
Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 2018 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yh-
teen 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/

LOKAKUU 2018

• Suhdannetilanne oli hienoisesta 
heikkenemisestä huolimatta yhä vähän 
tavanomaista parempi

 • Tuotannon ja myynnin kasvu on hiipumassa

• Heikko kysyntä yhä yleisin 
tuotantokapeikkotekijä

• Suhdanneodotukset ovat laskusuunnassa, 
saldoluku -7

Kaakkois-Suomen teollisuuden, rakentamisen ja palvelui-
den suhdannearviot vaimenivat hieman alkusyksyn aika-
na. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli loka-
kuussa 6 (heinäkuussa 14). 

Lähikuukausien suhdannenäkymät kääntyivät loka-
kuussa hienoiseen laskuun. Suhdanneodotuksien uusin 
saldoluku oli -7, kun saldoluku oli heinäkuisessa tieduste-
lussa 5. Lokakuussa 15 % yrityksistä ennakoi suhdantei-
den heikkenemistä ja 8 % alasta odotti paranemista. En-
nallaan tilanne pysynee 77 %:lla yrityksistä. Kaakkois-
Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat hivenen koko 
maan keskiarvoa harmaammat.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman kol-
mannella vuosineljänneksellä, mutta kasvun ennakoidaan 
hiipuvan lähikuukausien aikana.

Henkilöstöä lisättiin melko yleisesti kesän lopulla ja 
syksyn alussa. Työvoiman määrä pysynee vuoden lopul-
la ennallaan.

Riittämätön kysyntä oli lokakuussa yleisin tuotannon-
rajoite 31 %:n osuudella (heinäkuussa 35 %). Rekrytointi-
vaikeuksia oli 25 %:lla vastaajista (heinäkuussa 24 %). 

Kustannusten nousu on ollut viime kuukausina hin-
tojen nousua yleisempää. Kannattavuus oli kolmannella 
vuosineljänneksellä vuoden takaisissa lukemissa.

Suhdanteet

Kaakkois-Suomi

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 77 15 -7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 22 62 16 6

   muu tuotantokapeikko 7 7
   rahoitusvaikeudet 8 8
   riittämätön kysyntä 31 31
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 25 25
Tuotannon kasvun esteet 63 63

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 80 11 -2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 71 6 17

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 15 70 15 0
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 36 44 20 16
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 59 13 15

Henkilökunta 13087
Yrityksiä 103 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


