
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

• Suhdannetilanne pysyi heikkona 
loppukesän ja alkusyksyn aikana

 • Tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat 
kolmannella neljänneksellä - odotukset 
lähikuukausille vaisuja

• Heikko kysyntä yleisin kapeikko ja 
kannattavuus hiipuu

• Suhdannenäkymät synkentyivät syksyn 
aikana, saldoluku -34

Kaakkois-Suomen yritysten suhdannetilanne pysyi loppu-
kesän 2020 aikana likimain ennallaan normaalia heikom-
missa lukemissa. Suhdannetilanne-kysymyksen saldoluku 
oli lokakuussa -29, kun vastaava saldoluku oli heinäkuus-
sa tehdyssä tiedustelussa -27.

Kuluvan vuoden loppua ja ensi vuoden alkua koskevat 
suhdanneodotukset ovat vaisuja. Suhdanneodotuksien uu-
sin saldoluku oli -34, kun heinäkuisessa tiedustelussa vas-
taava saldoluku oli -17. Lokakuussa valtaosa alueen vas-
taajista, 56 %, arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina 
ennallaan. Heikkenemistä ennakoi 39 % alasta ja 5 % odot-
taa paranemista. Kaakkois-Suomen yritysten suhdannear-
viot ovat hieman koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Tuotanto- ja myyntimäärien lasku jatkui hieman voimis-
tuen kolmannella neljänneksellä ja myös loppuvuotta kos-
kevat odotukset ovat heikkoja.  Henkilökunnan määrä pie-
neni syksyllä - loppuvuodesta väheneminen jatkunee, mut-
ta hieman lievempänä.

Kysynnän heikkous oli lokakuussa heinäkuun tavoin ylei-
sin kapeikkotekijä 54 %:n osuudella. Ammattitaitoisesta 
työvoimasta oli pulaa 21 %:lla vastaajista (heinäkuun ky-
selyssä 20 %). Pääosin koronaa tarkoittava muu kapeikko 
oli ongelmana 9 %:lla alasta.

Kannattavuus jäi kolmannella neljänneksellä edellisen 
neljänneksen tavoin vuoden takaista heikommaksi. Lähi-
kuukausien odotukset ovat vaimeita.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 56 39 -34
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 57 36 -29

   muu tuotantokapeikko 9 9
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 54 54
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 21 21
Tuotannon kasvun esteet 78 78

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 6 71 23 -17
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 2 69 29 -27

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 11 49 40 -29
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 11 40 49 -38
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 53 37 -27

Henkilökunta 11830
Yrityksiä 96 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


