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Rekrytointivaikeudet riskinä yritysten kasvulle
Ammattitaitoisen työvoiman saanti uhkaa nousta esteeksi yritysten kasvulle. Sekä
teollisuuden, rakentamisen että palvelualojen yritykset kärsivät rekrytointiongelmista.
Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen näkymät olivat hieman vaisummat kuin
kesällä. Yritysten kannattavuus oli kuitenkin hieman vuoden takaista parempi ja
investoinnit lisääntyivät lievästi vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Palvelualojen suhdannenäkymät ovat olleet syksyn aikana noususuunnassa. Tulokset
käyvät ilmi Kymenlaakson kauppakamarin ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n
julkistamasta suhdannebarometrista.
Kymenlaakson teollisuus ja rakentaminen
Kymenlaakson teollisuuden ja rakentamisen yritysten arviot tämänhetkisistä suhdanteista olivat
lokakuussa 2017 hieman heinäkuuta varovaisemmat. Nykyhetken suhdannetilannetta
kuvaava uusin saldoluku oli 15, kun vastaava saldoluku oli heinäkuussa 50. Saldoluku
lasketaan myönteisten ja kielteisten vastausten osuuksien erotuksena.
Kuluvan vuoden loppua ja ensi vuoden alkua kuvaavat suhdannenäkymät ovat hieman
heinäkuisia lukemia vaisummat. Suhdanneodotuksien viimeisin saldoluku oli -8, kun
heinäkuisessa tiedustelussa saldoluku oli 2. Lokakuussa 17 % alueen vastaajista arvioi
suhdanteiden olevan hiipumassa, ennallaan tilanteen uskoi pysyvän 74 % alasta ja 9 %
yrityksistä odotti suhdanteiden kohentuvan. Kymenlaaksolaisyritysten suhdannenäkymät ovat
vähän koko maan keskiarvoa harmaammat.
Tuotantomäärät kasvoivat hivenen heinä-syyskuussa, ja tuotannon kasvun uskotaan jatkuvan
hieman vauhdittuneena myös loppuvuoden ajan. Tuotantokapasiteettia on melko yleisesti
vapaana, sillä kapasiteetti oli lokakuussa kokonaan käytössä vain 76 %:lla vastaajista.
Tilauskirjat ovat ohentuneet lievästi normaalia ohuemmiksi, saldoluku -4. Valmiiden tuotteiden
varastot ovat tavanomaista pienemmät, saldoluku -20.
Henkilöstön määrä pysyi likimain ennallaan heinä-syyskuun aikana. Työvoimaa suunnitellaan
lisättävän hieman loppuvuoden aikana. Rekrytointivaikeudet olivat yleisin kapeikkotekijä 33
%:n osuudella. Samaan aikaan kysyntä oli heikkoa 18 %:lla vastaajista. Kannattavuus oli
hieman vuoden takaista parempi ja investoinnit lisääntyivät lievästi vuoden 2016 kolmanteen
neljännekseen verrattuna.
Kymenlaakson palveluyritykset
Yksityisten palvelualojen vastaajat kuvasivat lokakuisen suhdannetilanteen olevan vähän
tavanomaista heikomman, saldoluku -6. Heinäkuisessa tiedustelussa vastaava saldoluku oli 1.
Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat olleet syksyn aikana noususuunnassa, sillä uusin
saldoluku oli 18, kun heinäkuisen kyselyn vastaava lukema oli 12. Lokakuussa 82 % yrityksistä
arvioi tilanteen pysyvän lähikuukausina ennallaan ja 18 % ennakoi suhdanteiden paranemista.
Kymenlaakson palveluyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Myynti lisääntyi kolmannen vuosineljänneksen aikana ja myynnin odotetaan kasvavan myös
vuoden lopulla sekä ensi vuoden alussa. Henkilöstöä palkattiin hivenen lisää heinäsyyskuussa, ja työvoima kasvanee aavistuksen verran myös loppuvuoden aikana.
Tuotantokapeikot ovat lisääntyneet syksyn myötä. Ammattitaitoisen työvoiman puute oli
lokakuussa yleisin ongelma 39 %:n osuudella. Kysynnän heikkous vaivasi 29 prosenttia alasta
ja 6 %:lla oli rahoitusvaikeuksia. Kannattavuus pysyi keskimäärin vuoden takaisissa lukemissa.

Tiedusteluvastaukset kerättiin lokakuun 2017 aikana. Tiedusteluun vastasi Kymenlaaksossa 65
yritystä, jotka työllistävät yhteensä 6 515 henkeä.
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