
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


