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Globaalin teollisuuden yllä leijuu yhä riskejä
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Maailmantalouden kasvun ennakoidaan 
kiihtyvän hieman tänä vuonna
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Saksassa teollisuuden tilaukset yhä 
laskusuunnassa

29.1.2020Sami Pakarinen 5



Miten käy kuluttajien luottamukselle?



Suomessa kasvun ennakoidaan 
hidastuvan
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Elinkeinoelämän luottamus 
heikentynyt
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Suhdannebarometrin tulokset



Suhdannetilanne jatkanut 
heikentymistään
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Suhdannetilanne heikentynyt etenkin 
teollisuudessa
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Vientitilauskanta painuu
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Näkymät heikot, mutta kohentuneet 
kaikilla aloilla
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Yritysten odotukset henkilöstön 
määrästä vaatimattomat
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Kysynnän puute keskeisin este
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Ammattitaitoisesta työvoimasta yhä pula
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Suhdannetilannearviot synkentyvät 
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Suhdannenäkymät pääosin miinuksella
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Elinkeinoelämän suhdanteet alueittain tammikuussa 2020
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• Suhdannetilanne oli 

tammikuussa yleisesti 

tavanomaista vaisumpi

– Vain Uudellamaalla ja 

Lounais-Suomessa tilanne 

oli normaali tai sitä 

parempi

• Lähikuukausien 

suhdanneodotukset ovat 

miinuksella koko maassa

Suhdannetilanne Suhdannenäkymät

Uusimaa 7 -3

Lounais-Suomi 0 -9

Häme -10 -10

Pirkanmaa -10 -5

Kaakkois-Suomi -10 -6

Itä-Suomi -12 -14

Keski-Suomi -17 -17

Pohjanmaa -7 -5

Pohjois-Suomi -8 -19
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Miten käy julkisen 
talouden?



Elinkeinoelämän suhdannekuva tammikuussa 2020

● Suhdanne jatkanut heikkenemistään

● Tuotanto vähentynyt teollisuudessa, 

rakentamisessa polkee paikallaan, 

palveluissa myynti kasvanut

● Henkilöstön määrä kasvanut vain 

palvelualoilla

● Teollisuuden tilauskanta ja kapasiteetin 

käyttöaste notkahtaneet selvästi

● Rekrytointiongelmat pysyneet vaikeina

● Suhdanneodotukset kevääseen heikot, 

mutta hieman paremmat kuin syksyllä

● Globaalin teollisuuden pohjakosketuksesta 

heiveröisiä merkkejä, mutta alasuuntaiset 

riskit yhä olemassa

● Suomessa heikko suhdanne alkaa vasta 

konkretisoitua, kysyntäpula vaivaa etenkin 

teollisuudessa

● Tuotanto- ja myyntiodotukset heikot pl. 

palveluissa.

● Heikko henkilöstöodotus ei lupaa hyvää 

työllisyyskehitykselle
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Lisätietoja:

Johtava ekonomisti Sami Pakarinen

puh. 050 343 4337

Twitter: @SaPakarinen

https://www.linkedin.com/company/confederation-of-finnish-industries-ek
https://twitter.com/Elinkeinoelama
https://www.youtube.com/user/elinkeinoelama
https://facebook.com/elinkeinoelama


Huomioita taloustilanteesta tammikuussa 2020

• Globaalit suhdannehuolet lievittyneet

– Kauppasota hetkeksi sivuosaan, vaikka lopullinen 

ratkaisu kaukana

• USA:n presidentinvaalit lähestyvät

– Velkaelvyttävä politiikka jatkuu

• Keskuspankit ja inflaatio

– Lainojen osto-ohjelmat edelleen päällä, 

inflaatiotavoitteiden uudelleenarviointi alkamassa

• Brexit

– Pahin epävarmuus siirtynyt, mutta millaisiksi uudet 

kauppasuhteet muodostuvat?

• Geopolitiikka

– Lähi-Itä, Ukraina, Pohjois-Korea, …

• Koronavirus

– Aikaista arvioida, mutta pahimmillaan merkittäviä 

vaikutuksia globaaliinkin talouteen

– Jo nyt näkynyt toimiala- ja yrityskohtaisesti sekä 

pörsseissä

• Suomen talouden erityiskysymykset

– Tähän asti suhdanne kantanut kohtuullisesti, mutta 

kysynnän heikkous rantautunut meillekin

– Tärkeimmät vientimaat kaikki painuksissa

– Ikääntyminen ja julkinen talous!

– Työmarkkinat: paljon parempaan pitää pystyä
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