
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

• 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


