
Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n lokakuussa 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 heikkenivät syksyllä 
hieman

 • Kysyntä on vaimeaa, mutta tuotanto - ja 
myyntimäärät ovat nousussa 

• Kustannukset kohoavat ja kannattavuus 
vaihtelee suuresti 

• Suhdannetilanteen arvioidaan hiipuvan 
aavistuksen verran loppuvuoden aikana, 
saldoluku -2

Kaakkois-Suomen teollisuuden, rakentamisen ja palvelui-
den yritykset arvioivat lokakuussa 2021 yrityksen oman 
suhdannetilanteen hieman normaalia heikommaksi, sal-
doluku -9. Heinäkuisessa tiedustelussa vastaava saldolu-
ku oli 4.  

Suhdannenäkymät vaimenivat aavistuksen verran kesän 
lopulla ja syksyn alussa. Lähikuukausien yleisten suhdan-
neodotuksien saldoluku oli lokakuussa -2, kun saldoluku oli 
heinäkuussa 1. Huomattava osa alueen yrityksistä, 72 %, 
arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan. Paranemista enna-
koi 13 % vastaajista ja 15 % yrityksistä arveli suhdanteiden 
olevan laskussa. Kaakkois-Suomen yritysten suhdannearvi-
ot ovat hieman koko maan keskiarvoa vaisummat.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät kausivaihtelu huo-
mioon ottaen hieman kolmannella vuosineljänneksellä ja 
kasvun arvioidaan voimistuvan edelleen vuoden loppua 
kohden. Työvoimaa on kausitekijät huomioiden lisätty syk-
syllä ja lähikuukausina palkattaneen lisää henkilökuntaa. 

Heikko kysyntä oli lokakuussa yleisin tuotannon kasvun 
este 35 %:n osuudella (heinäkuussa 29 %). Ammattitaitoi-
sen työvoiman löytämisessä oli ongelmia 32 %:lla vastaa-
jista (heinäkuussa 24 %). Kapasiteetista ja materiaaleista 
oli pulaa 13 %:lla vastaajista.

Kannattavuus on pysynyt keskimäärin vuoden takaisis-
sa lukemissa, joskin kehitys vaihtelee suuresti yrityksittäin. 
Kustannukset nousevat laajalla rintamalla.
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Suhdannetilanne Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 13 72 15 -2
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 16 59 25 -9

   muu tuotantokapeikko 7 7
   rahoitusvaikeudet 2 2
   riittämätön kysyntä 35 35
   puute kapasiteetista tai materiaaleista 13 13
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 32 32
Tuotannon kasvun esteet 75 75

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 11 79 10 1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 19 63 18 1

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 27 60 13 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 35 34 31 4
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 26 55 19 7

Henkilökunta 10295
Yrityksiä 84 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


