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Yhdysvaltain talous kasvoi alkuvuonna hyvää vauhtia, 
mutta maailmankauppa hidastuu



Euroopan kasvu hidastuu, 
tilapäiset ongelmat pysyviksi
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Suomessa tuotanto kasvaa yhä, mutta indikaattorit 
osoittavat hidastumista
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Vain kolmella toimialalla näkymät 
selvemmin positiiviset
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Työllisyyden pitäisi kohentua vielä reilulla 63 000 
hengellä, jotta 75% työllisyysaste saavutettaisiin
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Elinkeinoelämän suhdannekuva toukokuussa 2019
● Suhdanteiden yleiskuva jatkunut 

suotuisana kevään aikana
● Tuotannon ja myynnin ennakoidaan 

kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana
● Henkilöstön määrä jatkanut kasvuaan 

kaikilla päätoimialoilla
● Rekrytointiongelmat helpottaneet hieman
● Suomen talous ja työllisyys kasvavat vielä 

nyt kohtuullista vauhtia

● Odotukset lähitulevaisuudelle heikot
● Maailmantalouden epävarmuus heijastuu

● Euroalueen ongelmat eivät enää tilapäisiä

● Talouskasvu hidastuu myös Suomessa

● Henkilöstön määrän ei enää ennakoida 
kasvavan

● Riittämätön kysyntä noussut 
keskeisimmäksi tuotannon ja myynnin 
kasvun esteeksi

● Rekrytointiongelmat yhä yleisiä, erityisesti 
rakentamisessa
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EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies



Suhdannetilanne hyvä –
yritysten kilpailukyky parantunut
• Maailmantalouden veto
• EKP:n rahapoliittiset toimet
• Kilpailukykysopimus (24 h, sosiaalikulujen 

siirto yrityksiltä palkansaajille) + liittokierros
• Tuottavuuden kehitys edelleen haasteena
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Suhdannenäkymät varovaiset
• Maailmantalouden epävarmuudet - tullit 
• Euroopan haasteet (Brexit, Italia..)
• Työvoiman saatavuus
• Verot ja maksut vaalien jälkeen
• Uhkana työelämän jäykkyydet ja esteet 
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Viestit ja odotukset tulevalle hallitukselle
Kasvun ja työllisyyden agenda - positiivinen viesti yrityksille
Akuutin työvoimapulan ratkaisuja (työ ensin, perhevapaa-
uudistus, työperäinen maahanmuutto, täsmäkoulutus)
Joustoja työelämään lainsäädännön kautta: Tupojen aika ohi
TKI -investoinnit kasvuun ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy 
Liikenteen rahoitukseen panoksia - perusparannus ja 
uusinvestoinnit
Työrauhalainsäädännön uudistaminen
Lisää valinnanvapautta ja yksityisen sektorin hyödyntämistä 
julkisissa palveluissa



Nimelliset yksikkötyökustannukset
Koko talous

Vaihtosuhdekorjatut nimelliset 
yksikkötyökustannukset, koko talous
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Suomen kilpailukyky on kohentunut, mutta 
euroalueeseen ja Saksaan vielä matkaa

12 % 12 %

5 % 3 %



Lisätietoja:
Johtava ekonomisti Sami Pakarinen
puh. 050 343 4337
Twitter: @SaPakarinen


