Uusimaa
e

Henkilökuntaa palkattiin lisää loka-joulukuussa ja
työvoimaa suunnitellaan kasvatettavan myös lähikuukausien aikana.

• Suhdannearviot heikkenivät
vuoden 2021 lopussa ja vuoden
2022 alussa
• Tuotannon kasvu jatkui, joskin
hidastuneena
• Kustannusten nousu nakertaa
kannattavuutta
• Suhdannenäkymät ovat
synkentyneet, saldoluku -6
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Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat vuoden 2021
lopussa, joskin nousu vaimeni selvästi alkusyksystä.
Tuotannon varovaisen kasvun ennakoidaan jatkuvan
kevään lähestyessä.

Uudenmaan yritysten tämänhetkistä suhdannetilannetta koskevat arviot vaimenivat koronaepidemian kiihtymisen myötä alkutalven aikana.
Suhdannetilanne-kysymyksen saldoluku oli 2022
tammikuussa -9, kun saldoluku oli lokakuussa 10.

Puute ammattitaitoisesta työvoimasta oli tammikuussa yleisin tuotannon kasvun este 33 %:n osuudella. Kysyntä oli vaimeaa 24 %:lla. Kannattavuus
vaihtelee suuresti yrityksittäin ja aloittain – keskimäärin se oli aavistuksen vuoden takaista parempi.

Lähikuukausien suhdanneodotuksien saldoluku laski
tammikuussa hienoisesti miinukselle lukemaan -6,
kun vastaava saldoluku oli lokakuussa 19. Paranemista odotti tammikuussa 12 % vastaajista ja 18 %
yrityksistä ennakoi heikkenemistä. Uudenmaan
yritysten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan
keskiarvoa.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Uusimaa

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Lounais-Suomi
e

Henkilökuntaa on lisätty hieman viime kuukausina ja
sama suuntaus jatkunee myös lopputalven aikana.

• Suhdannetilanne on pysynyt
talven aikana vähän normaalia
vaisumpana
• Tuotannon kasvu hiipunee
alkuvuoden aikana
• Ammattitaitoisen työvoiman
puute on yleisin kapeikkotekijä
• Suhdannenäkymät ovat
kääntyneet jälleen laskuun,
saldoluku -6
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Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2021
viimeisellä neljänneksellä, mutta lähikuukausien
aikana kasvun ennakoidaan hiipuvan.

Lounais-Suomen yritysten suhdannetilanne pysyi
hieman normaalia alemmalla tasolla vuoden 2021
lopussa ja vuoden 2022 alussa. Suhdannetilannekysymyksen saldoluku oli tammikuussa -7, kun vastaava saldoluku oli viime lokakuussa -3.

Ammattityövoiman puute oli tammikuussa yleisin
kasvun este 35 %:n osuudella. Kysyntä oli samaan
aikaan vaimeaa 27 %:lla yrityksistä. Kannattavuus oli
vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä hieman
vuoden takaista heikompi. Viime kuukausina kustannusten nousu on ollut poikkeuksellisen laajaa.

Lähitulevaisuuden suhdannenäkymät heikkenivät
omikron-aallon nousun myötä vuodenvaihteen
tiimoilla. Suhdanneodotuksien uusin saldoluku oli -6
(lokakuussa 8). Tammikuussa suhdanteiden odotti
heikkenevän 19 % vastaajista ja 13 % yrityksistä
ennakoi paranemista. Lounais-Suomen suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Lounais-Suomi

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Kaakkois-Suomi
e

Henkilökunnan määrän viimeaikaisen nousevan
suuntauksen uskotaan jatkuvan lähikuukausinakin.

• Suhdannearvioissa ei suuria
muutoksia syksyyn verrattuna,
tilanne edelleen vaisu
• Tuotantomäärät ovat lisääntyneet
ja työvoimaa palkataan lisää
• Kysynnän vaimeus oli yleisin
tuotannon kasvun este
• Suhdanneodotukset ovat lievästi
miinuksella, saldoluku -3
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Tuotanto- ja myyntimäärät jatkoivat nousuaan vuoden
2021 lopulla ja tuotannon ennakoidaan lisääntyvän
edelleen hieman myös kevään lähestyessä.

Suhdannearviot pysyivät vaimeina vuoden 2021
lopussa ja vuoden 2022 alussa. Tämänhetkistä
suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli tammikuussa -9, eli sama lukema kuin lokakuisessa
tiedustelussa.

Riittämätön kysyntä pysyi yleisimpänä kapeikkotekijänä 37 %:n osuudella. Ammattitaitoisesta
työvoimasta oli pulaa 25 %:lla vastaajista. Kannattavuus on noussut keskimäärin aavistuksen vuoden
takaista paremmaksi, mutta kehitys vaihtelee
yrityksittäin. Kustannusten nousu on myyntihintojen
kohoamista yleisempää.

Yleiset suhdanneodotukset hiipuivat alkutalven
aikana aavistuksen verran. Suhdannenäkymien uusin
saldoluku oli -3, kun vastaava saldoluku oli lokakuussa -2. Heikkenemistä odotti tammikuussa 17 %
yrityksistä ja 14 % vastaajista ennakoi tilanteen
paranemista. Kaakkois-Suomen yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Kaakkois-Suomi

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/

6

27.1.2022

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Itä-Suomi
e

• Suhdannetilanne on viime aikojen
hiipumisesta huolimatta yhä
normaalia parempi
• Tuotanto on kasvanut yleisesti,
mutta odotukset ovat vaimeita
• Ammattitaitoisesta työvoimasta
on yleisesti pulaa
• Suhdannenäkymät ovat
laskusuunnassa, saldoluku -10

7

27.1.2022

Itä-Suomen yritysten suhdannetilannearviot
hiipuivat vuoden 2021 lopussa, mutta tilanne oli
tammikuussa 2022 yhä vähän normaalia parempi
(saldoluku 4).

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2021
lopulla melko yleisesti, mutta kasvun arvioidaan
hiipuvan kuluvan vuoden 2022 alussa. Henkilökuntaa
on palkattu viime kuukausina aavistuksen verran
lisää, lähikuukausina työvoiman määrä pysynee
likimain ennallaan.
Ammattitaitoisen työvoiman puute oli tammikuussa
selvästi yleisin kapeikkotekijä 42 %:n osuudellaan.
Kysyntä oli vaimeaa 23 %:lla vastaajista ja
kapasiteetista tai materiaaleista oli pulaa 19 %:lla
yrityksistä. Kannattavuus on pysynyt keskimäärin
vuoden takaisissa lukemissa.

Lähikuukausien yleisissä suhdanneodotuksissa on
tapahtunut hieman hiipumista. Suhdannenäkymien
uusin saldoluku oli -10, kun saldoluku oli lokakuisessa kyselyssä -7. Tammikuussa 18 % vastaajista ennakoi heikkenemistä ja 8 % odotti tilanteen
paranemista. Itä-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat hivenen koko maan keskiarvoa
tummemmat.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Itä-Suomi

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Keski-Suomi
e

• Suhdannetilanne oli tammikuussa
2022 hieman tavanomaista
suotuisampi
• Tuotantomäärät ovat olleet
nousussa, mutta kasvu
hidastunee lähikuukausina
• Kannattavuus oli keskimäärin
hieman vuoden takaista parempi
• Suhdanteet pysynevät likimain
ennallaan, saldoluku 1
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Keski-Suomen yritykset arvioivat suhdannetilanteen
tammikuussa 2022 hieman normaalia paremmaksi,
saldoluku 6. Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa
vastaava saldoluku oli 5.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät yleisesti
vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä ja kasvu
jatkunee vuoden 2022 ensimmäisellä neljännekselläkin, mutta hieman vaimentuneena. Henkilökuntaa on palkattu hieman lisää viime kuukausina ja
työvoimaa suunnitellaan täydennettävän myös
lähikuukausina.
Ammattitaitoisen työvoiman puute oli tammikuussa
yleisin kasvun este 34 %:n osuudellaan. Samaan
aikaan kysyntä oli vaimeaa 23 %:lla alasta. Kannattavuus oli viimeaikaisesta kustannusten noususta
huolimatta vuoden takaista parempi.

Suhdannenäkymät vaimentuivat vuoden 2021
lopussa ja tammikuussa 2022 tilanteen ennakoitiin
pysyvän jatkossa likimain muuttumattomana
(saldoluku 1). Lokakuussa suhdannenäkymien
saldoluku oli 10. Tammikuussa valtaosa vastaajista,
77 %, arvioi tilanteen jatkuvan ennallaan. KeskiSuomen yritysten suhdanneodotukset ovat vähän
koko maan keskiarvoa myönteisemmät.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Keski-Suomi

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Pohjanmaa
e

Henkilökuntaa palkattiin lisää loka-joulukuussa ja
rekrytointeja suunnitellaan jatkettavan myös
lähikuukausina.

• Suhdannearviot laimenivat talven
aikana – tilanne tammikuussa yhä
vähän normaalia parempi
• Tuotannon kasvun ennakoidaan
hidastuvan alkuvuodesta 2022
• Lähes puolella vastaajista pulaa
työvoimasta
• Suhdanneodotukset ovat
hiipuneet syksystä, saldoluku -9
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Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät yleisesti
vuoden 2021 lopulla. Kasvu jatkunee myös alkuvuoden 2022 aikana, mutta aiempaa vaimeampana.

Pohjanmaan yritysten suhdannearviot ovat
vaimentuneet alkutalven aikana koronaepidemian
kiihtymisen myötä. Tämänhetkinen suhdannetilanne
oli tammikuussa 2022 yhä hieman normaalia
parempi, saldoluku 6. Lokakuisessa tiedustelussa
samainen saldoluku oli 17.

Ammattitaitoisen työvoiman puute oli tammikuussa
yleisin kapeikkotekijä 48 %:n osuudella. Kapasiteetista ja/tai materiaaleista oli pulaa 23 %:lla
yrityksistä – samaan aikaan kysyntä oli vaimeaa
neljäsosalla alueen vastaajista. Kustannusten nousu
on ollut talven aikana laaja-alaista.

Suhdannenäkymät ovat kääntyneet uudelleen
laskuun, saldoluku tammikuussa -9 (lokakuussa 14).
Tilanteen heikkenemistä ennakoi 22 % vastaajista ja
13 % yrityksistä ennakoi paranemista. Pohjanmaan
yritysten suhdanneodotukset ovat hivenen koko
maan keskiarvoa varovaisemmat.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Pohjanmaa

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Pohjois-Suomi
e

Henkilöstön määrä oli nousussa loka-joulukuussa ja
työvoimaa lisättäneen hieman myös lähikuukausina.

• Suhdannetilanteen kohentuminen
jatkui vuoden 2021 lopussa
• Tuotanto- ja myyntimäärät
kasvavat yleisesti
• Henkilökunnan määrä on
nousussa – rekrytoinnissa
vaikeuksia
• Suhdanteet pysynevät
alkuvuodesta likimain ennallaan,
saldoluku 1
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Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2021
lopulla odotuksia enemmän. Kasvu vaimentunee
hieman vuoden 2022 alkukuukausina.

Pohjois-Suomen yritysten toipuminen koronakriisistä jatkui vuoden 2021 lopussa. Tämänhetkistä
suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli vuoden
2022 alussa tehdyssä kyselyssä 8, kun saldoluku oli
lokakuisessa tiedustelussa 2.

Ammattityövoiman puute oli tammikuussa lokakuun
tavoin yleisin kapeikkotekijä 41 %:n osuudella.
Kysynnän vaimeus oli kasvun esteenä 30 %:lla
vastaajista. Kannattavuus oli vuoden takaista
parempi, mutta kehitys vaihtelee yrityksittäin.
Kustannukset ovat nousussa.

Suhdanneodotukset sen sijaan ovat hieman syksyn
lukemia varovaisemmat ja tilanteen ennakoidaan
pysyvän lähikuukausina ennallaan, saldoluku 1
(lokakuussa 10). Nousua odotti 17 % vastaajista ja
16 % yrityksistä ennakoi heikkenemistä. PohjoisSuomen yritysten suhdannekuva on hieman koko
maan keskiarvoa kirkkaampi.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Pohjois-Suomi

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Pirkanmaa
e

Henkilökuntaa lisättiin laajalti loka-joulukuussa ja
nousevan henkilöstökehityksen ennakoidaan jatkuvan
myös vuoden 2022 alussa.

• Suhdannetilanne on
viimeaikaisesta vaimenemisesta
huolimatta normaalia parempi
• Tuotanto on lisääntynyt hyvin
yleisesti – nousu hiipumassa
• Yrityksillä on paljon
rekrytointisuunnitelmia
• Suhdannenäkymät ovat
heikentyneet, saldoluku -2
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Tuotanto- ja myyntimäärien arvioidaan lisääntyneen
yleisesti syksyn ja alkutalven aikana. Nopein kasvun
vaihe näyttäisi olevan kuitenkin takanapäin.

Pirkanmaan yritysten suhdannearviot vaimenivat
koronaepidemian voimistumisen myötä vuoden
2021 lopussa. Tämänhetkistä suhdannetilannetta
kuvaava saldoluku oli 2022 tammikuussa 6, kun
saldoluku oli lokakuisessa tiedustelussa 14.

Ammattityövoiman puute oli tammikuussa yleisin
kasvun este 31 %:n osuudella ja kapasiteetista tai
materiaaleista oli pulaa 23 %:lla yrityksistä. Kysyntä
oli heikkoa 26 %:lla vastaajista. Kannattavuus oli
keskimäärin vuoden takaista parempi. Kustannusten
nousu on voimistunut viime kuukausina selvästi.

Suhdannenäkymät ovat kääntyneet hienoiseen
laskuun, saldoluku tammikuussa -2 (lokakuussa 18).
Tilanteen heikkenemistä ennakoi 18 % vastaajista ja
16 % ennakoi parempia suhdanteita. Pirkanmaan
yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan
keskiarvoa.

Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Pirkanmaa

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Häme
e

Henkilökunnan määrä oli kausivaihtelu huomioon
ottaen hienoisessa nousussa loka-joulukuussa.
Vuoden 2022 alussa työvoima pysynee ennallaan.

• Suhdannetilanne synkentyi
vuoden 2021 lopussa
• Tuotanto- ja myyntimäärät ovat
hienoisessa nousussa
• Ammattityövoimapula on yleisin
kapeikkotekijä
• Kustannusten nousu on
vauhdittunut
• Suhdannenäkymät ovat
heikentyneet, saldoluku -7
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Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät vuoden 2021
lopussa. Tuotannon odotetaan kasvavan hieman
myös lopputalven aikana.

Hämeen yritysten tämänhetkistä tilannetta koskevat
suhdannearviot heikkenivät vuoden 2021 lopussa
omikron-variantin leviämisen myötä. Suhdannetilanne-kysymyksen saldoluku oli tammikuussa -5,
kun saldoluku oli lokakuun kyselyssä +6.

Ammattitaitoisen työvoiman puute oli tammikuussa
yleisin kasvun este 35 %:n osuudella. Kysyntä oli
riittämätöntä 28 %:lla vastaajista ja kapasiteetin tai
materiaalien pulaa oli 19 %:lla yrityksistä. Kannattavuus on pysynyt vuodentakaisella tasolla. Kustannusten nousu on myyntihintojen nousua yleisempää.

Yleiset lähikuukausien suhdanneodotukset ovat
kääntyneet laskuun, saldoluku tammikuussa -7
(lokakuussa +12). Tammikuussa 15 % vastaajista
ennakoi suhdanteiden heikkenemistä ja 8 % odotti
tilanteen paranemista. Ennallaan suhdanteet
säilynevät 77 %:lla yrityksistä. Hämeen yritysten
suhdannearviot ovat aavistuksen koko maan
keskiarvoa vaisummat.
Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

Häme

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n
tammikuussa 2022 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/
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Lähde: Suhdannebarometri 2022 tammikuu

