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Suhdannebarometri

• Suhdanteet kohentuivat alkuvuoden 2021 
aikana - tilanne yhä normaalia heikompi

• Tuotantomäärät pysyivät talven lopussa ja 
kevään alussa likimain ennallaan, odotukset 
parantuneet

• Riittämätön kysyntä on edelleen yleisin 
kasvun este ja kannattavuus hiipuu

• Suhdanneodotukset ovat kääntyneet jälleen 
nousuun, saldoluku 7

Uudenmaan yritysten suhdannearviot kohentuivat alkuvuo-
den 2021 aikana, mutta tämänhetkinen tilanne oli huhti-
kuussa yhä selkeästi normaalia heikompi. Suhdannetilan-
ne-kysymyksen uusin saldoluku oli -25, kun vastaava sal-
doluku oli tammikuussa -33.

Suhdanneodotukset kääntyivät huhtikuussa nousuun 
pitkään jatkuneen synkkyyden jälkeen. Lähikuukausien 
suhdannenäkymien saldoluku oli 7, sillä suhdanteiden ko-
hentumista odotti 22 % vastaajista ja 15 prosenttia yrityk-
sistä ennakoi heikkenemistä. Ennallaan suhdanteet py-
synevät 63 %:lla vastaajista. Tammikuussa tehdyssä tie-
dustelussa samainen saldoluku oli -6. Uudenmaan yritys-
ten suhdannenäkymät ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät tammi-maaliskuus-
sa kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan. Tuo-
tannon ennakoidaan lisääntyvän kevään aikana.

Yritysten henkilökunnan määrä supistui vuoden 2021 
alussa - vuoden toisella neljänneksellä henkilökuntaa lisät-
täneen hieman. Kysynnän viimeaikaisesta kohentumisesta 
huolimatta heikko kysyntä oli huhtikuussa yleisin kasvun 
este 36 %:n osuudella (tammikuussa 42 %). Ammattitai-
toisesta työvoimasta oli pulaa tammikuun tavoin 16 %:lla. 
Muita tuotantokapeikkoja olivat koronaepidemian lisäksi 
mm. raaka-aineiden saatavuusongelmat.

Kannattavuus hiipui yhä vuoden alussa. Lähikuukausi-
na sekä hintojen että kustannusten arvioidaan nousevan.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 63 15 7
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 15 45 40 -25

   muu tuotantokapeikko 19 19
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 36 36
   puute kapasiteetista 5 5
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 16 16
Tuotannon kasvun esteet 68 68

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 21 65 14 7
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 13 62 25 -12

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 31 49 20 11
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 26 28 46 -20
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 40 32 -4

Henkilökunta 108314.5
Yrityksiä 396 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


