
Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa 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 ovat heikentyneet 
koronaepidemian voimistuessa uudelleen

 • Kysyntä on vaimeaa puolella yrityksistä ja 
tuotanto on laskusuunnassa

• Ammattityövoimasta ei juuri nyt ole laajalti 
pulaa ja kannattavuus heikkenee

• Suhdanneodotukset ovat viimeaikaisesta 
kirkastumisesta huolimatta yhä vaisuja, 
saldoluku -15

Kaakkois-Suomen yritysten suhdannetilannearviot synken-
tyivät lievästi vuoden 2020 viimeisenä kuukausina. Tammi-
kuussa 2021 tehdyssä tiedustelussa ajantasaista suhdan-
netilannetta mittaava saldoluku oli -34, kun vastaava sal-
doluku oli lokakuussa -29. 

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat lokakuuta 
myönteisemmät, mutta suhdanteiden ennakoidaan pysy-
vän vaisuina lähikuukausinakin. Suhdanneodotuksien uusin 
saldoluku oli -15 (lokakuussa -34). Kaksi kolmasosaa vas-
taajista arvioi suhdanteiden pysyvän lähikuukausina ennal-
laan, 24 % ennakoi heikkenemistä ja 9 % odottaa parane-
mista. Kaakkois-Suomen yritysten suhdannenäkymät ovat 
hieman koko maan keskiarvoa harmaammat.

Tuotanto- ja myyntimäärät supistuivat loka-joulukuus-
sa, vaikkakin hieman edelliskuukausia lievemmin. Lähikuu-
kausien odotukset ovat yhä heikohkoja. Henkilökuntaa vä-
hennettiin viime vuoden lopussa ja myös kuluvan vuoden 
alussa työvoima supistunee aavistuksen.

Kysyntä pysyi vaimeana kolmannella neljänneksellä ja 
tammikuussa kysyntäongelmia raportoi 51 % vastaajista 
(lokakuussa 54 %). Ammattitaitoisen työvoiman puute laski 
13 %:iin (lokakuussa 21 %). Muut kapeikot olivat vähäisiä.

Vuosi 2020 päättyi heikkenevän kannattavuuden mer-
keissä ja lähikuukausien kannattavuusodotukset ovat vai-
meita. Tuotantokustannusten ennakoidaan nousevan lä-
hikuukausina, mutta myyntihintaodotukset ovat vaimeita.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 9 67 24 -15
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 4 58 38 -34

   muu tuotantokapeikko 6 6
   rahoitusvaikeudet 3 3
   riittämätön kysyntä 51 51
   puute kapasiteetista 4 4
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 13 13
Tuotannon kasvun esteet 68 68

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 9 72 19 -10
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 10 65 25 -15

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 13 51 36 -23
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 23 30 47 -24
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 14 52 34 -20

Henkilökunta 12074
Yrityksiä 100 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


