
EK:n
Suhdannebarometri

27.4.2022



Talouskuva  muuttui 
taas nopeasti

3,6 3,7

4,4

2,8

1,6

3,6

2,3

5,1

2,3

1,7

0

1

2

3

4

5

6

Maailma Yhdysvallat Kiina Euroalue Suomi

vu
o

si
m

u
u

to
s,

 %

IMF ennuste huhtikuu 2022, BKT määrän muutos

2022 2023

27.4.20222



Inflaatio hillitseminen on entistä suurempi 
päänvaiva
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Suomea koskevat 
talousennusteet yhä maltillisia

• BKT arviot nyt

– 2022: Reilu +1 %

– 2023: Vajaa +1 %

• Yleinen epävarmuus, Venäjän kaupan hyytyminen, 
hintashokki, irtaantuminen Venäjän energiasta, 
pakolaiskriisi, puolustusmenojen kasvu

• Koronasta palautuminen jatkuu, palveluiden kannalta 
hyvää

• Kustannusten nousu syö kulutusvaraa ja heikentää 
tarjoushalukkuutta

• Kuinka kauan teollisuuden hyvä veto jatkuu?

• Aasian turismin tulevaisuus?

• Asuntorakentamisessa ennätystaso ja kova 
kustannusten nousuvauhti, miten jatkuu?

• Maariskin noususta ei vielä merkkejä
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Suhdannebarometrin tulokset



Suhdannekello kiertää jo 
laskusuhdanteessa
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Elinkeinoelämän suhdanteet huhtikuussa 2022

• Yritysten suhdannetilannearviot 
laskivat huhtikuussa 2022 keskimäärin 
lähelle normaalilukemia

• Lähikuukausien suhdanneodotukset 
kääntyivät selkeään laskuun

• Tuotanto- ja myyntimäärät 
lisääntyisivät edelleen kesän 
lähestyessä – tahti vaimenee hieman

• Ammattitaitoisen työvoiman puute on 
yleisin kasvun este – raaka-aineiden ja 
materiaalien saatavuudessa ongelmia
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Rakentaminen

• Suhdannetilannearviot laskivat 
miinukselle alkuvuoden 2022 aikana

• Tuotannon kasvu jatkunee 
lähikuukausina – henkilökunnan 
määrä pysynee ennallaan

• Myymättömiä huoneistojen määrä on 
yhä selvästi normaalia pienempi

• Kannattavuus heikkenee nousevien 
kustannusten myötä 

• Suhdannenäkyvät ovat tummentuneet 
nopeasti, saldoluku huhtikuussa -44
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Asuntorakentamisen kannalta 
tilanne on poikkeuksellinen
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Teollisuus

• Yleiset suhdannearviot vaimentuivat 
keväällä – tilanne huhtikuussa 2022 
yhä laajalti normaalia suotuisampi

• Tuotannon kasvu on hidastunut

• Tilaustilanne on selvästi tavanomaista 
parempi ja henkilöstöä palkataan lisää

• Ongelmat kapasiteetin ja materiaalin 
saatavuudessa/hinnoissa ovat 
poikkeuksellisen yleisiä

• Suhdanneodotukset ovat kääntyneet 
laskuun, saldoluku -16
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Teollisuuden kysyntä ennätyksissä
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Palvelut

• Tämänhetkinen suhdannetilanne laski 
kevään 2022 alussa hieman normaalia 
heikompiin lukemiin

• Myynnin kasvu jatkunee alkukesällä, 
mutta hidastuen

• Henkilöstöä suunnitellaan lisättävän ja 
ammattityövoimasta on yleisesti pulaa

• Kysyntä on edelleen vaimeaa monella 
palvelualalla

• Suhdannenäkymät ovat yhä 
yleisemmin miinuksella, saldoluku -21
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Suhdannenäkymät toimialoittain
huhtikuu 2020 (1) –huhtikuu 2022 (4)
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Työvoiman puute piinaa myös 
Suomen ulkopuolella
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• Suhdannetilanne vaihteli 
huhtikuussa 2022 eri puolilla 
Suomea - keskimäärin 
tilanne oli aavistuksen 
tavanomaista parempi 

• Lähikuukausien 
suhdannenäkymät ovat  
miinuksella koko maassa

Elinkeinoelämän suhdanteet alueittain huhtikuussa 2022
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