
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 kohentui keväällä 2021, 
mutta tilanne oli yhä normaalia heikompi

 • Kysyntä on edelleen vaimeaa - samaan 
aikaan työvoimapula alkaa yleistyä

• Tuotanto- ja myyntimäärien ennakoidaan 
lisääntyvän alkukesän aikana

• Suhdannenäkymät ovat kirkastuneet, 
saldoluku 6

Kymenlaaksolaisyritysten suhdannearviot kohentuivat ke-
väällä 2021, mutta suhdannetilanne oli huhtikuussa edel-
leen keskimäärin hieman normaalia huonompi. Tämänhet-
kistä tilannetta kuvaava uusin saldoluku -14, kun saldolu-
ku oli tammikuussa -24.

Suhdannenäkymät kirkastuivat alkuvuoden aikana ja ti-
lanteen ennakoidaan paranevan hieman kesän lähestyes-
sä. Suhdannenäkymien saldoluku oli huhtikuussa 6, sillä 
vastaajista 19 % odotti pikaista paranemista ja 13 % yrityk-
sistä ennakoi heikkenemistä. Ennallaan suhdanteet säily-
nevät 68 %:lla vastaajista. Tammikuussa tehdyssä tiedus-
telussa vastaava saldoluku oli -11. Kymenlaakson yritys-
ten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyvät kausivaihtelu huomi-
oon ottaen keskimäärin ennallaan alkuvuoden aikana. Tuo-
tannon odotetaan lisääntyvän kesän lähestyessä. Henkilö-
kunnan määrä pysyi tammi-maaliskuussa odotusten mu-
kaisesti keskimäärin ennallaan. Työvoimaa palkattaneen li-
sää lähikuukausien aikana.

Kysynnän heikkous säilyi merkittävimpänä tuotannon 
kasvun esteenä alkukeväällä, vastaajaosuus huhtikuussa 
40 % (tammikuussa 44 %). Rekrytointivaikeudet ovat sa-
maan aikaan yleistyneet 22 %:iin (tammikuussa 11 %). 

Kannattavuus heikkeni tammi-maaliskuussa vuoden-
takaiseen verrattuna ja erot yritysten välillä olivat suuret. 
Kustannusten nousu on voimistunut keväällä.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 19 68 13 6
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 13 60 27 -14

   muu tuotantokapeikko 3 3
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 40 40
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 22 22
Tuotannon kasvun esteet 68 68

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 23 72 5 18
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 15 70 15 0

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 27 60 13 14
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 24 46 30 -6
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 51 27 -5

Henkilökunta 8008
Yrityksiä 60 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


