
Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2020 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. 
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HUHTIKUU 2020

• Vuosi 2020 alkoi kohtalaisen myönteisissä 
merkeissä, mutta maalis-huhtikuun aikana 
yritysten taloustilanne heikkeni dramaattisesti 

 • Tuotanto ja myynti väheni vain hieman 
alkuvuodesta - seuraavan puolen vuoden 
tuotanto-odotukset ovat synkät

• Heikko kysyntä oli yleisin kapeikkotekijä 
ja lähes kolmannes vastaajista ilmoitti 
koronaviruksen haittaavan toimintaa

• Lähikuukausien suhdanneodotukset romahtivat 
huhtikuussa poikkeuksellisen heikkoihin 
lukemiin, saldoluku -63⌈

Uudenmaan yritysten suhdannekuva synkkeni koronavi-
ruksen myötä keväällä 2020. Tämänhetkistä tilannetta ku-
vaava saldoluku notkahti alkuvuoden suotuisista lukemis-
ta huhtikuussa vahvasti miinukselle, saldoluku -37 (tam-
mikuussa 7).

Lähikuukausien kehitystä koskevat suhdanneodotukset 
ovat poikkeuksellisen kehnot ja muutos edellisestä nel-
jänneksestä on suuri. Suhdannenäkymien uusin saldolu-
ku -63, kun saldoluku oli tammikuisessa tiedustelussa -3. 
Huhtikuussa kaksi kolmasosaa yrityksistä ennakoi heik-
kenemistä ja vain 4 % alasta arvioi suhdanteiden olevan 
paranemassa. Uudenmaan yritysten suhdannearviot ovat 
lähellä koko maan keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Heikentyneestä tilanteesta huolimatta yritysten tuotan-
to- ja myyntimäärät supistuivat tammi-maaliskuussa vain 
hieman. Kesää kohti mentäessä sen sijaan 65 % vastaajis-
ta arvioi tuotannon pienenevän. Henkilökunnan määrä su-
pistui hieman tammi-maaliskuussa ja työvoimaa ennakoi-
daan vähennettävän laajalti toisella neljänneksellä.

Kysynnän heikkous oli huhtikuussa yleisin tuotannon 
kasvun este 35 %:n osuudella (tammikuussa 30 %). Muu 
kapeikkotekijä eli useimmissa tapauksissa korona, oli on-
gelmana 30 %:lla alasta. Ammattitaitoisen työvoiman 
puute lieveni 10 %:iin (tammikuussa 25 %).

Kannattavuus jäi alkuvuoden aikana selvästi vuoden 
takaista heikommaksi. Myyntihintojen ennakoidaan laske-
van lähikuukausien aikana.

Suhdanteet

Uusimaa

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 29 67 -63
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 47 45 -37

   muu tuotantokapeikko 30 30
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 35 35
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 10 10
Tuotannon kasvun esteet 72 72

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 52 39 -30
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 62 24 -10

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 8 27 65 -57
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 35 42 -19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 44 37 -18

Henkilökunta 120033
Yrityksiä 339 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku



Suhdannebarometri
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HUHTIKUU 2020

• Suhdannetilanne hiipui voimakkaasti 
alkuvuoden 2020 aikana

 • Tuotanto- ja myyntimäärät vähenevät laajalti ja 
kannattavuus heikkenee hyvin yleisesti

• Kysynnän vaimeus ja koronavirus vakavimmat 
tuotannon kasvun esteet

• Suhdannenäkymät synkentyneet 
poikkeuksellisesti, saldoluku -62

Lounais-Suomen yritysten suhdanteet heikkenivät jyrkäs-
ti alkukevään 2020 aikana. Tämänhetkistä suhdannetilan-
netta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa -41, kun vastaava 
saldoluku oli tammikuussa tehdyssä tiedustelussa 0.

Lähikuukausien suhdanneodotukset romahtivat huhti-
kuussa poikkeuksellisen paljon ja näkymät ovat epätavan-
omaisen synkät. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli 
-62, kun saldoluku oli tammikuussa -9. Huhtikuussa 68 % 
vastaajista ennakoi laskusuhdannetta, 26 %:lla tilanne py-
syisi ennallaan ja vain 6 % alasta arvioi suhdanteiden ole-
van paranemassa. Lounais-Suomen yritysten suhdannear-
viot ovat hyvin samankaltaiset koko maan tulosten kans-
sa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät vähenivät hivenen ensim-
mäisen neljänneksen aikana, mutta lähikuukausien tuo-
tanto-odotukset ovat hyvin heikot. Henkilökunnan määrä 
pieneni hieman alkuvuodesta - kesää kohden työvoimaa 
vähennetään edelleen.

Riittämätön kysyntä oli huhtikuussa tuotannon kasvun 
esteenä 47 %:lla yrityksistä (tammikuussa 38 %). Korona-
viruksen vaikutusta kuvaavan muun kapeikon osuus nou-
si 28 %:iin. Ammattityövoimapula väheni 9 %:iin (tammi-
kuussa 32 %). Rahoitusvaikeuksia oli 7 %:lla alasta.

Kannattavuus heikkeni vuodentakaiseen verrattuna hie-
man alkuvuoden aikana ja toista neljännestä koskevat 
kannattavuusnäkymät ovat synkät.

Suhdanteet

Lounais-Suomi

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 6 26 68 -62
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 51 45 -41

   muu tuotantokapeikko 28 28
   rahoitusvaikeudet 7 7
   riittämätön kysyntä 47 47
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 9 9
Tuotannon kasvun esteet 80 80

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 48 44 -36
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 58 32 -22

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 9 33 58 -49
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 38 37 -12
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 49 35 -19

Henkilökunta 31430
Yrityksiä 146 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku
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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/

HUHTIKUU 2020

• Suhdanteet heikkenivät koronaviruksen 
torjuntatoimien myötä voimakkaasti alkukevään 
aikana

 • Tuotanto- ja myyntimäärien ennakoidaan 
supistuvan laajalti lähikuukausina

• Kannattavuus selvästi vuodentakaista 
huonompi

• Suhdannenäkymät ovat jyrkässä laskussa, 
saldoluku -62

Kaakkois-Suomen yritysten suhdanteet hiipuivat korona-
viruksen vastaisten rajoitustoimien myötä alkukevään 
2020 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldolu-
ku oli huhtikuussa -35, kun vastaava saldoluku oli tammi-
kuussa -10.

Lähikuukausien suhdannenäkymät heikkenivät voi-
makkaasti maalis-huhtikuussa. Suhdanneodotuksien sal-
doluku oli huhtikuussa -62, kun saldoluku oli tammikui-
sessa tiedustelussa -6. Huhtikuussa suhdannelaskua en-
nakoi kaksi kolmasosaa yrityksistä, 28 % arvioi tilan-
teen pysyvän ennallaan ja 5 % odotti paranemista. Kaak-
kois-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä ko-
ko maan keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät pienentyivät hieman alku-
vuoden aikana. Toista ja kolmatta neljännestä koskevat 
odotukset ovat hyvin heikot. Henkilökunnan määrä supis-
tui lievästi alkuvuoden aikana - lähikuukausille ennakoi-
daan hieman laajempaa työvoiman vähennystä. 

Vaimea kysyntä oli huhtikuussa yleisin tuotannon kas-
vun este 45 %:n osuudella (tammikuussa 42 %). Koro-
nakriisistä kertova muu kapeikko oli ongelmana 32 %:lla 
vastaajista. Ammattityövoimapula laski 11 %:iin (tammi-
kuussa 17 %).

Kannattavuus heikkeni alkuvuoden aikana vuodenta-
kaiseen verrattuna hieman. Toista vuosineljännestä koske-
vat kannattavuusnäkymät ovat erityisen synkät.

Suhdanteet

Kaakkois-Suomi

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 28 67 -62
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 49 43 -35

   muu tuotantokapeikko 32 32
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 45 45
   puute kapasiteetista 1 1
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 78 78

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 7 65 28 -21
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 73 16 -5

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 4 44 52 -48
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 37 41 -19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 41 40 -21

Henkilökunta 11134
Yrityksiä 94 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku



Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2020 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu 
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notettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 
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HUHTIKUU 2020

• Suhdannetilanne on heikentynyt koronaviruksen 
torjuntatoimien myötä voimakkaasti

• Tuotanto- ja myyntimäärät vähenivät lievästi 
alkuvuodesta 2020 - kesää kohti mentäessä 
tuotanto vähenee suurella osalla yrityksistä

• Kysyntä on vaimeaa ja kannattavuus heikkenee

• Suhdannenäkymät ovat synkät, saldoluku -57

Itä-Suomen yritysten suhdannetilannearviot heikkenivät 
koronaviruksen torjuntatoimien myötä voimakkaasti al-
kukevään 2020 aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava 
saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa -49, kun 
saldoluku oli tammikuussa -12.

Lähikuukausien suhdanneodotukset heikkenivät jyr-
kästi huhtikuussa, jolloin suhdannenäkymien saldoluku 
oli -57. Tammikuisessa tiedustelussa saldoluku oli -14. 
Huhtikuussa 63 % alasta arvioi suhdanteiden olevan hii-
pumassa ja 6 % yrityksistä ennakoi suhdannenousua. En-
nallaan suhdanteet säilynevät 31 %:lla yrityksistä. Itä-
Suomen yritysten suhdannearviot ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa. 
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät pienentyivät hieman vuo-
den alkukuukausina. Seuraavaa puolta vuotta koskevat 
odotukset sen sijaan ovat heikot ja tuotanto vähentynee 
laajalti. 

Henkilökunnan määrä supistui lievästi alkuvuoden ai-
kana - lähikuukausille ennakoidaan työvoiman vähennys-
tä. 

Riittämätön kysyntä oli huhtikuussa yleisin tuotannon 
kasvun este 40 %:n osuudella (tammikuussa 38 %). Ko-
ronaviruksen vaikutuksia kuvaava muu tuotantokapeikko 
nousi 24 %:iin. Ammattitaitoisesta työvoimasta oli pulaa 
13 %:lla alasta (tammikuussa 31 %). Kannattavuuden en-
nakoidaan heikkenevän laajalti lähikuukausien aikana.

Suhdanteet

Itä-Suomi

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 6 31 63 -57
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 37 56 -49

   muu tuotantokapeikko 24 24
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 40 40
   puute kapasiteetista 2 2
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 13 13
Tuotannon kasvun esteet 72 72

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 46 43 -32
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 8 71 21 -13

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 11 28 61 -50
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 18 42 40 -22
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 53 33 -19

Henkilökunta 22553
Yrityksiä 111 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku



Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2020 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu 
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HUHTIKUU 2020

• Suhdannetilanne heikkeni koronaviruksen 
torjuntatoimien myötä yleisesti alkukevään 
aikana

• Tuotanto- ja myyntimäärät voimakkaassa 
laskussa

• Heikko kysyntä ja koronaan liittyvät ongelmat 
yleisimmät tuotannon kasvun esteet

• Suhdannenäkymät ovat poikkeuksellisen 
tummat, saldoluku -63

Pohjanmaan yritysten suhdannekuva synkentyi koronavi-
ruksen torjuntatoimien myötä jyrkästi alkukeväällä. Tä-
mänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa 
tehdyssä tiedustelussa -37 (tammikuussa -7). Yrityksistä 
43 % arvioi tilanteen normaalia heikommaksi, tilanne oli 
tavanomainen 51 %:lla ja 6 % arvioi tilanteen hyväksi.

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat heikentyneet 
voimakkaasti alkuvuoden aikana. Suhdannenäkymien sal-
doluku oli huhtikuussa -63, kun saldoluku oli tammikuus-
sa -5. Huhtikuussa heikkenemistä ennakoi 68 % vastaajis-
ta ja 5 % odotti paranemista. Pohjanmaan yritysten suh-
danneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät pienentyivät hieman alku-
vuoden aikana. Toista ja kolmatta neljännestä koskevat 
odotukset ovat heikot ja tuotanto supistunee yli puolella 
yrityksistä. Henkilökunnan määrä väheni lievästi alkuvuo-
den aikana - lähikuukausille ennakoidaan yleisesti työvoi-
man supistusta. 

Kysynnän heikkous oli huhtikuussa yleisin kapeikko-
tekijä 46 %:n osuudella. Ammattityövoiman puute oli on-
gelmana 14 %:lla. Koronaviruksen myötä muun kapeikon 
osuus nousi 28 %:iin. Myyntihintojen arvioidaan laske-
van lähikuukausien aikana ja kannattavuus jäänee selvästi 
vuoden takaista heikommaksi.

Suhdanteet

Pohjanmaa

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 27 68 -63
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 6 51 43 -37

   muu tuotantokapeikko 28 28
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 46 46
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 14 14
Tuotannon kasvun esteet 82 82

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 44 48 -40
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 66 20 -6

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 8 38 54 -46
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 24 36 40 -16
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 52 32 -16

Henkilökunta 15733.85
Yrityksiä 114 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku



Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2020 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu 
yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen pai-
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HUHTIKUU 2020

 Suhdannetilanne heikkeni koronaviruksen 
torjuntatoimien myötä yleisesti alkukevään 
aikana

• Tuotanto- ja myyntimäärät voimakkaassa 
laskussa

• Heikko kysyntä ja koronakriisi ovat vakavimmat 
tuotannon kasvun esteet

• Suhdannenäkymät ovat poikkeuksellisen 
tummat, saldoluku -58

Koronaviruksen torjuntatoimet hyydyttivät Pohjois-Suo-
men yritysten suhdanteet alkukevään 2020 aikana. Tä-
mänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku laski huhtikuus-
sa tehdyssä tiedustelussa saldolukuun -50, kun saldoluku 
oli tammikuussa -8.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat heikentyneet 
voimakkaasti. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli 
-58, kun vastaava saldoluku oli tammikuussa -19. Huh-
tikuussa 65 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hii-
pumassa ja 7 % vastaajista ennakoi paranemista. Pohjois-
Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko 
maan keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät kääntyivät alkuvuoden aika-
na aikaisempien odotusten vastaisesti laskuun. Seuraavan 
puolen vuoden aikana tuotannon hiipumisen ennakoidaan 
voimistuvan. Henkilökunnan määrä supistui hieman vuo-
den 2020 alussa - toisen vuosineljänneksen aikana henki-
lökuntaa vähennettäneen yleisesti.

Riittämätön kysyntä oli huhtikuussa yleisin tuotantoka-
peikkotekijä 41 %:n osuudella (tammikuussa 34 %). Rek-
rytointivaikeudet vähenivät 11 %:iin (tammikuussa 21 %). 
Koronakriisin vaikutuksia kuvaava muu tuotantokapeik-
ko nousi 32 %:iin. Kannattavuus on heikentynyt yleisesti 
vuodentakaiseen verrattuna.

Suhdanteet

Pohjois-Suomi

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 7 28 65 -58
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 42 54 -50

   muu tuotantokapeikko 32 32
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 41 41
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 11 11
Tuotannon kasvun esteet 76 76

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 8 46 46 -38
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 62 25 -12

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 13 27 60 -47
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 16 34 50 -34
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 9 48 43 -34

Henkilökunta 22942.5
Yrityksiä 120 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku



Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2020 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/

HUHTIKUU 2020

• Koronakriisi on heikentänyt yritysten 
taloudellista tilannetta dramaattisesti

• Kysyntä on vaimeaa ja kannattavuus hiipuu

• Tuotannon ja myynnin ennakoidaan supistuvan 
lähikuukausien aikana

• Suhdannenäkymät ovat poikkeuksellisen 
synkät, saldoluku -61

Pirkanmaan yritysten suhdanteet hiipuivat koronakriisin 
myötä alkukevään 2020 aikana. Tämänhetkistä suhdanne-
tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuussa -35, kun sal-
doluku oli tammikuussa -10. 

Lähikuukausien suhdannenäkymät synkkenivät voi-
makkaasti huhtikuussa, jolloin suhdannenäkymien saldo-
luku oli -61. Tammikuisessa tiedustelussa vastaava saldo-
luku oli -5. Huhtikuussa kaksi kolmasosaa vastaajista en-
nakoi suhdanteiden heikkenemistä, 27 % uskoi suhdan-
teiden pysyvän ennallaan ja 6 % alasta odotti paranemis-
ta. Pirkanmaalaisyritysten suhdanneodotukset ovat lähellä 
koko maan keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat aiempien odo-
tusten vastaisesti alkuvuoden 2020 aikana hieman. Kesän 
lähestyessä tuotannon vähentyminen voimistunee selvästi. 
Henkilökunnan määrä pieneni hieman ensimmäisellä vuo-
sineljänneksellä - toisella neljänneksellä työvoimaa vä-
hennettäneen edelleen.

Heikko kysyntä on pysynyt yleisimpänä tuotannon kas-
vun esteenä 43 % osuudellaan. Pääosin koronavirukseen 
liittyvä muu tuotantokapeikko oli ongelmana 15 %:lla 
vastaajista. Ammattitaitoisen työvoiman puute on laskenut 
8 %:iin (tammikuussa 25 %). Kannattavuuden arvioidaan 
heikentyvän laajalti lähikuukausien aikana.

Suhdanteet

Pirkanmaa

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 6 27 67 -61
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 7 51 42 -35

   muu tuotantokapeikko 15 15
   rahoitusvaikeudet 8 8
   riittämätön kysyntä 43 43
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 8 8
Tuotannon kasvun esteet 67 67

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 10 57 33 -23
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 18 58 24 -6

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 12 34 54 -42
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 29 46 -21
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 44 35 -14

Henkilökunta 16467
Yrityksiä 85 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku



Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2020 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/

HUHTIKUU 2020

• Suhdannetilanne heikkeni koronaviruksen 
torjuntatoimien myötä laajalti maalis-
huhtikuussa

• Kysyntä on vaimeaa ja kannattavuus on 
laskusuunnassa 

• Tuotannon ennakoidaan vähenevän 
huomattavasti kesän lähestyessä

• Suhdannenäkymät ovat poikkeuksellisen 
synkät, saldoluku -72

Hämeen yritysten suhdanteet heikkenivät koronakriisin 
vuoksi voimakkaasti alkukevään 2020 aikana. Tämänhet-
kistä tilannetta kuvaava saldoluku laski huhtikuussa teh-
dyssä tiedustelussa lukemaan -53, kun saldoluku oli tam-
mikuussa -10.

Suhdanneodotukset ovat vajonneet nopeasti poikkeuk-
sellisen alhaisiin lukemiin. Lähikuukausien suhdannenä-
kymien saldoluku oli huhtikuussa -72, kun saldoluku oli 
tammikuisessa tiedustelussa -10. Huhtikuussa suhdantei-
den hiipumista ennakoi 76 % vastaajista ja vain 4 % odot-
ti tilanteen paranemista. Hämeen yritysten suhdannearviot 
ovat hieman koko maan keskiarvoa synkemmät.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät pienenivät yllättäen hieman 
alkuvuoden aikana. Lähikuukausien aikana kaksi kolmas-
osaa yrityksistä arvioi tuotannon vähenevän. Työvoimaa 
vähennettiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja hen-
kilöstö supistunee edelleen myös toisella neljänneksellä.

Vaimea kysyntä oli huhtikuussa kasvun este 48 %:lla 
Hämeen vastaajista (tammikuussa 39 %). Koronakriisin 
myötä muut tuotantokapeikko yleistyivät 31 %:iin. Am-
mattitaitoisen työvoiman puute on laskenut 12 %:iin (tam-
mikuussa 25 %). Kannattavuus jäi alkuvuoden aikana hie-
man vuoden takaista vaimeammaksi ja kannattavuuden 
ennakoidaan heikkenevän edelleen lähikuukausina.

Suhdanteet

Häme

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 4 20 76 -72
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 3 41 56 -53

   muu tuotantokapeikko 31 31
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 48 48
   puute kapasiteetista 3 3
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 12 12
Tuotannon kasvun esteet 86 86

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 49 47 -43
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 4 63 33 -29

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 7 24 69 -62
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 20 34 46 -26
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 45 43 -31

Henkilökunta 19736.5
Yrityksiä 124 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku



Suhdannebarometri

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 2020 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/

HUHTIKUU 2020

• Suhdannetilanne hiipui alkukevään aikana

 • Tuotanto- ja myyntimäärät supistuvat 
lähikuukausina voimakkaasti koronaepidemian 
ja siihen liittyvien torjuntatoimien vuoksi

• Kannattavuuden ennakoidaan laskevan yleisesti

• Suhdannenäkymät ovat poikkeuksellisen 
tummat, saldoluku -60

Keski-Suomen yritysten suhdannearviot heikkenivät ko-
ronaviruksen ja sen torjumiseksi käyttöönotettujen rajoi-
tustoimenpiteiden myötä. Tämänhetkistä tilannetta kuvaa-
va saldoluku oli huhtikuussa -38, kun vastaava saldoluku 
oli tammikuisessa tiedustelussa -17.

Lähikuukausien suhdannenäkymät synkkenivät jyrkäs-
ti huhtikuussa, jolloin suhdanneodotuksien saldoluku oli 
-60. Tammikuun kyselyssä saldoluku oli -17. Huhtikuussa 
65 % vastaajista arvioi suhdanteiden olevan heikkenemäs-
sä ja 5 % odotti paranemista. Ennallaan suhdanteet säily-
nevät 30 %:lla alasta. Keski-Suomen yritysten suhdanne-
näkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa.
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Keskeiset tulokset

Tuotanto- ja myyntimäärät kääntyivät alkuvuodesta ai-
empien odotusten vastaisesti laskuun. Lähes kaksi kol-
masosaa yrityksistä arvioi tuotannon supistuvan kesän lä-
hestyessä. Yritysten työvoiman määrä supistui hieman 
tammi-maaliskuun aikana. Henkilökuntaa vähennettäneen 
yleisesti toisen vuosineljänneksen aikana. 

Kysynnän heikkous oli huhtikuussa yleisin tuotannon 
kasvun este 49 %:n osuudella (tammikuussa 44 %). Rek-
rytointiongelmat laskivat 10 %:iin (tammikuussa 21 %). 
Koronaepidemian myötä muun tuotantokapeikon osuus 
nousi 21 %:iin. Kannattavuus heikkeni alkuvuoden aikana 
hieman vuodentakaisesta - lähikuukausien kannattavuus-
näkymät ovat synkät.

Suhdanteet

Keski-Suomi

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 5 30 65 -60
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 8 46 46 -38

   muu tuotantokapeikko 21 21
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 49 49
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 10 10
Tuotannon kasvun esteet 77 77

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 4 53 43 -39
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 11 54 35 -24

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 8 28 64 -56
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 25 28 47 -22
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 16 42 42 -26

Henkilökunta 10588
Yrityksiä 78 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku


