
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

• Yritysten suhdannearviot synkentyivät hieman 
syksyllä - tämänhetkinen tilanne on edelleen 
tavanomaista parempi

 • Tuotanto on lisääntynyt kesän jälkeen ja uutta 
henkilökuntaa on palkattu

• Kannattavuuskehitys kärsii kustannusten 
noususta

• Lähikuukausien yleiset suhdannenäkymät ovat 
hienoisessa laskussa, saldoluku -8

Kymenlaaksolaisyritysten suhdannearviot heikkenivät 
syksyn aikana, mutta suhdannetilanne oli edelleen nor-
maalia paremmissa lukemissa. Tämänhetkistä tilannetta 
kuvaava saldoluku oli lokakuussa 11, kun vastaava saldo-
luku oli heinäkuisessa tiedustelussa 25. 

Yleisen suhdannetilanteen ennakoidaan heikkene-
vän hieman kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuoden alus-
sa. Suhdannenäkymien viimeisin saldoluku oli -8 (heinä-
kuussa -11). Lokakuussa 16 % alueen vastaajista ennakoi 
suhdanteiden hiipuvan lähikuukausina ja 8 % arvioi tilan-
teen paranevan. Ennallaan suhdanteiden uskoo pysyvän 
76 % alasta. Kymenlaaksolaisyritysten suhdanneodotuk-
set ovat vähän koko maan keskiarvoa varovaisemmat.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntikehitys on ollut viime kuukausina 
suotuisaa. Lähikuukausien odotukset ovat kuitenkin hii-
puneet ja tuotanto pysynee loppuvuoden aikana ennallaan. 
Henkilöstöä on lisätty syksyn aikana hieman aiempia odo-
tuksia yleisemmin. Lähikuukausina työvoiman määrä py-
synee ennallaan.

Rekrytointivaikeuksia oli lokakuussa 22 %:lla vastaa-
jista (heinäkuussa 21 %). Riittämätön kysyntä oli ongel-
mana 22 %:lla alueen yrityksistä (heinäkuussa 24 %).

Myyntihinnat ovat olleet hienoisessa nousussa viime 
kuukausina, mutta kustannusten kohoaminen on ollut hin-
nannousua yleisempää. Kannattavuus jäi kolmannella nel-
jänneksellä aavistuksen vuoden takaista heikommaksi.

Suhdanteet

Kymenlaakso

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 8 76 16 -8
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 20 71 9 11

   muu tuotantokapeikko 8 8
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 22 22
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 22 22
Tuotannon kasvun esteet 54 54

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 88 5 2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 82 2 14

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 13 73 14 -1
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 38 46 16 22
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 33 56 11 22

Henkilökunta 8526
Yrityksiä 63 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


