
Uusimaa

e

Uudenmaan yritysten suhdannetilanne kohosi 
huhtikuussa 2022 koronatilanteen helpottaessa 
lähes normaaliksi, saldoluku -2. Tammikuussa 
tehdyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli -7.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat Venäjän 
arvaamattomien sotatoimien myötä melko 
varovaisia, saldoluku -19. Tammikuisessa 
tiedustelussa vastaava saldoluku oli -6. Suhdan-
teiden paranemista ennakoi huhtikuussa 9 % alueen 
vastaajista ja 28 % yrityksistä arvioi suhdanteiden 
olevan laskusuunnassa. Uudenmaan yritysten 
suhdannekuva vastaa hyvin koko maan keskiarvoa.

Tuotanto ja myynti kasvoi melko yleisesti tammi-
maaliskuussa. Tuotannon ennakoidaan lisääntyvän 
lähikuukausien aikanakin hieman. 

Henkilökuntamäärät kohosivat lievästi ensimmäisellä 
neljänneksellä. Henkilökunnan määrän ennakoidaan 
kasvavan melko yleisesti lähikuukausien aikana. 

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 36 %:n osuudella. Heikko kysyntä oli 
ongelmana 20 %:lla vastaajista. Kannattavuus säilyi 
likimain ennallaan vuodentakaiseen verrattuna. 
Kustannusten nousun ennakoidaan vauhdittuvan 
lähikuukausien aikana edelleen.
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• Suhdannetilannearviot 
kohentuivat hieman keväällä 
2022

• Tuotannon kasvu jatkunee 
hieman hidastuneena

• Rekrytointivaikeudet ovat yleisiä 
ja myös kysynnän heikkous vaivaa

• Suhdannenäkymät ovat yhä 
yleisemmin laskussa, 
saldoluku -19

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Uusimaa

26.4.20222

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Lounais-Suomi

e

Lounais-Suomen yritysten suhdannetilanne nousi 
huhtikuussa 2022 hieman tavanomaista 
paremmaksi, saldoluku 8. Tammikuussa tehdyssä 
tiedustelussa suhdannetilannetta kuvaava vastaava 
saldoluku oli -7.

Lähikuukausien suhdanneodotukset ovat kääntyneet 
Venäjän hyökkäyksen aiheuttaman epävarmuuden 
myötä laskuun, saldoluku -25 (tammikuussa -6). 
Suhdanteiden paranemista ennakoi huhtikuussa 8 % 
vastaajista ja heikkenemistä odotti 33 % vastaajista. 
Lounais-Suomen suhdannenäkymät ovat lähellä 
koko maan keskiarvoa.

Tuotanto ja myynti kohosi melko yleisesti vuoden 
alkukuukausina. Tuotannon odotetaan kasvavan 
kausivaihtelu huomioiden vain vähän lähikuukausina. 

Henkilökuntaa lisättiin melko yleisesti tammi-
maaliskuussa. Henkilökunnan määrän suunnitellaan 
kasvavan melko yleisesti kesän lähestyessä. 

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 38 %:n osuudella. Materiaalien 
saatavuus oli ongelmana 28 %:lla vastaajista. 
Kannattavuuden arvioidaan heikentyneen kustan-
nusten nousun myötä hieman vuodentakaiseen 
verrattuna.
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• Suhdannetilanne arvioitiin 
huhtikuussa 2022 vähän 
tavanomaista suotuisammaksi

• Tuotannon kasvu hidastuu, 
työvoimaa lisätään edelleen

• Rekrytoinnissa on vaikeuksia ja 
materiaalipula pahenee

• Suhdannenäkymät synkentyneet, 
saldoluku -25

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Lounais-Suomi
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Kaakkois-Suomi

e

Kaakkois-Suomen yritysten suhdannetilanne oli 
huhtikuussa 2022 hieman normaalia heikompi, 
saldoluku -13. Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa 
saldoluku oli -9.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat lievästi 
miinuksella, saldoluku -12. Tammikuussa tehdyssä 
tiedustelussa vastaava saldoluku oli -3. Suhdan-
teiden paranemista ennakoi huhtikuussa 15 % 
yrityksistä ja 27 % vastaajista arvioi suhdanteiden 
olevan laskusuunnassa. Kaakkois-Suomen yritysten 
suhdannekuva on koko maan keskiarvoon verrattuna 
hieman myönteisempi.

Tuotannon ja myynnin arvioidaan kohonneen 
kausivaihtelu huomioiden vain vähän tammi-
maaliskuussa. Tuotannon arvioidaan lisääntyvän  
aavistuksen verran lähikuukausien kuluessa. 

Henkilökuntamäärät kasvoivat hienoisesti alkuvuoden 
aikana. Henkilökunnan määrän arvioidaan kasvavan 
vain vähän lähikuukausien kuluessa. 

Riittämätön kysyntä oli huhtikuussa yleisin kasvun 
este 36 %:n osuudella. Materiaalien saatavuus oli 
ongelmana 19 %:lla vastaajista. Kannattavuuden 
arvioidaan huonontuneen hieman vuodentakaiseen 
verrattuna.
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• Suhdannearviot olivat keväällä 
2022 yleisen epävarmuuden 
lisääntyessä laskusuunnassa

• Tuotannon kasvu on 
hidastumassa

• Kysynnän vaimeus oli yhä yleisin 
tuotannon kasvun este

• Suhdanneodotukset ovat 
vaisuhkoja, saldoluku -12

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Kaakkois-Suomi
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Itä-Suomi

e

Itä-Suomen yritysten suhdannetilannearviot laskivat 
huhtikuussa 2022 hivenen normaalia heikommiksi, 
saldoluku -4. Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa 
suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli 4.

Lähikuukausia koskevat suhdannenäkymät ovat 
vuodenvaihdetta selvemmin miinuksella, saldoluku  
-23 (tammikuussa -8). Suhdanteiden paranemista 
ennakoi huhtikuussa 10 % yrityksistä ja tilanteen 
heikkenemistä odotti 33 % yrityksistä. Itä-Suomen 
suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät säilyivät likimain 
ennallaan tammi-maaliskuussa. Tuotannon 
arvioidaan pysyvän kausivaihtelu huomioon ottaen 
muuttumattomana lähikuukausien aikanakin. 
Henkilökunnan määrä kasvoi lievästi ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä. Henkilökunnan ennakoidaan 
supistuvan kausitekijät huomioiden aavistuksen 
verran lähikuukausien aikana. 

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 32 %:n osuudella. Heikko kysyntä oli 
ongelmana 26 %:lla vastaajista ja materiaaleista oli 
pulaa 24 %:lla. Kannattavuus on heikentynyt hieman 
verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen.

26.4.20227

• Suhdannearviot hiipuivat 
huhtikuussa 2022

• Tuotantomäärät ovat pysyneet 
alkuvuoden aikana likimain 
ennallaan

• Rekrytoinnissa haasteita, 
henkilöstöodotukset vaimeita

• Suhdannenäkymät ovat 
tummentuneet, saldoluku -23

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Itä-Suomi
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Keski-Suomi

e

Keski-Suomen yritysten suhdannetilannearviot olivat 
huhtikuussa 2022 keskimäärin normaaleja, 
saldoluku 0. Arviot ovat kuitenkin vaimentuneet, sillä 
tammikuussa tehdyssä tiedustelussa suhdanne-
tilannetta kuvaava saldoluku oli 6.

Lähikuukausien kehitystä mittaavat suhdanne-
näkymät ovat heikentyneet nopeasti, saldoluku -23 
(tammikuussa 1). Suhdanteiden paranemista 
ennakoi huhtikuussa 6 % vastaajista ja 29 % 
yrityksistä arvioi suhdanteiden olevan laskussa. 
Keski-Suomen yritysten suhdannearviot ovat lähellä 
koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät hieman 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja tuotannon 
arvioidaan kohoavan melko yleisesti lähikuukausien 
kuluessakin. Henkilökunnan määrän arvioidaan 
kasvaneen hivenen tammi-maaliskuun aikana. 
Henkilöstön odotetaan lisääntyvän hieman 
lähikuukausien aikana. 

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 44 %:n osuudella. Materiaalien 
saatavuus oli ongelmana 31 %:lla vastaajista ja 
kysynnän vaimeudesta raportoi 24 % yrityksistä. 
Kannattavuus kohentui edelleen hieman vuoden-
takaiseen verrattuna.
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• Suhdannetilanne oli huhtikuussa 
2022 keskimäärin 
normaalilukemissa

• Tuotantomäärät lisääntyivät

• Ammattityövoimapula on 
yleistynyt – materiaalien 
saatavuudessa myös vaikeuksia

• Venäjän hyökkäyssota synkensi 
suhdannenäkymiä selvästi, 
saldoluku -23

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Keski-Suomi
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Pohjanmaa

Pohjanmaan yritysten suhdannetilannearviot 
pysyivät alkuvuodesta 2022 hieman normaalia 
parempina. Huhtikuussa tämänhetkistä tilannetta 
kuvaava saldoluku oli 5, kun tammikuussa tehdyssä 
tiedustelussa saldoluku oli 6.

Suhdannenäkymät ovat varovaisia, saldoluku -14. 
Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava 
saldoluku oli -9. Suhdanteiden pikaista paranemista 
ennakoi huhtikuussa 17 % vastaajista ja heikkene-
mistä odotti 31 % vastaajista. Pohjanmaalais-
yritysten lähikuukausien suhdanneodotukset ovat 
hieman suotuisammat kuin koko maassa 
keskimäärin.

Tuotanto ja myynti kohosi melko yleisesti tammi-
maaliskuun aikana. Tuotannon arvioidaan lisääntyvän 
hieman myös lähikuukausina. 

Henkilökunnan määrän arvioidaan kohonneen melko 
yleisesti tammi-maaliskuun aikana ja henkilökuntaa 
lisättäneen lähikuukausien kuluessakin. 

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 44 %:n osuudella ja materiaalien 
saatavuus oli ongelmana 39 %:lla vastaajista. 
Kannattavuus pysyi likimain ennallaan verrattuna 
vuodentakaiseen tilanteeseen. Kustannukset ovat 
yleisesti nousussa.
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• Suhdannetilanne oli huhtikuussa 
2022 epävarmuuden kasvusta 
huolimatta normaalia parempi

• Tuotannon ennakoidaan 
lisääntyvän hieman jatkossakin

• Ammattityövoimasta yleisesti 
pulaa

• Suhdannenäkymät heikkenivät 
alkuvuoden aikana hieman, 
saldoluku -14

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Pohjanmaa
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Pohjois-Suomi

e

Pohjois-Suomen yritysten suhdannetilanne oli 
huhtikuussa 2022 lähes normaali, saldoluku 1. 
Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa vastaava 
saldoluku oli 7.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat hienoisesti 
miinuksella, saldoluku -15. Tammikuussa tehdyssä 
tiedustelussa vastaava saldoluku oli 1. Pikaista 
suhdanteiden paranemista ennakoi huhtikuussa 
kymmenesosa vastaajista ja tilanteen hiipumista 
odotti 25 % yrityksistä. Pohjois-Suomen yritysten  
suhdannekuva on koko maan keskiarvoon verrattuna 
hieman vähemmän harmaa.

Tuotannon ja myynnin arvioidaan kasvaneen hieman 
tammi-maaliskuun aikana. Tuotannon odotetaan 
lisääntyvän melko yleisesti kesän lähestyessä.

Henkilökunnan määrän arvioidaan lisääntyneen 
hivenen tammi-maaliskuun aikana. Henkilökunnan 
ennakoidaan kasvavan hieman lähikuukausien 
kuluessa. 

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 46 %:n osuudella. Heikko kysyntä oli 
ongelmana 28 %:lla vastaajista. Kannattavuus 
kohentui hivenen verrattuna vuodentakaiseen 
tilanteeseen. Kustannusten nousu on laajaa.

26.4.202213

• Suhdannetilanne oli keskimäärin 
normaalilukemissa huhtikuussa 
2022

• Tuotanto- ja myyntimäärät 
lisääntyivät alkuvuoden aikana

• Ammattityövoiman saatavuus on 
yleisin tuotantokapeikko

• Venäjään hyökkäystoimet ovat 
heikentäneet suhdanneodotuksia, 
saldoluku -15

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Pohjois-Suomi
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Pirkanmaa

e

Pirkanmaan yritysten suhdannetilanne laski 
alkuvuodesta 2022 aavistuksen normaalia 
heikommaksi, saldoluku huhtikuussa -5. 
Tammikuussa tehdyssä edellisessä tiedustelussa 
suhdannetilannetta kuvaava saldoluku oli 6.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat hienoisesti 
miinuksella, saldoluku -12 (tammikuussa -2). 
Suhdanteiden nopeaa paranemista ennakoi 
huhtikuussa 17 % vastaajista ja tilanteen 
heikkenemistä odotti 29 % yrityksistä. Pirkanmaan 
yritysten suhdannearviot ovat vähän koko maan 
keskiarvoa myönteisemmät.

Tuotanto- ja myyntimäärät kohosivat yleisesti 
ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuotannon 
arvioidaan lisääntyvän lähikuukausinakin, mutta 
nousu loivenee.

Henkilökuntamäärät kasvoivat tammi-maaliskuun 
aikana. Henkilöstön odotetaan lisääntyvän melko 
yleisesti myös lähikuukausien kuluessa. 

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 35 %:n osuudella. Materiaalien 
saatavuus oli ongelmana 27 %:lla vastaajista. 
Kannattavuus säilyi likimain ennallaan 
vuodentakaiseen verrattuna.
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• Suhdannearviot heikkenivät 
alkuvuoden 2022 aikana

• Tuotanto- ja myyntimäärät 
lisääntyivät tammi-maaliskuussa

• Työvoiman saantiongelmat 
rajoittavat yleisesti kasvua

• Yleiset suhdanneodotukset ovat 
laskussa, saldoluku -12

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Pirkanmaa
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Häme

e

Hämeen yritysten suhdannetilannearviot olivat 
huhtikuussa 2022 epävarmuuden lisääntymisestä 
huolimatta keskimäärin normaaleja, saldoluku 0 
(tammikuussa -5).

Venäjän hyökkäys Ukrainaan lisäsi epävarmuutta ja 
käänsi lähikuukausien suhdannenäkymät yhä 
selvemmin laskusuuntaan, saldoluku -22 
(tammikuussa -7). Suhdanteiden paranemista 
ennakoi huhtikuussa 8 % alueen vastaajista ja 
heikkenemistä odotti 30 % vastaajista. 
Hämeenyritysten suhdannenäkymät ovat lähellä 
koko maan keskiarvoa.

Tuotannon ja myynnin arvioidaan lisääntyneen 
hieman tammi-maaliskuussa. Tuotannon arvioidaan 
pysyvän kausivaihtelu huomioon ottaen lähes 
ennallaan lähikuukausien aikana. 

Henkilökunnan määrä kasvoi hieman tammi-
maaliskuussa. Henkilökunnan määrän ei odoteta 
lähiaikoina suuria muutoksia.

Ammattityövoiman puute oli huhtikuussa yleisin 
kasvun este 39 %:n osuudella. Materiaalien 
saatavuus oli ongelmana 28 %:lla vastaajista. 
Kannattavuuden arvioidaan säilyneen likimain 
ennallaan verrattuna vuodentakaiseen tilanteeseen.
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• Suhdannetilanne oli huhtikuussa 
2022 keskimäärin normaali

• Tuotanto- ja myyntimäärien 
kasvun ennakoidaan seisahtuvan 
lähikuukausina

• Ammattityövoiman saatavuus on 
yhä suurempi ongelma

• Suhdannenäkymät ovat 
tummentuneet, saldoluku -22

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu



Häme
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista 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/

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu


