
Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2019 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/

HEINÄKUU 2019

• Suhdannetilanne arvioitiin heinäkuussa 
tavanomaista suotuisammaksi

• Tuotanto ja henkilöstö olivat hienoisessa 
kasvussa

• Kysynnän vaimeus oli yleinen tuotannon kasvun 
este - samaan aikaan myös rekrytointiongelmia

• Suhdannenäkymät ovat hienoisesti miinuksella, 
saldoluku -9

Kymenlaakson yritykset arvioivat suhdannetilanteen py-
syneen suotuisana alkukesän 2019 aikana. Ajantasaista 
suhdannetilannetta mittaava saldoluku oli heinäkuussa 13, 
kun saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa 10. 
Heinäkuussa tilanne oli normaalia parempi viidesosalla 
vastaajista ja 7 % arvioi suhdannetilanteen vaisuksi.

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat tummentu-
neet hieman alkukesällä. Suhdannenäkymien uusin saldo-
luku oli -9 (huhtikuussa -3). Suhdanteiden ennakoi kohen-
tuvan 4 % vastaajista ja 13 % odotti heikkenemistä. En-
nallaan tilanne pysynee 83 %:lla vastaajista. Kymenlaak-
solaisyritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat aavistuksen ver-
ran huhti-kesäkuussa. Tuotannon arvioidaan lisääntyvän 
hivenen myös kesän lopulla ja syksyn alussa. Henkilökun-
taa palkattiin hieman lisää toisella vuosineljänneksellä ja 
myös kolmatta neljännestä koskevat odotukset ovat varo-
vaisen myönteiset. 

Kysynnän heikkous oli heinäkuussa yleisin kapeikkote-
kijä 30 %:n osuudella (huhtikuussa 32 %). Ammattitaitoi-
sen työvoiman saatavuudessa oli heinäkuussa vaikeuksia 
25 %:lla alueen vastaajista (huhtikuussa 33 %). 

Tuotantokustannusten arvioidaan nousseen viime kuu-
kausina melko yleisesti. Kannattavuus on kuitenkin pysy-
nyt vuoden takaista parempana.

Suhdanteet

Kymenlaakso

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 83 13 -9
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 20 73 7 13

   muu tuotantokapeikko 2 2
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 30 30
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 25 25
Tuotannon kasvun esteet 57 57

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 83 6 5
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 80 2 16

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 21 64 15 6
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 54 21 4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 65 14 7

Henkilökunta 6792
Yrityksiä 53 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


