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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne parani selvästi kesällä 
rajoitusten purkamisen myötä 

 • Myynti- ja tuotantomäärät lähtivät 
vihdoinkin yleisesti nousuun

• Osalla yrityksistä kysyntä on 
edelleen vaimeaa - samaan aikaan 
ammattityövoimapula on jo yleistä

• Suhdannenäkymät ovat varovaisen 
luottavaiset, saldoluku 13

Hämeen yritysten suhdannekuva kirkastui selvästi vuoden 
2021 toisen neljänneksen aikana. Tämänhetkistä tilannet-
ta mittaava saldoluku nousi heinäkuussa ensimmäistä ker-
taa korona-aikana nollaviivan yläpuolelle, saldoluku 8 (huh-
tikuussa -24).

Lähikuukausien suhdannenäkymät paranivat kesällä 
selvästi. Suhdannenäkymien saldoluku oli heinäkuussa 13, 
kun vastaava saldoluku oli huhtikuisessa tiedustelussa -1. 
Suhdanteiden paranemista odotti 22 % Hämeen vastaajis-
ta ja 9 % arvioi tilanteen olevan heikkenemässä. Ennallaan 
suhdanteet säilynevät 69 %:lla alueen yrityksistä. Hämeen 
yritysten suhdannearviot olivat heinäkuussa hivenen varo-
vaisemmat kuin koko maassa keskimäärin.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät melko yleisesti 
toiseen vuosineljänneksen aikana, kuten jo keväällä osattiin 
ennakoida. Kasvu jatkunee myös syksyn lähestyessä. Hen-
kilökuntaa palkattiin alkukesällä lisää, kesän lopulla työ-
voiman määrä pysynee keskimäärin samoissa lukemissa.

Ammattitaitoisen työvoiman saaminen vaikeutui selvästi 
kesällä. Heinäkuussa rekrytointivaikeuksia oli 32 %:lla vas-
taajista, kun huhtikuussa vastaava lukema oli 17. Kysynnän 
heikkous oli vaimentuneenakin yhä ongelmana 28 %:lla yri-
tyksistä (huhtikuussa 40 %). Samaan aikaan on myös pulaa 
raaka-aineista ja kapasiteetista.

Kannattavuus on noussut aavistuksen verran vuoden-
takaista paremmaksi, mutta tilanne vaihtelee yrityksittäin.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 22 69 9 13
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 29 50 21 8

   muu tuotantokapeikko 18 18
   rahoitusvaikeudet 6 6
   riittämätön kysyntä 28 28
   puute kapasiteetista 11 11
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 32 32
Tuotannon kasvun esteet 73 73

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 18 67 15 3
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 28 61 11 17

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 29 61 10 19
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 49 27 24 25
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 35 48 17 18

Henkilökunta 18903.5
Yrityksiä 108 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


