
Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 2020 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen 
teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu,  
eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 
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Suhdannebarometri

• Suhdannetilannearviot kohentuivat lievästi 
kesän lopussa ja syksyn alussa

 • Tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat 
heinä-syyskuussa melko yleisesti

• Henkilökuntaa on vähennetty heikossa 
kysyntätilanteessa - työvoiman määrä 
laskenee hivenen myös loppuvuodesta

• Suhdanneodotukset lähikuukausille lähtivät 
syksyllä koronaepidemian vahvistumisen 
myötä uudelleen laskuun

Kymenlaakson teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden 
yritykset arvioivat suhdannetilanteen kohentuneen lieväs-
ti syksyllä 2020, mutta tilanne oli edelleen normaalia hei-
kompi. Tämänhetkisiä suhdanteita kuvaava saldoluku oli 
lokakuussa -22, kun saldoluku oli heinäkuussa -27.

Suhdannenäkymät kirkastuivat väliaikaisesti kesällä, 
mutta syksyllä voimistunut koronaepidemia synkensi odo-
tukset uudelleen. Lähikuukausien suhdannenäkymien sal-
doluku oli lokakuussa -33, kun saldoluku oli heinäkuussa 
-12. Lokakuussa 57 % vastaajista arvioi tilanteen pysyvän 
ennallaan, 38 % ennakoi heikkenemistä ja 5 % odotti pi-
kaista paranemista. Kymenlaaksolaisyritysten suhdanne-
arviot ovat hieman koko maan keskiarvoa suotuisammat.

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät laskusuunnassa kol-
mannen vuosineljänneksen aikana. Loppuvuosi ei juuri tuo 
parannusta tilanteeseen, sillä heikon tuotantokehityksen 
ennakoidaan jatkuvan. Henkilökunnan määrä pienentyi hei-
nä-syyskuussa ja loppuvuoden aikana työvoima supistunee 
edelleen, joskin hieman edelliskuukausia lievemmin.

Kysynnän vaimeutta ilmoittaneiden osuus nousi yleisim-
pänä kapeikkotekijänä lokakuussa 52 %:iin (heinäkuussa 
49 %). Rekrytointivaikeuksia oli lokakuussa 25 %:lla vas-
taajista (heinäkuussa 17 %). Muut kapeikot olivat vähäi-
siä. Kannattavuus oli kolmannella neljänneksellä hieman 
vuodentakaista huonompi. Kannattavuus pysynee vaisuna 
myös vuoden lopulla.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 57 38 -33
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 11 56 33 -22

   muu tuotantokapeikko 3 3
   rahoitusvaikeudet 0 0
   riittämätön kysyntä 52 52
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 25 25
Tuotannon kasvun esteet 77 77

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 70 22 -14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 3 74 23 -20

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 11 51 38 -27
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 12 44 44 -32
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 7 64 29 -22

Henkilökunta 8323
Yrityksiä 61 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


