
Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2018 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu 
yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen pai-
notettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 

Lisätietoja: Ekonomisti Jouko Kangasniemi, puh. 040 5518136 • https://ek.fi/mita-teemme/talous/suhdanteet/suhdannebarometri/

ELOKUU 2018

• Suhdannetilanne kohentui alkukesällä melko 
yleisesti normaalia suotuisammaksi

 • Tuotanto ja myynti lisääntyivät – myös 
loppuvuodelle odotetaan kasvua 

• Kannattavuus oli toisella neljänneksellä vuoden 
takaista parempi

• Suhdanteiden ennakoidaan kirkastuvan hieman 
loppuvuoden aikana, saldoluku 11

Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden 
yritykset arvioivat suhdannetilanteen parantuneen hie-
man kevään ja alkukesän aikana. Tämänhetkisiä suhdan-
teita mittaavan kysymyksen saldoluku oli heinäkuussa 25 
(huhtikuussa 10).

Lähikuukausien suhdanneodotukset olivat heinäkuus-
sa hieman huhtikuuta varovaisemmat, mutta edelleen en-
nakoidaan tilanteen lievää paranemista. Suhdannenäky-
mien uusin saldoluku oli 11 (huhtikuussa 19). Heinäkuus-
sa 17 % vastaajista ennakoi suhdanteiden olevan kohentu-
massa ja 6 % odotti suhdanteiden olevan hiipumassa. Ky-
menlaaksolaisyritysten suhdannenäkymät ovat lähellä ko-
ko maan keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat hieman huhti-ke-
säkuun aikana. Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan lop-
puvuoden kuluessa. Henkilökuntaa palkattiin lisää alkuke-
sän aikana, mutta lähikuukausina työvoiman määrä pysy-
nee ennallaan.

Ammattitaitoisen työvoiman puute oli heinäkuussa on-
gelmana 21 %:lla alueen vastaajista ja kysyntä oli vaime-
aa 24 %:lla yrityksistä. Kymmenesosa ilmoitti kapasitee-
tista olevan pulaa.

Kannattavuuden arvioidaan olevan hieman vuoden ta-
kaista paremman.

Suhdanteet

Kymenlaakso

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 77 6 11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 34 57 9 25

   muu tuotantokapeikko 3 3
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 24 24
   puute kapasiteetista 9 9
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 21 21
Tuotannon kasvun esteet 56 56

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 86 5 4
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 33 64 3 30

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 31 63 6 25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 37 47 16 21
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 65 10 15

Henkilökunta 8256.5
Yrityksiä 66 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


