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Suhdannebarometri

• Suhdannekuva pysyi kevään 2021 korvalla 
harmaana 

 • Epidemiatilanne luo yhä epävarmuutta, 
kysyntä on vaimeaa ja kustannusten nousu 
heikentää kannattavuutta

• Tuotanto- ja myyntimäärien ennakoidaan 
kääntyvän nousuun kesän lähestyessä

• Suhdannenäkymät ovat vakautuneet, 
saldoluku huhtikuussa -1

Suhdanteiden toipuminen jatkui alkuvuoden 2021 aikana. 
Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli huhtikuus-
sa kuitenkin yhä heikohko -24 (tammikuussa -45). 

Hämeen yritysten suhdanneodotukset lähikuukausil-
le ovat suotuisimmat pariin vuoteen, vaikkakaan vielä ei 
odoteta keskimäärin tilanteen paranemista, mutta ei enää 
heikkenemistäkään. Suhdannenäkymien uusin saldoluku 
oli -1, kun vastaava saldoluku oli tammikuussa -15. Suh-
danteiden paranemista odottaa 19 % alueen vastaajista ja 
20 % ennakoi heikkenemistä. Ennallaan suhdanteet säily-
nevät 61 %:lla yrityksistä. Hämeen yritysten suhdanneku-
va oli huhtikuussa aavistuksen verran koko maan keskiar-
voa harmaampi.

Tuotanto- ja myyntimäärät pysyivät tammi-maaliskuus-
sa kausivaihtelu huomioon ottaen likimain ennallaan. Tuo-
tannon ennakoidaan vauhdittuvan kesän lähestyessä. Hen-
kilökunnan määrä oli alkuvuoden aikana hienoisessa las-
kussa - lähikuukausina työvoiman määrä pysynee ennal-
laan.

Kysynnän heikkous on hieman helpottanut, mutta huh-
tikuussa yhä 40 % vastaajista arvioi kysynnän vaimeaksi 
(tammikuussa 59 %). Ammattityövoiman saannissa oli vai-
keuksia 17 %:lla yrityksistä (tammikuussa 12 %). Suurel-
ta osin koronaa kuvaava muu kapeikko sai 23 % osuuden. 
Kannattavuus arvioitiin hienoisesta toipumisesta huolimat-
ta yhä vuodentakaista heikommaksi.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 19 61 20 -1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 14 48 38 -24

   muu tuotantokapeikko 23 23
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 40 40
   puute kapasiteetista 6 6
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 17 17
Tuotannon kasvun esteet 77 77

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 15 69 16 -1
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 12 62 26 -14

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 28 51 21 7
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 26 33 41 -15
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 21 53 26 -5

Henkilökunta 18967.5
Yrityksiä 119 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


