
Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n huhtikuussa 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 oli huhtikuussa 2021 
alkuvuoden kohentumisesta huolimatta 
tavanomaista heikompi

 • Tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan 
lähikuukausina ja työvoimaa suunnitellaan 
lisättävän

• Heikko kysyntä on yhä yleinen ongelma

• Suhdanneodotukset ovat kääntyneet 
rokottamisen edistymisen ja rajoitteiden 
purkamisen myötä hienoiseen nousuun, 
saldoluku 5

Kaakkois-Suomen yritysten suhdanteet kohentuivat vuo-
den 2021 alussa. Huhtikuisessa tiedustelussa tämänhet-
kistä tilannetta kuvaava saldoluku oli -18, eli yhä hieman 
normaalia heikompi. Tammikuussa vastaava saldoluku oli 
-34.

Suhdannenäkymät kääntyivät huhtikuussa hienoiseen 
nousuun, saldoluku 5. Vastaajista 18 % ennakoi suhdan-
teiden olevan kohentumassa, ennallaan suhdanteiden ar-
vioi pysyvän lähikuukausina 69 % yrityksistä ja 13 % vas-
taajista odotti tilanteen heikkenevän. Tammikuussa teh-
dyssä tiedustelussa vastaava saldoluku oli -15. Kaakkois-
Suomen yritysten suhdannearviot ovat lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pienenivät yhä hieman al-
kuvuoden kuukausien aikana. Lähikuukausien odotukset 
ovat sen sijaan nousussa ja tuotannon arvioidaan lisään-
tyvän loppukevään ja alkukesän myötä. Henkilökuntaa vä-
hennettiin tammi-maaliskuussa, mutta tuotannon vauhdit-
tuessa myös henkilökuntaa tarvitaan enemmän. Kysyntä oli 
huhtikuussa yleisin kapeikkotekijä 47 %:n osuudella (tam-
mikuussa 51 %). Ammattitaitoisen työvoiman löytämison-
gelmat nousivat 24 %:iin (tammikuussa 13 %). 

Kannattavuus jäi vuodentakaista heikommaksi, mutta 
kesän lähestyessä kannattavuuden heikkenemisen enna-
koinaan päättyvän. 
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 18 69 13 5
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 15 52 33 -18

   muu tuotantokapeikko 6 6
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 47 47
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 24 24
Tuotannon kasvun esteet 74 74

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 23 70 7 16
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 66 19 -4

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 24 61 15 9
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 22 41 37 -15
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 45 33 -11

Henkilökunta 10538
Yrityksiä 97 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


