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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanteen arvioitiin pysyneen 
vuoden 2020 lopulla likimain ennallaan

 • Kysyntä on yhä heikkoa ja kannattavuus 
hiipuu

• Tuotannon määrän arvioidaan supistuvan 
kevään lähestyessä - henkilökunnan määrä 
pysynee likimain ennallaan

• Suhdannenäkymät ovat kirkastuneet 
pahenevasta koronaepidemiasta 
huolimatta, saldoluku tammikuussa -11

Kymenlaaksolaisyritysten suhdannetilanne pysyi vuoden 
2020 viimeisinä kuukausina pahenevasta koronatilantees-
ta huolimatta likimain muuttumattomana. Tämänhetkinen 
suhdannetilanne arvioitiin tammikuussa 2021 hieman nor-
maalia heikommaksi, saldoluku -24 (lokakuussa -22). 

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat kohentuneet 
syksyn lukemista, mutta edelleen ennakoidaan heikkene-
mistä. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli -11, kun sal-
doluku oli viime lokakuussa -33.  Tammikuussa 69 % vas-
taajista arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan, 21 % en-
nakoi heikkenemistä ja 10 % odotti suhdanteiden kohentu-
mista. Kymenlaakson yritysten suhdannenäkymät ovat lie-
västi koko maan keskiarvoa harmaammat.

Tuotanto- ja myyntimäärät pienentyivät edelleen hieman 
loka-joulukuun aikana. Tuotannon ennakoidaan supistuvan 
myös lähikuukausina. Henkilökunnan määrä väheni viime 
vuoden lopulla aavistuksen verran ja kuluvan vuoden alus-
sa työvoima pysynee likimain muuttumattomana. 

Heikko kysyntä oli tammikuussa selkeästi yleisin tuotan-
tokapeikkotekijä 44 %:n osuudella (lokakuussa 52 %). Am-
mattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 11 %:lla vastaajis-
ta (lokakuussa 25 %). Kannattavuus pysyi loka-joulukuus-
sa vuoden takaista heikompana ja kannattavuuden arvioi-
daan heikentyvän myös kuluvan vuoden ensimmäisellä nel-
jänneksellä. 
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 10 69 21 -11
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 64 30 -24

   muu tuotantokapeikko 6 6
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 44 44
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 63 63

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 78 12 -2
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 63 23 -9

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 16 53 31 -15
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 38 40 -18
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 57 27 -11

Henkilökunta 7606
Yrityksiä 62 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


