
Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 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/

TOUKOKUU 2018

• Suhdannetilanne oli huhtikuussa normaalia 
parempi

 • Tuotannon kasvun ennakoidaan vilkastuvan 
loppukevään ja alkukesän aikana

• Henkilökunnan määrä on hienoisesti 
noususuunnassa – rekrytointivaikeuksia 
neljäsosalla vastaajista

• Suhdannenäkymät ovat myönteiset, saldoluku 
19

Kymenlaakson yritysten suhdannearviot olivat huhtikuus-
sa 2018 alkuvuoden lievästä tasaantumisesta huolimat-
ta hieman normaalia paremmat. Tämänhetkistä tilannetta 
kuvaava saldoluku oli 10 (tammikuussa 17).

Suhdannenäkymät ovat pysyneet myönteisinä alkuvuo-
den aikana. Suhdanneodotuksien saldoluku oli huhtikuus-
sa 19, kun vastaava saldoluku oli tammikuussa 18. Huhti-
kuussa vastaajista 22 % arvioi suhdanteiden olevan lähi-
kuukausina nousussa ja 3 % ennakoi suhdanteiden hiipu-
mista. Kymenlaaksolaisyritysten suhdanneodotukset ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman vuo-
den ensimmäisellä neljänneksellä. Myynnin kasvun en-
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nakoidaan voimistuvan loppukevään ja alkukesän kulues-
sa. Henkilökunnan määrä lisääntyi vähän tammi-maalis-
kuussa ja henkilöstöä lisättäneen hieman enemmän toisel-
la neljänneksellä. 

Rekrytointivaikeuksia oli huhtikuussa 25 %:lla Ky-
menlaakson yrityksistä ja kysyntä oli heikkoa viidesosalla 
vastaajista. Muut kapeikot olivat vähäisiä.

Myyntihinnat ovat olleet loivassa nousussa alkuvuoden 
aikana, mutta samaan aikaan myös tuotantokustannukset 
ovat kallistuneet. Tuotantokustannusten ennakoidaan ko-
hoavan lähikuukausina hieman hintoja yleisemmin. Kan-
nattavuus on pysynyt keskimäärin vuoden takaisissa luke-
missa.

Suhdanteet

Kymenlaakso

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 75 3 19
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 22 66 12 10

   muu tuotantokapeikko 6 6
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 20 20
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 25 25
Tuotannon kasvun esteet 49 49

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 27 71 2 25
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 79 7 7

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 34 63 3 31
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 37 43 20 17
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 27 59 14 13

Henkilökunta 6793
Yrityksiä 71 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


