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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne arvioitiin heinäkuussa 
2021 normaalia paremmaksi

• Tuotanto- ja myyntimäärät ovat yleisesti 
nousussa

• Rokottamisen edistyessä ja kysynnän 
elpyessä ammattitaitoisen työvoiman puute 
on pahentunut nopeasti 

• Suhdannenäkymät ovat myönteiset, 
saldoluku 24

Uudenmaan yritysten suhdannekuva kirkastui alkukesän 
2021 aikana, sillä monet koronasta kärsineet alat ovat pää-
semässä jaloilleen. Tämänhetkinen tilanne arvioitiin heinä-
kuussa tavanomaista paremmaksi, saldoluku 7. Edellises-
sä, huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli -25.

Lähikuukausien suhdanneodotukset kohentuivat edel-
leen kevään ja alkukesän aikana. Suhdannenäkymien sal-
doluku oli heinäkuussa 24, kun saldoluku oli huhtikuisessa 
tiedustelussa 7. Valtaosa vastaajista, 68 %, arvioi tilanteen 
pysyvän ennallaan, 28 % yrityksistä odottaa paranemista ja 
4 % alasta arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa. Uuden-
maan yritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiar-
voa myönteisemmät.

Tuotanto- ja myyntimäärät lähtivät toisella neljännek-
sellä kysynnän elpyessä reippaaseen nousuun ja tuotan-
non arvioidaan lisääntyvän myös syksyllä. 

Henkilökunnan määrä kasvoi alkukesällä ja nousu jatku-
nee myös loppukesän aikana. Ammattitaitoisen työvoiman 
puute on noussut yleisimmäksi tuotannon kasvun esteeksi 
30 %:n osuudella (huhtikuussa 16 %). Kysyntä oli heikkoa 
26 %:lla alasta (huhtikuussa 36 %). Myös komponenttien 
ja raaka-aineiden saatavuudessa oli ongelmia ja koronae-
pidemia jarrutti edelleen kasvun vauhdittumista. 

Kannattavuus on kääntynyt nousuun verrattaessa tilan-
teeseen vuosi sitten. Tuotantokustannusten arvioidaan ko-
hoavan lähikuukausina myyntihintoja yleisemmin. 
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 28 68 4 24
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 29 49 22 7

   muu tuotantokapeikko 16 16
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 26 26
   puute kapasiteetista 7 7
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 30 30
Tuotannon kasvun esteet 68 68

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 28 65 7 21
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 26 63 11 15

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 35 55 10 25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 54 28 18 36
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 44 45 11 33

Henkilökunta 107347.5
Yrityksiä 358 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset
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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne pysyi alkukesän 
kohentumisesta huolimatta yhä hivenen 
normaalia heikompana

 • Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa

• Kannattavuus on vuoden takaista parempi, 
mutta kehitys vaihtelee yrityksittäin

• Suhdannenäkymät ovat kohentuneet 
kysynnän hiljalleen elpyessä, saldoluku 19

Lounais-Suomen yritysten suhdanteet paranivat alkukesäl-
lä 2021 talouskasvun voimistumisen ja koronarajoitusten 
purkamisen myötä. Tämänhetkistä tilannetta mittaava sal-
doluku oli heinäkuussa kuitenkin edelleen hieman miinuk-
sella, saldoluku -4 (huhtikuussa -20).

Suhdannenäkymät ovat jo varsin hyvät, sillä lähikuu-
kausien suhdanneodotuksien saldoluku oli heinäkuussa 
19, kun saldoluku oli huhtikuussa tehdyssä tiedustelussa 
14. Heinäkuussa 28 % vastaajista arvioi suhdanteiden ko-
hentuvan ja 9 % ennakoi heikkenemistä. Ennallaan suh-
dannetilanne säilynee 63 %:lla alueen vastaajista. Lounais-
Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat hieman koko 
maan keskiarvoa myönteisemmät.

Tuotanto- ja myyntimäärät lähtivät kesän alussa aiem-
pien odotusten mukaisesti nousuun. Tuotannon kasvu jat-
kunee ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Henkilökun-
nan määrä pysyi kesällä kausivaihtelusta korjattujen luku-
jen mukaan ennallaan huhti - kesäkuussa. Kesän lopulla 
henkilökunnan määrän ennakoidaan lisääntyvän.

Kysyntä on voimistunut, mutta riittämätön kysyntä oli 
heinäkuussa ongelmana edelleen 32 %:lla vastaajista (huh-
tikuussa 43 %). Ammattityövoiman saantiongelmat ovat 
kohonneet jo 31 %:iin (huhtikuussa 21 %). Koronaan ja ma-
teriaalien saatavuuteen useimmiten viittaava muu kapeikko 
sai 13 %:n osuuden. Kannattavuus on noussut keskimäärin 
hieman vuodentakaista paremmaksi.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 28 63 9 19
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 21 54 25 -4

   muu tuotantokapeikko 13 13
   rahoitusvaikeudet 1 1
   riittämätön kysyntä 32 32
   puute kapasiteetista 8 8
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 31 31
Tuotannon kasvun esteet 71 71

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 21 72 7 14
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 26 57 17 9

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 35 54 11 24
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 44 31 25 19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 40 43 17 23

Henkilökunta 27563
Yrityksiä 144 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset
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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanteen arvioidaan palautuneen 
koronakriisiä edeltäviin lukemiin

 • Tuotanto - ja myyntimäärät ovat nousussa

• Ammattitaitoisen työvoiman löytäminen 
on vaikeutunut – kannattavuuskehitys yhä 
heikkoa

• Suhdannenäkymät pysyneet varovaisen 
myönteisinä, saldoluku 1

Kaakkois-Suomen yritysten suhdannearviot paranivat alku-
kesän 2021 aikana selvästi. Tämänhetkistä suhdannetilan-
netta kuvaava saldoluku nousi heinäkuussa normaaliluke-
miin (+4), kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa tehdys-
sä tiedustelussa -18. 

Suhdannenäkymät pysyivät kesän aikana likimain en-
nallaan. Suhdanneodotuksien saldoluku oli heinäkuussa 
1, kun saldoluku oli huhtikuussa 5. Valtaosa vastaajista, 
75 %, arvioi suhdanteiden pysyvän muuttumattomina. Pa-
ranemista odotti 13 % vastaajista ja 12 % yrityksistä ar-
vioi suhdanteiden olevan laskusuunnassa. Kaakkois-Suo-
men yritysten suhdannearviot hieman koko maan keskiar-
voa varovaisemmat.

Tuotanto- ja myyntimäärät kääntyivät nousuun toisella vuo-
sineljänneksellä ja kasvu jatkunee myös syksyn lähestyes-
sä. Henkilökuntaa palkattiin kesän alussa lisää – lähikuu-
kausina työvoiman määrä pysynee likimain ennallaan.

Ammattitaitoisen työvoiman rekrytointiongelmat nou-
sivat heinäkuussa 38 %:iin, kun huhtikuussa työvoimapu-
laa oli 24 %:lla vastaajista. Kysyntä on voimistunut, mutta 
edelleen 29 % yrityksistä arvioi kysynnän heikoksi (huhti-
kuussa 47 %).

Kannattavuus oli vuoden takaista heikompaa, mutta 
kannattavuus vaihtelee suuresti yrityksittäin. Tuotanto-
kustannukset ovat nousseet viime kuukausina myyntihin-
toja yleisemmin.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 75 12 1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 24 56 20 4

   muu tuotantokapeikko 5 5
   rahoitusvaikeudet 1 1
   riittämätön kysyntä 29 29
   puute kapasiteetista 7 7
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 38 38
Tuotannon kasvun esteet 72 72

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 78 11 0
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 25 61 14 11

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 24 68 8 16
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 33 48 19 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 58 14 14

Henkilökunta 9368
Yrityksiä 85 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset
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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne on yritysten arvioiden 
mukaan tavanomaista parempi

 • Tuotanto- ja myyntimäärät kasvavat

• Henkilökuntaa palkataan lisää, mutta 
ammattitaitoisen työvoiman löytäminen on 
nyt hankalaa

• Suhdannenäkymät ovat valoisat, saldoluku 
13

Itä-Suomen yritysten suhdannearviot nousivat heinäkuus-
sa 2021 talouden avautumisen ja kysynnän vilkastumisen 
myötä koronakriisin alkua korkeampiin lukemiin. Tämän-
hetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli heinä-
kuussa 15, kun vastaava lukema oli huhtikuussa tehdyssä 
tiedustelussa -12. 

Suhdannenäkymät kirkastuivat alkukesän aikana. Suh-
danneodotuksien uusin saldoluku oli 13 (huhtikuussa 2). 
Heinäkuussa 69 % yrityksistä arvioi tilanteen pysyvän en-
nallaan, 22 % alasta odotti paranemista ja 9 % alueen yri-
tyksistä ennakoi heikkenemistä. Itä-Suomen yritysten 
suhdanneodotukset ovat aavistuksen verran hieman koko 
maan keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotannon ja myynnin arvioidaan vauhdittuneen selvästi 
toisen vuosineljänneksen aikana. Kasvun ennakoidaan jat-
kuvan myös syksyn myötä. Henkilökuntaa lisättiin huhti-ke-
säkuussa melko yleisesti ja työvoimaa suunnitellaan laa-
jennettavan myös lähikuukausina. Ammattitaitoisen työ-
voiman puute nousi yleisimmäksi kapeikkotekijäksi 47 %:n 
osuudella (huhtikuussa 29 %). Kysynnän vaimeus oli ongel-
mana 18 %:lla vastaajista (huhtikuussa 34 %). Raaka-ainei-
den saatavuuteen ja koronaan useimmiten viittaava muu 
kapeikko sai 13 %:n vastaajaosuuden.

Kannattavuus on kohonnut viimeaikaisesta kustannus-
ten noususta huolimatta vuodentakaista paremmaksi. Kan-
nattavuus kohentunee hieman lähikuukausinakin.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 69 9 13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 34 47 19 15

   muu tuotantokapeikko 13 13
   rahoitusvaikeudet 7 7
   riittämätön kysyntä 18 18
   puute kapasiteetista 15 15
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 47 47
Tuotannon kasvun esteet 70 70

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 23 67 10 13
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 35 60 5 30

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 32 61 7 25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 50 39 11 39
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 47 45 8 39

Henkilökunta 19406
Yrityksiä 101 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset
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Suhdannebarometri

• Suhdannearviot kohentuivat alkukesän 
aikana ja tilanne oli heinäkuussa jo selvästi 
keskimääräistä parempi

• Tuotanto kasvaa ja henkilökuntaa palkataan 
lisää

 • Kannattavuus on parantunut, mutta 
ammattitaitoisen työvoiman saamisessa on 
vaikeuksia

• Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat 
suotuisat, saldoluku 19

Pohjanmaan yritysten suhdannearviot palasivat kesällä 
2021 koronakriisiä edeltäviin vuoden 2018 korkeisiin lu-
kemiin. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvaava saldo-
luku oli heinäkuussa 21, kun vastaava saldoluku oli huhti-
kuisessa tiedustelussa -10. 

Suhdannenäkymät kirkastuivat talouden aktiviteetin 
normalisoituessa alkukesän aikana. Suhdanneodotuksien 
saldoluku oli 19, kun saldoluku oli huhtikuussa 8. Suhdan-
teiden paranemista ennakoi 28 % yrityksistä ja 9 % vastaa-
jista uskoi suhdanteiden olevan hiipumassa. Ennallaan py-
syviä suhdanteita odotti 63 % tiedusteluvastaajista. Poh-
janmaan yritysten suhdannekuva on hieman koko maan 
keskiarvoa kirkkaampi.

Tuotanto- ja myyntimäärät olivat toisella vuosineljän-
neksellä vahvassa nousussa. Kehitys oli aiempia odotuksia 
suotuisampaa ja kasvun ennakoidaan jatkuvan myös lähi-
kuukausien aikana. Henkilökuntaa palkattiin lisää ja työvoi-
maa lisättäneen myös lähikuukausina.

Kasvun käynnistyessä ammattitaitoisen työvoiman löy-
tämisessä oli ongelmia 44 %:lla vastaajista (huhtikuussa 
26 %). Kysynnän arvioi vaimeaksi 18 % alueen yrityksistä 
(huhtikuussa 33 %). Muu kapeikko, eli pääasiassa korona ja 
raaka-aineiden hankintaongelmat vaivasivat 14 %:ia alasta.

Kannattavuus oli toisella neljänneksellä vuoden takais-
ta parempi. Kustannukset ovat nousseet viime kuukausina 
yleisesti myyntihintoja enemmän.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 28 63 9 19
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 36 49 15 21

   muu tuotantokapeikko 14 14
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 18 18
   puute kapasiteetista 11 11
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 44 44
Tuotannon kasvun esteet 76 76

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 29 58 13 16
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 30 60 10 20

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 40 52 8 32
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 51 36 13 38
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 49 44 7 42

Henkilökunta 16124.75
Yrityksiä 102 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset
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Suhdannebarometri

 • Suhdannetilanne palautui alkukesän 2021 
aikana keskimäärin normaaliksi

• Tuotanto- ja myyntimäärät ovat nousussa 
ja kasvun ennakoidaan jatkuvan koko 
loppuvuoden ajan

• Kysynnän elpyessä yhä useammalla 
yrityksellä on vaikeuksia löytää 
henkilökuntaa

• Suhdanneodotukset ovat nousussa, 
saldoluku 12

Pohjois-Suomen yritykset arvioivat suhdanteiden palau-
tuneen kesällä likimain normaalilukemiin. Tämänhetkis-
tä yleistä suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli heinä-
kuussa -1, kun vastaava saldoluku oli huhtikuussa tehdys-
sä tiedustelussa -19.

Suhdanteiden odotetaan kirkastuvan edelleen kesän lo-
pulla ja syksyn alussa. Suhdannenäkymien viimeisin saldo-
luku oli 12 (huhtikuussa saldoluku 8), sillä 21 % vastaajista 
ennakoi suhdanteiden olevan kohentumassa ja 9 % odot-
ti heikkenemistä. Muuttumattomana suhdannekuvan arvi-
oi pysyvän 70 % alueen yrityksistä. Pohjois-Suomen yri-
tysten suhdannearviot ovat lievästi koko maan keskiarvoa 
vaisummat.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät kesän alussa ja 
suotuisan kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös loppu-
vuoden ajan. Henkilökuntaa palkattiin kesän alussa mel-
ko yleisesti lisää – lähikuukausina työvoima säilynee kes-
kimäärin ennallaan.

Kysyntä on voimistunut kesän aikana, mutta yhä 28 % 
vastaajista arvioi kysynnän heikoksi. Huhtikuussa vastaava 
lukema oli 39 %. Ammattityövoiman puute on noussut ylei-
simmäksi kapeikoksi 33 %:n osuudella. Koronasta johtuvia 
erilaisia ongelmia raportoitiin edelleen runsaasti, esimer-
kiksi raaka-aineista ja komponenteista oli pulaa.

Kannattavuus kohosi hieman vuoden takaista parem-
maksi ja kannattavuus kohentunee lähikuukausinakin.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 21 70 9 12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 22 55 23 -1

   muu tuotantokapeikko 15 15
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 28 28
   puute kapasiteetista 6 6
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 33 33
Tuotannon kasvun esteet 67 67

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 15 73 12 3
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 29 61 10 19

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 28 63 9 19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 50 35 15 35
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 35 50 15 20

Henkilökunta 22067
Yrityksiä 108 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset



Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2021 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen 
teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu,  
eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 

LISÄTIETOJA: Ekonomisti Jouko Kangasniemi, puh. 040 5518136 | https://ek.fi/tavoitteemme/talouspoliitiikka/suhdannetiedustelut/

Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne arvioitiin ensimmäistä 
kertaa korona-aikana tavanomaista 
paremmaksi

• Tuotanto- ja myyntimäärät ovat yleisesti 
noususuunnassa

 • Kysyntä on monella yrityksellä yhä heikkoa, 
mutta samaan aikaan ammattitaitoisen 
työvoiman löytäminen on vaikeutunut 
nopeasti

• Suhdannenäkymät ennakoivat tilanteen 
kohentuvan edelleen lähikuukausina, 
saldoluku 23

Yritysten suhdannekuva kirkastui koronavirustilanteen hel-
pottaessa alkukesän 2021 aikana. Tämänhetkistä yleistä 
suhdannetilannetta mittaava saldoluku nousi Pirkanmaal-
la heinäkuussa normaalia paremmaksi lukemaan 7 (huhti-
kuussa -12).

Suhdannenäkymät jatkoivat kirkastumistaan kesän aika-
na. Lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku oli hei-
näkuussa 23, kun saldoluku oli huhtikuussa 9. Heinäkuussa 
29 % alueen vastaajista ennakoi suhdanteiden paranemis-
ta ja vain 6 % yrityksistä odotti heikkenemistä. Ennallaan 
suhdanteet säilynevät 65 %:lla alueen yrityksistä. Pirkan-
maalaisyritysten suhdanneodotukset ovat koko maan kes-
kiarvoa myönteisemmät.

Jo alkuvuodesta käynnistynyt tuotannon kasvu voimistui 
kesän aikana. Tuotanto- ja myyntimäärien ennakoidaan li-
sääntyvän yleisesti koko loppuvuoden ajan. Henkilökuntaa 
palkattiin lisää huhti-kesäkuussa ja työvoiman määrä kas-
vanee edelleen myös syksyn aikana. 

Kysyntä on voimistunut, mutta yhä neljäsosa alueen vas-
taajista arvioi kysynnän vaimeaksi (huhtikuussa 40 %). Am-
mattityövoimapula yleistyi edelleen 34 %:iin (huhtikuussa 
26 %). Kapasiteetista ja raaka-aineista sekä komponenteis-
ta on myös pulaa alueen yrityksissä.

Kannattavuus kohosi toisella vuosineljänneksellä vuo-
den takaista paremmaksi ja kannattavuuden odotetaan ko-
hentuvan edelleen myös loppukesän aikana.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 29 65 6 23
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 28 51 21 7

   muu tuotantokapeikko 18 18
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 25 25
   puute kapasiteetista 12 12
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 34 34
Tuotannon kasvun esteet 72 72

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 31 66 3 28
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 26 65 9 17

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 38 57 5 33
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 43 40 17 26
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 38 51 11 27

Henkilökunta 16406
Yrityksiä 89 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset



Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2021 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen 
teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu,  
eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 

LISÄTIETOJA: Ekonomisti Jouko Kangasniemi, puh. 040 5518136 | https://ek.fi/tavoitteemme/talouspoliitiikka/suhdannetiedustelut/

Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne parani selvästi kesällä 
rajoitusten purkamisen myötä 

 • Myynti- ja tuotantomäärät lähtivät 
vihdoinkin yleisesti nousuun

• Osalla yrityksistä kysyntä on 
edelleen vaimeaa - samaan aikaan 
ammattityövoimapula on jo yleistä

• Suhdannenäkymät ovat varovaisen 
luottavaiset, saldoluku 13

Hämeen yritysten suhdannekuva kirkastui selvästi vuoden 
2021 toisen neljänneksen aikana. Tämänhetkistä tilannet-
ta mittaava saldoluku nousi heinäkuussa ensimmäistä ker-
taa korona-aikana nollaviivan yläpuolelle, saldoluku 8 (huh-
tikuussa -24).

Lähikuukausien suhdannenäkymät paranivat kesällä 
selvästi. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa 13, 
kun vastaava saldoluku oli huhtikuisessa tiedustelussa -1. 
Suhdanteiden paranemista odotti 22 % Hämeen vastaajis-
ta ja 9 % arvioi tilanteen olevan heikkenemässä. Ennallaan 
suhdanteet säilynevät 69 %:lla alueen yrityksistä. Hämeen 
yritysten suhdannearviot olivat heinäkuussa hivenen varo-
vaisemmat kuin koko maassa keskimäärin.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät melko yleisesti 
toiseen vuosineljänneksen aikana, kuten jo keväällä osattiin 
ennakoida. Kasvu jatkunee myös syksyn lähestyessä. Hen-
kilökuntaa palkattiin alkukesällä lisää, kesän lopulla työ-
voiman määrä pysynee keskimäärin samoissa lukemissa.

Ammattitaitoisen työvoiman saaminen vaikeutui selvästi 
kesällä. Heinäkuussa rekrytointivaikeuksia oli 32 %:lla vas-
taajista, kun huhtikuussa vastaava lukema oli 17. Kysynnän 
heikkous oli vaimentuneenakin yhä ongelmana 28 %:lla yri-
tyksistä (huhtikuussa 40 %). Samaan aikaan on myös pulaa 
raaka-aineista ja kapasiteetista.

Kannattavuus on noussut aavistuksen verran vuoden-
takaista paremmaksi, mutta tilanne vaihtelee yrityksittäin.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 69 9 13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 29 50 21 8

   muu tuotantokapeikko 18 18
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 28 28
   puute kapasiteetista 11 11
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 32 32
Tuotannon kasvun esteet 73 73

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 18 67 15 3
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 61 11 17

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 29 61 10 19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 49 27 24 25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 35 48 17 18

Henkilökunta 18903.5
Yrityksiä 108 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset



Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2021 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen 
teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu,  
eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 

LISÄTIETOJA: Ekonomisti Jouko Kangasniemi, puh. 040 5518136 | https://ek.fi/tavoitteemme/talouspoliitiikka/suhdannetiedustelut/

Suhdannebarometri

• Suhdannetilannearviot ovat kohentuneet 
talouden avaamisen myötä

 • Tuotanto- ja myyntinäkymät ovat hyvät

• Henkilökuntaa suunnitellaan palkattavan 
lisää loppukesällä – työvoimasta jo laajalti 
pulaa

• Yleisen suhdannetilanteen ennakoidaan 
paranevan edelleen loppuvuoden aikana, 
saldoluku 12

Keski-Suomen yritysten suhdannearviot paranivat kevään 
ja alkukesän aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava sal-
doluku nousi heinäkuussa lukemaan 7, kun vastaava sal-
doluku oli huhtikuussa vielä miinuksella (saldoluku -13). 

Jo huhtikuussa nollaviivan yläpuolelle nousseet suh-
danneodotukset olivat varovaisen luottavaiset myös hei-
näkuussa. Suhdanneodotuksien uusin saldoluku oli 12, kun 
vastaava saldoluku oli huhtikuussa 10. Heinäkuussa valta-
osa alueen yrityksistä, 78 %, arvioi tilanteen pysyvän lähi-
kuukausina ennallaan. Paranemista odotti 17 % yrityksistä 
ja 5 % alueen vastaajista arvioi suhdanteiden olevan hiipu-
massa. Keski-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat 
lievästi koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat yleisesti huhti-ke-
säkuussa ja tuotannon nousu jatkunee myös syksyllä. Työ-
voimaa palkattiin lisää kesän aikana – henkilökunnan mää-
rää kasvatettaneen edelleen myös syksyllä.

Ammattitaitoisen työvoiman puute oli heinäkuussa on-
gelmana 30 %:lla alueen vastaajista (huhtikuussa 22 %). 
Heikko kysyntä vaivasi samaan aikaan 25 prosenttia yrityk-
sistä (huhtikuussa 41 %). Kapasiteetista ja raaka-aineista 
on myös melko yleisesti pulaa.

Kannattavuus nousi toisella neljänneksellä vuodenta-
kaista paremmaksi. Kustannusten kohoaminen on ollut vii-
me kuukausina myyntihintojen nousua yleisempää, mut-
ta kannattavuuden ennakoidaan nousevan yhä lähikuukau-
sinakin.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 17 78 5 12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 33 41 26 7

   muu tuotantokapeikko 10 10
   rahoitusvaikeudet 5 5
   riittämätön kysyntä 25 25
   puute kapasiteetista 12 12
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 30 30
Tuotannon kasvun esteet 65 65

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 38 57 5 33
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 35 48 17 18

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 33 59 8 25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 58 27 15 43
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 47 36 17 30

Henkilökunta 11772
Yrityksiä 60 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


