
Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 2019 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 2019

• Yritykset arvioivat suhdannetilanteen 
keskimäärin normaaliksi

• Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät 
syksyllä, loppuvuodesta tuotanto säilynee 
kausitasoitettujen lukujen mukaan ennallaan

• Henkilökunnan määrä pysyisi likimain 
nykytasolla - ammattitaitoisesta työvoimasta 
yhä laajalti pulaa

• Suhdannenäkymät ovat lievästi laskevat, 
saldoluku -8

Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden 
yritykset arvioivat ajantasaisen suhdannetilanteen keski-
määrin normaaliksi lokakuussa 2019 (saldoluku 0). Suh-
dannearviot ovat hieman heinäkuussa tehdyn tiedustelun 
lukemia varovaisemmat, sillä saldoluku oli tuolloin 13. 

Suhdannenäkymät pysyivät ennallaan, hienoisesti mii-
nuksella alkusyksyn aikana. Suhdanneodotuksien saldo-
luku oli lokakuussa -8, kun saldoluku oli heinäkuussa -9. 
Lokakuussa 72 % vastaajista arvioi suhdanteiden pysy-
vän loppuvuoden ennallaan, 18 % yrityksistä ennakoi hii-
pumista ja 10 % alasta odotti paranemista. Kymenlaakso-
laisyritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiar-
voa valoisammat.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät lievästi kolman-
nella vuosineljänneksellä. Tuotanto pysynee kausivaihte-
lu huomioon ottaen ennallaan loppuvuoden ajan. Henki-
lökunnan määrä säilyi kausitekijät huomioon ottaen liki-
main ennallaan syksyn alussa, eikä lähikuukausien aika-
nakaan henkilöstön määrässä tapahtune suurta muutosta.

Vaimea kysyntä oli lokakuussa yleisin tuotannon kas-
vun este 35 %:n osuudella (heinäkuussa 30 %). Ammatti-
taitoisen työvoiman saatavuudessa oli vaikeuksia 24 %:lla 
alasta (heinäkuussa 25 %). 

Kannattavuus oli kolmannella vuosineljänneksellä aa-
vistuksen verran vuoden takaista parempi. Kannattavuus-
kehitys tosin vaihtelee suuresti yrityksestä toiseen.

Suhdanteet

Kymenlaakso

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 72 18 -8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 14 72 14 0

   muu tuotantokapeikko 2 2
   rahoitusvaikeudet 8 8
   riittämätön kysyntä 35 35
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 24 24
Tuotannon kasvun esteet 61 61

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 78 15 -8
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 77 15 -7

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 15 62 23 -8
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 29 46 25 4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 62 15 8

Henkilökunta 8280
Yrityksiä 63 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


