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Kauppakamarien kysely  

Yritykset haluavat lisää koronatestausta. Ravintoloiden ja kahviloiden 

suljettuna pitäminen on vaikuttanut haitallisesti noin joka toiseen 

yritykseen. 87% arvioi koronavirusepidemian vaikuttavan 

liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana. 

Suomalaisten ja myös kymenlaaksolaisten yritysten mielestä koronaviruksen laajempi testaaminen ja 

tartuntaketjujen tarkempi jäljittäminen vaikuttaisi myönteisesti tai erittäin myönteisesti liiketoimintaan.  

Kymenlaakson yrityksistä joka toinen (56%) pitää testausten ja tartuntaketjujen jäljittämistä myönteisenä 

toimenpiteenä liiketoimintaan. 

Kauppakamarien kyselyyn vastasi noin 3000 kauppakamarien jäsenyritystä, joista 99 Kymenlaakson kauppakamarin 

toiminta-alueelta. 

”Kun hallitus pohtii rajoitusten purkua tai lisäämistä osana Suomen exit-strategiaa, tulisi heidän ihmisten terveyden 

lisäksi miettiä hyvin tarkasti myös taloutta, työpaikkoja ja yrityksiä. Kyselyymme vastanneista yrityksistä 56 

prosenttia koki, että laajempi testaus ja jäljitys ovat ne keinot, jotka vaikuttaisivat myönteisesti liiketoimintaan ja 

olisivat reitti ulos yritystoiminnalle ja työpaikoille haitallisista rajoituksista. Nämä toimet eivät ole ristiriidassa 

ihmisten terveyden suhteen vaan päinvastoin”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi. 

Testauksen ja jäljityksen lisääminen oli lähes ainoa positiiviseksi koettu rajoitustoimien muutoksiin liittyvä keino. 

Muista rajoitustoimista alakoulujen ja päiväkotien avaamisen normaalitoimintaan nähtiin kymenlaaksolaisyritysten 

mielestä vaikuttavan myönteisesti liiketoimintaan 40% mielestä.  

Yli 10 hengen kokoontumiskiellot ovat vaikuttaneet haitallisesti noin puoleen yrityksistä (56% ). Sulkemisilla ei ole ollut 

vaikutuksia 41 prosentille yrityksistä ja myönteisiä vaikutuksia kahdelle prosentille. 

Kokoontumisten mahdollisen rajaamisen jatkossa alle viiteen henkeen kokee haitallisena 59 prosenttia 

Kymenlaakson yrityksistä. 

Ravintoloiden, baarien ja kahviloiden suljettuna pitäminen on vaikuttanut haitallisesti noin joka toiseen yritykseen 

(54 % kymenlaaksolaisyrityksistä).  

Suomen ulkorajojen sulkeutumisella ulkomaiselta työvoimalta ei tuntuisi olevan vaikutusta Kymenlaaksossa.  70 
prosenttiin yrityksistä vastaa, että se ei ole vaikuttanut mitenkään.  
 
Valtakunnallisesti lähes 90 prosenttia yrityksistä sanoo koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti 

seuraavan kahden kuukauden aikana. Jo nyt pandemia on vaikuttanut negatiivisesti kolmeen neljäsosaan 

vastanneista yrityksistä. 

Kymenlaakson yritysten tuntuma myötäilee valtakunnallista näkymää. 87% arvioi koronavirusepidemian vaikuttavan 

liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden kuukauden aikana ja vain 13% arvioi, että liikevaihto pysyy ennallaan 

tai kasvaa. Kaksi viikkoa sitten tehdyssä kyselyssä yritysten näkymät olivat vielä synkemmät. Tuolloin 96% 

Kymenlaakson yrityksistä uskoi koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan kahden 

kuukauden aikana. 
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Jo nyt epidemia on vaikuttanut negatiivisesti 70% Kymenlaakson yrityksistä. 30% sanoo, ettei epidemialla ole ollut 

vaikutuksia liiketoimintaan. Luku on pysynyt samana kahden viikon takaiseen tilanteeseen.  

Valtakunnallisesti noin 45 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoo koronatilanteen aiheuttaneen 

henkilöstövähennyksiä lomautuksina tai irtisanomisina.  

Kymenlaaksossa luku on vähän pienempi; 37% on lomauttanut tai irtisanonut henkilöstöään ja yrityksistä 63 

prosentilla henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. 

Henkilöstön määrän seuraavan kahden kuukauden aikana arvioi vähenevän 52% kymenlaaksolaisyrityksistä ja 48% 

arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan tai kasvavan. Valtakunnallisesti noin 60 prosenttia yrityksistä arvioi, että 

henkilöstön määrä vähenee seuravan kahden kuukauden aikana. Näkymät Kymenlaaksossa henkilöstön 

irtisanomisien tai lomauttamisien suhteen ovat siis hieman valtakunnallista tilannetta loivemmat. 

”On selvää, että työttömyydeltä ei tulla kokonaan välttymään. Mutta hallituksen toimista riippuu, kuinka suuri osa 

lomautetuista työntekijöistä pääsee palaamaan takaisin töihin ja kuinka iso osa päätyy työttömäksi”, 

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Mauri Kotamäki sanoo. 

Hallituksen koronashokkia pehmentäviä toimenpiteitä on tullut voimaan viime aikoina. Kotamäen mukaan on vaikea 

arvioida, missä määrin hallituksen toimenpiteet ovat vaikuttaneet. 

”Varmasti hallituksen toimilla on ollut positiivista merkitystä. Ne ovat tuoneet tiettyä turvaa ja joustavuutta 

yrityskentälle. Toisaalta yritysten kokema taloustilanne ja lähitulevaisuuden odotukset ovat heikentyneet viimeisen 

reilun kuukauden aikana niin voimakkaasti, että voi myös sanoa lattian tulleen vastaan. Tilanne on siis erittäin 

huono, mutta ei se enää laajamittaisesti heikentynytkään ole”, Kotamäki pohtii. 

Konkurssiriskiä pitää mahdollisena 22% kymenlaaksolaisyrityksistä. Kymenlaaksossa konkurssiuhan tuntu on 

kuitenkin pienentynyt 5 prosenttiyksikköä kahden viikon takaisesta mittauksesta.  

” Tilanne on kuitenkin edelleen hyvin vakava ja yritysten lähitulevaisuuden odotukset ovat pessimistiset liikevaihdon 

ja henkilöstön määrän kehityksen suhteen”, Kotamäki kertoo. 

”Jos keskitytään vain epidemian torjuntaan, pysäytetään talous kokonaan. Tämä kaataa yritykset sekä tuhoaa 

työpaikat ja hyvinvoinnin. Siksi on löydettävä pian tie ulos haittaavimmista rajoituksista vähiten taloutta haittaavilla 

keinoilla epidemiaa samalla hilliten. Paluu normaaliin elämään on mahdollista vain, jos laajamittainen konkurssien 

aalto sekä työsuhteiden katkeaminen pystytään välttämään”, Kotamäki sanoo. 

Kauppakamarien kysely tehtiin 20.4.2020. Kyselyyn vastasi 2977 kauppakamarien jäsenyritystä. Vastauksia kertyi 

kaikilta toimialoilta ympäri Suomen sekä kaiken kokoisista yrityksistä.  Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on 

toteutettu 30.3. ja 16-17.3.  

Kymenlaakson kauppakamarin alueelta vastaajia oli 99 kpl. 
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