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Inflaatio yhä suuri päänvaiva, mutta merkkejä 
rauhoittumisestakin on

27.7.20223



Sodan tuoma epävarmuus heijastuu etenkin 
kuluttajien luottamukseen
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Suomen talous on ollut alkuvuoden 
aikana hyvässä vedossa
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Suhdannebarometrin tulokset



Suhdannekello kiertää jo 
suhdannepohjaa kohti
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Elinkeinoelämän suhdanteet heinäkuussa 2022

• Yritykset arvioivat suhdannetilanteen 
hieman normaalia heikommaksi 
heinäkuussa 2022 

• Loppukesää ja syksyä koskevat 
suhdannenäkymät ovat synkentyneet

• Tuotanto- ja myyntimäärät lisääntyivät 
toisella neljänneksellä - syksyllä 
kasvun ennakoidaan vaimenevan

• Ammattitaitoisen työvoiman puute 
yleistyi yhä palveluissa – kysyntä 
heikkeni teollisuudessa
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Rakentaminen

• Suhdannetilannearviot olivat yleisesti 
miinuksella heinäkuussa 2022

• Tuotannon ennakoidaan kääntyvän 
syksyllä laskuun

• Myymättömiä huoneistojen määrä on 
yhä selvästi normaalia pienempi

• Kannattavuus on pysynyt 
vuodentakaista heikompana

• Suhdannenäkymät ovat säilyneet 
harmaina, saldoluku -43
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Rakentamisen loppuvuosi näyttää 
vaikealta
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Teollisuus

• Suhdannetilanne vaimeni alkukesän 
aikana – tilanne yhä keskimäärin 
varsin hyvä

• Tuotannon kasvu on hidastunut

• Tilausvirta ehtyy - tilauskirjat ovat yhä 
normaalia paksummat

• Henkilökuntaa palkataan lisää

• Kannattavuus on laskusuunnassa

• Suhdanneodotukset yhä heikommat, 
saldoluku -23
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Tilaukset vähenemään päin, 
mutta taso on yhä hyvä
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Palvelut

• Suhdannetilannearviot heikkenivät 
kesän 2022 alussa 

• Myynnin kasvu jatkunee loppukesällä, 
mutta hidastuen

• Ongelmat ammattityövoiman 
saatavuudessa ovat yhä yleisempiä 

• Lähikuukausien kehitystä koskevat 
suhdanneodotukset hiipuivat, 
saldoluku -27
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Kaupassa riittämätön kysyntä 
selvästi suurin kasvun este
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Työvoimapula laaja-alaista, 
eniten ongelmia palvelualoilla
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Työllisyysodotukset syksylle 
vaimentuneet
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Suhdanne on heikentymässä 
kaikilla toimialoilla
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• Suhdannetilanne vaihteli 
heinäkuussa 2022 eri puolilla 
Suomea - keskimäärin tilanne 
oli hieman normaalia 
heikompi

• Lähikuukausien 
suhdannenäkymät ovat  
miinuksella koko maassa

Elinkeinoelämän suhdanteet alueittain heinäkuussa 2022
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