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Maailmantalouden kasvu hidastuu

• Yhdysvallat

– Omikron

– Inflaatio ja FED reagointi

– Työvoiman saatavuus ja tuotannon 
pullonkaulat

• Kiina 

– Koronaviruksen rajoitustoimet

– Kiinteistösektori

• Euroalue

– Energian hinta korkealla

– Korona

– Tuotannon pullonkaulat
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Lähde: IMF 1/2022 ja Suomen osalta VM 12/2021
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Suomen talous kasvaa varsin nopeasti

• Suomen talous palautuu koronakriisistä 
tänäkin vuonna, virusmuunnos luo 
epävarmuutta alkuvuoteen

• Kasvu yksityisen kulutuksen ja 
investointien vetämää

• Investoinneissa hyvää virettä 
teollisuudessa ja palveluissa, miten 
rakennusinvestoinnit heijastuvat 
kokonaisuuteen?

• Kasvun rakenteet tulevat vastaan ensi 
vuonna ja talous palaa kituliaaseen reilun 
prosentin kasvuun
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Elinkeinoelämän suhdanteet tammikuussa 2022

• Yritysten suhdannetilannearviot olivat 
myönteisiä vuoden 2022 alussa

• Suhdannenäkymät ovat synkentyneet 
ja tilanne pysyisi lähikuukausina 
keskimäärin likimain ennallaan

• Tuotannon ja myynnin kasvu jatkuisi 
hieman vaimentuneena 
lähikuukausina

• Puute ammattitaitoisesta työvoimasta 
pahentunut edelleen - henkilöstöä 
suunnitellaan lisättävän
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Palvelut

• Suhdannearviot hiipuivat vuoden 2021 
lopussa ja vuoden 2022 alussa

• Myynnin kasvun ennakoidaan jatkuvan 
lopputalven aikanakin

• Henkilöstön määrää koskevat 
odotukset ovat tasaantuneet 

• Ammattityövoiman saamisessa 
ongelmia kolmasosalla vastaajista

• Suhdannenäkymät tummentuneet 
edelleen, saldoluku -5
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Alojen väliset erot yhä 
suuria
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Teollisuus

• Suhdannetilanne oli tammikuussa 
2022 yleisesti tavanomaista parempi

• Tuotantomäärät olivat nousussa 
vuoden 2021 lopulla – kasvu jatkunee 
alkuvuodesta hieman hitaampana

• Tilauskannan huippu on ehkä ohitettu

• Puute kapasiteetista tai materiaaleista 
yleisin kapeikkotekijä – myös 
ammattityövoimasta pulaa

• Suhdanteiden ennakoidaan paranevan 
vain hieman (saldoluku +2)
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Materiaalipula 
historiallisen suuri
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Rakentaminen

• Suhdanteet jäähtymässä – tilanne yhä 
keskimäärin normaalia parempi

• Tuotannon kasvu on hidastumassa, 
työvoimaa suunnitellaan lisättävän

• Myymättömien huoneistojen määrä on 
pienentynyt

• Kustannusten nousu heikentää 
kannattavuutta

• Yleiset suhdanneodotukset laskivat 
tammikuussa takaisin miinukselle, 
saldoluku -6
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Uusien asuntojen 
kauppa alkaa hidastua
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Suhdannenäkymät toimialoittain
tammikuu 2020 – tammikuu 2022
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• Suhdannetilanne hieman tavanomaista 
parempi

• Tilanne oli aavistuksen normaalia 
heikompi Etelä-Suomessa

• Lähikuukausien suhdannenäkymät ovat 
hienoisesti miinuksella tai nollan 
tuntumassa koko maassa

• Eri alueiden suhdannenäkymät ovat varsin 
lähellä toisiaan

Elinkeinoelämän suhdanteet alueittain tammikuussa 2022
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