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Kaakkois-Suomen yritysten suhdannetilanne oli 
huhtikuussa 2022 hieman normaalia heikompi, 
saldoluku -13. Tammikuussa tehdyssä tiedustelussa 
saldoluku oli -9.

Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat lievästi 
miinuksella, saldoluku -12. Tammikuussa tehdyssä 
tiedustelussa vastaava saldoluku oli -3. Suhdan-
teiden paranemista ennakoi huhtikuussa 15 % 
yrityksistä ja 27 % vastaajista arvioi suhdanteiden 
olevan laskusuunnassa. Kaakkois-Suomen yritysten 
suhdannekuva on koko maan keskiarvoon verrattuna 
hieman myönteisempi.

Tuotannon ja myynnin arvioidaan kohonneen 
kausivaihtelu huomioiden vain vähän tammi-
maaliskuussa. Tuotannon arvioidaan lisääntyvän  
aavistuksen verran lähikuukausien kuluessa. 

Henkilökuntamäärät kasvoivat hienoisesti alkuvuoden 
aikana. Henkilökunnan määrän arvioidaan kasvavan 
vain vähän lähikuukausien kuluessa. 

Riittämätön kysyntä oli huhtikuussa yleisin kasvun 
este 36 %:n osuudella. Materiaalien saatavuus oli 
ongelmana 19 %:lla vastaajista. Kannattavuuden 
arvioidaan huonontuneen hieman vuodentakaiseen 
verrattuna.
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• Suhdannearviot olivat keväällä 
2022 yleisen epävarmuuden 
lisääntyessä laskusuunnassa

• Tuotannon kasvu on 
hidastumassa

• Kysynnän vaimeus oli yhä yleisin 
tuotannon kasvun este

• Suhdanneodotukset ovat 
vaisuhkoja, saldoluku -12

Lähde: Suhdannebarometri 2022 huhtikuu
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Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n 
huhtikuussa 2022 tekemään suhdannetiedusteluun. 
Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  
ja palvelut.

Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan Suhdanne-
barometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki 
yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on 
osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. 

Lisätietoja: Ekonomisti Jouko Kangasniemi, puh. 040 5518136 
https://ek.fi/tavoitteemme/talouspoliitiikka/suhdannetiedustelut/
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