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Sisällön kuvaus
• Jäljempänä esitetyt tulokset perustuvat Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n keräämästä (30.-31.3.) 

aineistosta tehtyihin Paltan jäsenyritysten vastausten erillisanalyyseihin. 

• Uusia tuloksia on verrattu soveltuvilta osita Paltan 16-18.3 toteuttaman kyselyn tuloksiin.

• Toimialakohtaisissa tarkasteluissa on mukana yhteensä 98 Paltan jäsenyrityksen vastaukset. Pienen 
vastaajamäärän vuoksi informaatio- ja viestintäalan tuloksia ei ole eritelty.

• Aineiston analyyseissä on hyödynnetty päätoimialojen ja yrityskokoluokkien mukaan laskettuja 
painokertoimia (mm. pienten yritysten aliedustus korjattu vastaamaan niiden todellista osuutta yrityksistä). 
Yksittäisten toimialojen tulokset ovat suuntaa-antavia.
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Paltan jäsenyritysten 
vastaukset yhteensä
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Koronaviruksen vaikutukset yritystoimintaan

• Yritysten arviot koronatilanteen vaikutuksista 
synkistyneet hieman.

• Nyt 71% arvioi tilanteen heikentyneen melko tai 
erittäin paljon kun aiemmassa kyselyssä vastaava 
luku oli 65%

• Tilanteen heikentyminen näkyy siirtymänä luokasta 
”jonkin verran” luokkaan ”melko paljon”.

• EK:n ”palvelut yhteensä” – tulokset ovat vielä 
heikompia (52% erittäin paljon 22% melko paljon), 
koska niissä mukana myös matkailu- ja ravitsemus.
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Lomautusten yleisyys ja todennäköisyys

• Aiemmassa Paltan kyselyssä lomautuksia ja 
irtisanomisia ei kysytty erikseen.

• Aiemmassa kyselyssä lomautuksia tai 
irtisanomisia oli tehnyt tai piti todennäköisenä 
yht. 66% 

− Melko todennäköisesti 27% erittäin 
todennäköisesti 30% ja jo tehnyt 9%

• Nyt 19% ilmoitti jo tehneensä lomautuksia ja 
48% piti niitä todennäköisenä, yht. 67%
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Irtisanomisten yleisyys ja todennäköisyys

• Irtisanomisia tehty vielä toistaiseksi vähän.

• Paltan toimialoilla 12% tehnyt tai 
todennäköisesti tekee irtisanomisia.

• Koko palvelualalla (sis. MaRa) tilanne on 
heikoin, 20% on jo tehnyt tai tekee lähiviikkoina 
irtisanomisia. 
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Hallituksen toimenpiteiden vaikutukset

• Kaikkiaan 60% yrityksistä arvioi hallituksen 
toimien helpottavan vähän tai ei lainkaan.

− Paltan jäsenet hieman keskivertoa kriittisempiä: 
65% mukaan toimenpiteet eivät helpota (20%) 
tai helpottavat vain vähän (45%). 
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*Esim. lomautusten nopeuttaminen, työnantajamaksujen keventäminen, rahoituksen saatavuuden parantaminen 



Yritysten jatkuvuusnäkymät

• Kaikkiaan 20% vastaajista ilmoitti 
yritystoiminnan loppuvan (2%) tai kertoi 
yrityksen olevan vaarassa ajautua konkurssiin 
(18%).

− Paltan edustamilla aloilla konkurssiriskistä 
raportoi 13% yrityksistä, mikä on alle keskiarvon 
ja lähellä rakentamisen ja teollisuuden 11%:a.

− Heikoin tilanne palvelualoilla yhteensä (23%), 
mikä selittyy matkailu ja ravitsemispalveluilla.
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Toimialakohtaiset tulokset
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Koronavirustilanteen vaikutus toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen?
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Tulokset 16 - 18.3
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Tulokset 30 - 31.3

• Uudet tulokset hyvin samansuuntaisia toimialojen osalta. 
Muutokset kyselyjoukossa ja otoskoossa eivät näytä 
heiluttaneen vastauksia merkittävästi. 

• Kokonaisuutena yritysten tilanne on tulosten mukaan 
heikentynyt edelleen. Tilanne on heikentynyt nyt myös yritys-
ja asiantuntijapalveluissa. 

Tämänhetkiset arviot ja suluissa edelliset:

Logistiikka

erittäin paljon 33% (41%) melko paljon 47% (20%) = yht. 80% (61%)

Yritys ja asiantuntijapalvelut

erittäin paljon 21% (10%) melko paljon 37% (22%) = yht. 58% (32%)

Hallinto- ja tukipalvelut

erittäin paljon 48% (52%) melko paljon 44% (32%) = yht. 92% (84%)

Viihde ja virkistys

erittäin paljon 43% (45%) melko paljon 28% (30%) = yht. 71% (76%)



Irtisanomiset ja lomautukset: toimialakohtaiset tulokset
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• Lomautuksia on tehty jo kaikilla toimialoilla. Aiemmassa 
kyselyssä ne olivat vielä todennäköisiä.

− Heikoimmalta tilanne näyttää hallinto- ja tukipalveluissa 
sekä viihde- ja virkistyspalveluissa.

• Aikaisemmasta kyselystä tilanne näyttää heikentyneen 
kaikilla toimialoilla, mikä ennakoi lomautusten kasvua. 
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Jatkuvuusnäkymät ja hallituksen toimenpiteiden vaikuttavuus? 
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• Yrityksen jatkuvuus epävarminta hallinto-
ja tukipalvelualojen yrityksissä: 
Konkurssiriski 24% yrityksistä. Neljäsosa 
ei osaa arvioida.

• Myös viihde- ja virkistysalalla merkittävä 
osa (18%) yrityksistä vaarassa.

• Vain logistiikassa sekä viihteessä ja 
virkistyksessä koetaan hallituksen toimien 
auttaneen paljon.

• Kaikkiaan kriittisimpiä ovat asiantuntija-
sekä hallinto- ja tukipalveluyritysten 
vastaajat.
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helpottavan yrityksesi tilannetta?

*Esim. lomautusten nopeuttaminen, työnantajamaksujen keventäminen, rahoituksen saatavuuden parantaminen 
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Lisätietoja: 

Elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki

puh. 050 521 2907 / tatu.rauhamaki@palta.fi 
Twitter: @TatuRauhamaki

Pääekonomisti Martti Pykäri 

puh. 044 363 9353 / martti.pykari@palta.fi 
Twitter: @MPykari

Palvelualojen työnantajat Palta – palveluiden puolesta.
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