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Suhdannebarometri

• Suhdannetilannearviot vaimenivat hieman 
syksyn aikana

 • Tuotanto- ja myyntimäärien kasvun 
ennakoidaan vauhdittuvan vuoden lopulla

 • Yritysten välillä suuria eroja - laajalti pulaa 
ammattityövoimasta tai kysynnästä

• Suhdannenäkymät ovat vakaat, saldoluku 1

Kymenlaaksolaisyritysten suhdannetilannearviot vaimeni-
vat hieman syksyllä 2021 alkuvuoden nousun jälkeen. Tä-
mänhetkistä tilannetta kuvaava saldoluku oli lokakuussa 
-6, kun vastaava saldoluku oli heinäkuussa 8.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat kohentuneet 
aavistuksen verran ja suhdannetilanteen arvioidaan py-
syvän lähikuukausina keskimäärin ennallaan, saldoluku 1 
(heinäkuussa -1). Lokakuussa valtaosa Kymenlaakson ky-
selyvastaajista, 71 %, arvioi suhdanteiden jatkuvan ny-
kyisenkaltaisina. Suhdannenousua odotti 15 % vastaajis-
ta ja 14 % yrityksistä arvioi tilanteen olevan hiipumassa. 
Kymenlaakson yritysten suhdanneodotukset ovat hieman 
koko maan keskiarvoa varovaisemmat.

Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät heinä-syyskuus-
sa vain lievästi, mutta tuotannon ennakoidaan vauhdittuvan 
vuoden loppua kohden. Henkilökunnan määrä on ollut vii-
me kuukausina kasvussa ja työvoima kasvanee kausivaih-
telu huomioon ottaen edelleen lähikuukausinakin.

Ammattitaitoisesta työvoimasta oli lokakuussa puutetta 
kolmasosalla vastaajista (heinäkuussa 40 %). Samaan ai-
kaan kysyntä oli vaimeaa 31 %:lla yrityksistä (heinäkuussa 
29 %). Kapasiteetista ja materiaaleista oli pulaa 13 %:lla 
alasta.

Kannattavuus oli vuoden kolmannella neljänneksellä 
vuodentakaista heikompaa, tosin alojen välillä on suuria 
eroja. Kustannukset ovat nousseet yleisesti.
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Suhdannetilanne
Suhdannenäkymät

Saldo

Suhdannenäkymien odotetaan lähitulevaisuudessa paranevan/huononevan 15 71 14 1
Suhdannetilanteen arvioidaan olevan tällä hetkellä 18 58 24 -6

   muu tuotantokapeikko 6 6
   rahoitusvaikeudet 4 4
   riittämätön kysyntä 31 31
   puute kapasiteetista tai materiaaleista 13 13
   Kapeikkona ammattityövoiman puute (kaikista vastaajista) 33 33
Tuotannon kasvun esteet 73 73

Henkilökunnan määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kk:n aikana 14 78 8 6
Henkilökunnan määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 65 12 11

Tuotannon määrän odotetaan olevan seuraavan kolmen kuukauden aikana 31 56 13 18
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kk aikana vuodentakaiseen verrattuna 35 35 30 5
Tuotannon määrä viimeisen kolmen kuukauden aikana 23 56 21 2

Henkilökunta 6830
Yrityksiä 52 Vastausten prosenttijakaumat

Suurempi/kyllä Yhtä suuri Pienempi Saldoluku

Keskeiset tulokset


