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Yhteenveto kyselyn tuloksista
Liikevaihto
Kyselyn perusteella toukokuun liikevaihto jäi vuodentakaisesta suurimmassa osassa yrityksistä. Kesäkuussa on odotettavissa jo palautumista kriisin 
alkuvaiheessa eniten kärsineillä aloilla, erityisesti henkilökohtaisissa palveluissa. Samalla viime vuodet vahvasti kasvaneilla asiantuntija-aloilla näkymät kuitenkin 
heikkenevät. Romahdusta ei ole näköpiirissä, ennemminkin asteittaista hiipumista. Kokonaisuutena palveluissa ei siten ole odotettavissa nopeaa palautumista.

Koronakriisin välittömät vaikutukset tuntuivat voimakkaimmin matkustamiseen, henkilöliikenteeseen ja henkilökohtaiseen kohtaamiseen perustuvissa palveluissa  
(logistiikka, hallinto- ja tukipalvelut, viihde- virkistys ja muut henkilökohtaiset palvelut). Kyseisillä aloilla pohja näyttää pääosin jääneen taakse. Kesäkuusta eteenpäin 
liikevaihto alkaa palautua suuressa osassa yrityksistä. Toipuvillakin aloilla kesän liikevaihto jää kuitenkin vuodentakaisesta tasostaan.

Samaan aikaan koronakriisin vaikutukset leviävät erilaisiin asiantuntijapalveluihin (informaatio ja viestintä, sekä yritys- ja asiantuntijapalvelut kattavat noin kaksi 
viidesosaa yksityisten palvelujen liikevaihdosta). Monet asiantuntija-alat ovat vielä kevään ja alkukesän toimineet etätöiden ja vanhojen tilausten varassa. Nyt 
tilauskirjojen oheneminen alkaa kuitenkin näkyä ja liikevaihdon kehitys heikkenee. 

Henkilöstövaikutukset
Lomautettavien henkilöiden määrä vähenee tulevina kuukausina, vaikka lomauttavien yritysten lukumäärä pysyykin lähes ennallaan: lomautukset koskevat 
pienempää osaa henkilöstöstä. Lomauttavat toimialat ovat kutakuinkin samoja kuin tähänkin asti.
Lomauttavien yritysten lukumäärän säilyminen lähes ennallaan selittyy sillä, että kriisialoilla liikevaihdon ei odoteta vielä täysin elpyvän ja toisaalta sillä, että odotukset 
liiketoiminnan kehityksestä ovat suhteellisen heikot myös monella asiantuntija-alalla.

Henkilöstövähennyksiä on tehty tai on todennäköisesti luvassa jopa joka neljännessä yrityksessä. Lisärekrytoinneista kertoi vain neljä prosenttia yrityksistä. 
Kuudesosa yrityksistä rekrytoi normaalia vähemmän kesätyöntekijöitä. Puolet ei rekrytoi lainkaan.
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Liikevaihto

• 64% yrityksistä toukokuun liikevaihto jäi 
vuodentakaista pienemmäksi.

• Kesäkuussa liikevaihto supistuu edelleen 38% 
yrityksistä ja heinä-elokuussakin kolmasosassa 
yrityksistä.

• Samalla kun pahiten kärsineillä aloilla 
liikevaihto alkaa palautua, 
asiantuntijapalveluissa tilanne heikentyy.
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Liikevaihto, toimialoittain
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• Erityisesti viihteessä, virkistyksessä ja muissa 
henkilökohtaisissa palveluissa liikevaihto kasvaa 
kesän edetessä. Logistiikassa elpyminen on kriisissä 
romahtaneen henkilöliikenteen varassa.

• Asteittaisesta toipumisesta huolimatta liiketoiminnan 
ei ennakoida palautuvan normaalitasolle. 

• Liikevaihdon volyymiltaan merkittävillä asiantuntija-
aloilla näkymät ovat laskusuuntaisia.
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Käytetyt toimialaluokat (TOL2008): logistiikka (H), informaatio- ja viestintä (J), yritys- ja asiantuntijapalvelut (M), 
hallinto- ja tukipalvelut (N), viihde- virkistys ja muut palvelut (R,S, 855), tekniset palvelut (32, 33, 42, 43, 46)



Henkilöstövaikutukset

• Lomautuksia on todennäköisesti edessä yhtä 
monessa yrityksessä kuin tähänkin asti. 

• Lomautettujen määrä kuitenkin vähenee, sillä 
lomautukset koskevat jatkossa pienempää 
osaa henkilöstöstä.

• Neljäsosassa yrityksistä henkilöstömäärä 
pienentyy tai on jo pienentynyt.
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Henkilöstövaikutukset, toimialoittain

• Lomauttavat alat ovat pääosin samoja kuin tähänkin 
asti.

• Yleisimpiä lomautukset ovat edelleen hallinto- ja 
tukipalveluissa sekä viihteessä virkistyksessä ja 
muissa henkilökohtaisissa palveluissa.

• Lomautettavan henkilöstön osuus laskee kaikilla 
aloilla, joten lomautettavien määrä vähenee.

• Henkilöstövähennykset keskittyvät samoille aloille 
joissa myös lomautuksia on tehty eniten.
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Henkilöstövaikutukset

• Puolessa yrityksistä ei rekrytoida lainkaan 
kesätyöntekijöitä. Joka kuudennessa (15%) 
rekrytoidaan, mutta normaalia vähemmän.

• Vajaassa kahdessa viidesosassa yrityksistä 
koronatilanteella ei ole vaikutusta 
kesätyöntekijöiden rekrytointeihin.

Paltan koronakysely 22.6.2020

Ei rekrytoida 
lainkaan 49%

Selvästi 
vähemmän 7%

Jonkin verran 
vähemmän 8%

Ei vaikutusta, 
normaali määrä 

37%

Rekrytoidaan 
enemmän 0%

Koronakriisin vaikutus 
kesätyöntekijärekrytointeihin



Yritystoiminnan jatkuvuus

• Jatkuvuusnäkymissä ei ole tapahtunut 
dramaattisia muutoksia. Paltan huhtikuun 
kyselyssä 88% arvioi yritystoiminnan jatkuvan. 
Konkurssiriskistä raportoi 8%.

• Nyt konkurssiriskissä oli 9%. EOS-vastaajien 
määrä kasvanut ja jatkuvuudesta raportoivien 
osuus (81%) on laskenut.  
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Lisätietoja 
• Kysely on järjestyksessään kolmas Paltan koronakysely. Aikaisemmat kyselyt tehtiin maalis- ja huhtikuun puolivälissä.
• Kyselyn vastaukset on painotettu toimialojen yrityskoon ja yritysmäärien mukaisesti Tilastokeskuksen 

Yritysten rakenne –tilaston perusteella. 
• Tulokset ovat suuntaa-antavasti yleistettävissä. Kyselyn otos ei ole tilastollisesti edustava. 
• Käytetyt toimialaluokat vastaavat pääosin Toimialaluokituksen (TOL2008) kirjaintasoja: logistiikka (H), informaatio- ja 

viestintä (J), yritys- ja asiantuntijapalvelut (M), hallinto- ja tukipalvelut (N), viihde- virkistys ja muut palvelut (R,S, 855), 
tekniset palvelut (32, 33, 42, 43, 46). 

• Kysely tehtiin 10.-12.6. 2020. Kyselyyn vastasi 148 yrityksen toimitusjohtaja.  

Lisätietoja
Pääekonomisti Martti Pykäri
puh. 044 363 9353 / martti.pykari@palta.fi
Twitter: @MPykari
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