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Suhdannebarometri

• Suhdannetilanne oli lokakuussa 2021 
tavanomaista parempi

• Myynti- ja tuotantomäärät ovat 
noususuunnassa

• Työvoimapula ja kustannusten nousu 
uhkaavat rajoittaa tuotannon kasvua 

• Suhdannenäkymät pysyivät syksyllä 
myönteisinä, saldoluku 12

Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja palveluiden yritys-
ten suhdannearviot pysyivät myönteisinä alkusyksyn 2021 
aikana. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lo-
kakuussa 6, kun saldoluku oli heinäkuussa tehdyssä suh-
dannekyselyssä 8. 

Suhdannenäkymät säilyivät luottavaisina kesän lopulla 
ja syksyn alussa. Lähikuukausien suhdanneodotuksien sal-
doluku oli lokakuussa 12 (heinäkuussa 13). Suhdanteiden 
kohentumista ennakoi 21 % vastaajista ja 9 % yrityksistä 
arvioi suhdanteiden olevan hiipumassa. Ennallaan suhdan-
netilanne säilynee 70 %:lla alueen vastaajista. Hämeen yri-
tysten suhdannearviot olivat lokakuussa lähellä koko maan 
keskiarvoa.

Tuotanto- ja myyntimäärät kasvoivat heinä-syyskuun ai-
kana aiempien odotusten mukaisesti. Tuotannon ennakoi-
daan lisääntyvän myös loppuvuoden ajan. Henkilökunta li-
sääntyi hieman syksyllä - työvoimaa lisättäneen myös vuo-
den lopulla.

Ammattityövoimapula kasvun esteenä nousi lokakuussa 
36 %:iin (heinäkuussa 32 %). Materiaaleista tai kapasitee-
tista oli pulaa 24 %:lla yrityksistä.  Samaan aikaan kysyntä 
oli edelleen vaimeaa heinäkuun tavoin 28 %:lla vastaajista. 

Kannattavuus on pysynyt keskimäärin vuodentakaisissa 
lukemissa, mutta eri alojen välillä on suurta vaihtelua. Pe-
räti 61 % vastaajista arvioi kustannusten nousseen viime 
kuukausien aikana.
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Suhdannetilanne Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 21 70 9 12
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 26 54 20 6

   muu tuotantokapeikko 10 10
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 28 28
   puute kapasiteetista tai materiaaleista 24 24
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 36 36
Tuotannon kasvun esteet 76 76

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 19 71 10 9
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 22 65 13 9

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 33 58 9 24
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 37 43 20 17
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 33 53 14 19

Henkilökunta 17311.5
Yrityksiä 113 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


