijöiden tunnelmat ovat synkentyneet heinä-syyskuussa kaikkien mittareiden osalta alkuvuoteen verrattuna: aiempaa useampi kokee sekä oman että työnantajansa talouden heikentyneen. Yhä useampi vastaaja arvioi myös oman työttömyyden riskinsä kasvaneen.  Vuoden 2015 kolmannella neljänneksellä vastaajien tunnelmat olivat kutakuinkin samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Omaa taloustilannetta kuvaava mittari on kuitenkin hieman parantunut (saldoluku -25, edellisvuonna -31). Myös omaa taloutta koskevat huolet olivat lisääntyneet hieman harvemmalla kuin vuotta aiemmin – nyt huolet olivat lisääntyneet 46 prosentilla, kun vuosi sitten lukema oli 51 prosenttia.  - Niillä vastaajilla, jotka vastasivat kyselyyn kolmannella neljänneksellä sekä viime että tänä vuonna, 

tunnelmat olivat tämän vuoden kolmannella neljänneksellä hyvin lievästi paremmat kuin viime 
vuonna. Molempiin kyselyihin vastanneita oli 87. Tänä vuonna useampi heistä koki kuitenkin 
työttömyyden uhan kasvaneen kuin viime vuonna samaan aikaan, Kalmbach kertoo.  

Lähes joka neljäs palvelualojen työntekijä (23 %) koki työttömyyden uhan kasvaneen kohdallaan huhti-kesäkuuhun verrattuna. Lisäksi niiden osuus vastaajista, jotka eivät kokeneet lainkaan työttömyyden uhkaa, pieneni heinä-syyskuussa alkuvuoteen verrattuna.  Vastaajista kolmannes (34 %) arvioi, ettei koe työttömyyden uhkaa. Kaikkien suomalaisten parissa taas suurempi osa, 57 prosenttia, ei pelkää jäävänsä työttömäksi. Tämä ilmenee TNS Gallupin PAMille syyskuussa 2015 teettämästä kyselystä.   - Kyselyt eivät ole suoraan verrattavissa, mutta vaikuttaa siltä, että pamilaisten joukossa työttö-
myyden uhkaa koetaan koko väestöä enemmän. Tämä on linjassa sen kanssa, että suurimpien 
PAMin alojen palkansaajamäärä on laskussa viime vuoteen verrattuna, Kalmbach toteaa. 

Kuluvan vuoden heinä-syyskuu työllisti tukku- ja vähittäiskaupassa sekä majoitus- ja ravitsemisalalla vähemmän palkansaajia kuin vastaava aika viime vuonna. Kiinteistön- ja maisemanhoidon alalla taas positiivinen kehitys jatkui ja palkansaajamäärä kasvoi.   - Palkansaajamäärän laskun lisäksi todennäköisesti myös hallitusten esitysten tuoma epävarmuus 
työmarkkinoilla on vaikuttanut vastauksiin. Epävakaa työmarkkinatilanne ja epätietoisuus tulevista 
muutoksista saattaa lisätä huolia omasta taloudesta. Syksyn tapahtumat ovat saattaneet osaltaan 
synkentää työntekijöiden tunnelmia, Kalmbach summaa. 

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 1.10.–15.10. Kyselyyn vastasi 205 PAMin jäsentä. Vastaajista 90 prosenttia oli työsuhteessa ja 5 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.  Lisätietoja: Aino Kalmbach, ekonomisti 



 

 

Q4/2015 
Kysely: Palvelualojen työntekijät pitävät työnantajansa taloustilannetta 
aiempaa valoisampana 
 Palvelualojen työntekijöiden tunnelmat kohenivat vuoden 2015 viimeisen neljänneksen aikana, selviää Palvelualojen ammattiliitto PAMin tuoreesta suhdannebarometristä. Erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla työnantajan taloustilanne koetaan aiempaa positiivisemmaksi.  Palvelualojen työntekijät kokivat työnantajansa taloustilanteen paremmaksi loka-joulukuussa 2015 kuin kertaakaan viimeiseen vuoden aikana ja paremmaksi kuin koskaan kyselyn historiassa. Aiempaa useampi raportoi myös oman taloudellisen tilanteensa parantuneen edelliseen neljännekseen verrattuna.   Työnantajan myynnin kasvua kuvaava kysymys jakoi vastaajat kahtia: yhtä moni vastaajista oli sitä mieltä, että työnantajan myynti oli parantunut kuin huonontunut. Aiemmin huonontumisesta kertoneet vastaukset ovat olleet enemmistössä.    Suhdannepaneelin kuvaamaa tilannetta ei kuitenkaan voi vieläkään kutsua positiiviseksi, toteaa PAMin ekonomisti Aino Kalmbach. Edelleen useampi vastaajista kokee omaa taloutta koskevien huolien ennemmin lisääntyneen (40 prosenttia) kuin vähentyneen (8 prosenttia).   - Neljännes vastaajista koki omakohtaisen uhan jäädä työttömäksi kasvaneen edelliseen 

neljännekseen verrattuna. Toisaalta useampi kertoi, ettei koe työttömyyden uhkaa lainkaan, 
Kalmbach kertoo. 

Tunnelmat olivat parantuneet myös niiden vastaajien parissa, jotka olivat vastanneet vastaavaan kyselyyn vuotta aikaisemmin. Myös heidän parissaan entistä harvempi raportoi työnantajayrityksen talouden olevan huonompi ja myynnin heikompi kuin edellisellä neljänneksellä. Edelleen kuitenkin useampi kokee myynnin ennemmin huonontuneen (41 prosenttia) kuin kasvaneen (26 prosenttia). Kolmasosa vastaajista koki myynnin pysyneen ennallaan.  Erityisesti matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalvelualalla työnantajan taloustilanteen koetaan kehittyneen aiempaa positiivisemmin. Myös kaupan alalla työnantajan taloustilanteen positiivisesta kehityksestä kertovat vastaukset lisääntyivät. Kiinteistöpalvelualalla taas hieman aiempaa useampi kuvasi työnantajan tilanteen heikommaksi kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan.  Työnantajan tilanteen koheneminen saattaa olla merkki siitä, että taloustilanne on hiljalleen kohenemassa.  - Jos työnantajan tilanteen parantuminen heijastuu myös työntekijöiden arkeen, tulevilta 
suhdannepaneeleilta voisi odottaa yhä positiivisempia tunnelmia, summaa Kalmbach.  

Tiedot perustuvat PAMin tekemään kyselyyn, joka toteutettiin 5.1.2016–19.1.2016. Kyselyyn vastasi 328 PAMin jäsentä. Heistä 93,6 oli työsuhteessa ja 3 prosenttia työttömänä. PAM julkaisee suhdannebarometrin vuosineljänneksittäin.  Lisätietoja: Aino Kalmbach, ekonomisti   


