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Talouden 
korkeasuhdanne 
päättymässä

Suomella 
mahdollisuudet 
selvitä tästäkin 
kriisitalvesta 
vähäisin vaurioin 

Diapaketin sisältö:

1. Talouden ja teollisuuden näkymät

• Ansiokehitys suhdanteeseen nähden hidasta (dia 4) 

• Tilastot ja ennusteet: suhdanne viilenemässä (diat 5–6)

• Inflaatio kiihtyi entisestään (dia 7)

2. Työllisyyden kehitys 

• Työllisyys ja työttömyys Suomessa (diat 8–11)

• Alueellinen työllisyystilanne (dia 12)

• Liiton jäsenten työllisyys (diat 13–16)

3. Yhteenveto 

• Jälleen yksi kriisitalvi edessä. Suomen kriisinkestävyys 

osoittautunut vahvaksi (diat 17–18)
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1. Talouden ja teollisuuden 
näkymät lokakuussa 2022



Suhdannetilanne 
pysynyt vahvana

Korkeasuhdanne 
ei näy palkoissa

• Kansantalouden tuotanto kasvoi elokuussa +0,8 % 

vuoden takaisesta. Tuotanto pysyi edeltävän kuukauden 

tasolla.

• Myös teollisuustuotannon määrä pysynyt korkeana.  

• Ansiokehitys korkeasuhdanteesta huolimatta maltillinen, 

palkkaliukumia ei ole lisätty.

• Teollisuuden ansiotasoindeksi nousi vuositasolla +3 %. 

Säännöllisen työajan ansio +2,5 %. Tuntityöläisillä jopa 

hieman tämän alle. (TK 14.10.)

• Kaikkien palkansaajien osalta ansiotasoindeksin nousu 

jäi hieman teollisuutta hitaammaksi +2,7 %. (TK 14.10.)

• Pörssissä tulosten julkistamiskausi (Q3) käynnissä. 

Teollisuusyritysten kannattavuus pääsääntöisesti korkea 

poikkeuksellisista ajoista huolimatta.  

• Työllisiä enemmän kuin vuosi sitten (TK 25.10.) 
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Teollisuus:

Vientiteollisuuden 
tilanne yhä valoisa

Kotimaisen 
rakentamisen 
supistuminen 
viilentää myös 
teollisuuden  
suhdannetta

Tilastokeskuksen elokuun 2022 tunnuslukuja* (TK 

10.10.2022)

• Elokuussa teollisuustuotannon määrä pysyi 

heinäkuun tasolla. Vuosimuutos +3 %.

• Teollisuuden uusien tilausten arvo kääntyi 

uudelleen kasvuun +8 %. Vuosimuutos +11 %. 

• EK:n suhdannebarometrin mukaan 

teollisuustuotannon määrä ei ole supistunut 

viimeisen 3 kuukauden aikana (EK 27.10.).

• Tutkimusyksikkö ennustaa vientiteollisuudelle 

kiireistä talvea, mutta rakentamisen hiljeneminen 

näkyy selkeästi rakennustuoteteollisuudessa.

• Supistuvassakin markkinassa vientiteollisuus 

pystyy napsimaan tilauksia vahvan kilpailukyvyn 

ansiosta.

* Luvut ovat kausitasoitettuja

Koonti: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö (2022)



Lokakuussa 
ilmestynyt vain 
yksi ennuste 
(IMF 11.10.)

IMF:n näkemys 
hieman 
valoisampi kuin 
syyskuun 
ennusteiden 
kokonaiskuva

Talouden ennusteita:

- Tutkimusyksikkö on laskenut ennusteet eri ennustelaitosten* 

tekemien arvioiden perusteella.

- Hyvän alkuvuoden 2022 seurauksena koko vuoden talouskasvu 

pysyy kohtuullisena.

- Kuluttajien luottamus romahtanut. Epävarmuuden lisääntyminen, 

inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu heikkenemisen taustalla.

- Valtion velkaantuminen mahdollistaa talouskasvun jatkumisen. 

Talouskasvu on tosin todella hidasta vuonna 2023. Jotkut laitokset 

ennustavat jopa talouden lievää supistumista.

Koonti: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö (2022)

Suomi 2022–2023 Vuosi 2022e* Vuosi 2023e*

Kokonaistuotanto (BKT) 2 % -0,2 – 0,7 %

Teollisuustuotanto 3 – 4 % 1 %

Vienti 0,5 – 2,5 % -2 – 5 % 

* Lähteet: IMF, Handelsbanken, Danske Bank, Valtiovarainministeriö, ETLA, Suomen Pankki, PTT ja Labore. Ennusteet 

ilmestyivät 14.9 – 11.10.2022.



Syyskuussa 
kuluttajahinnat 
8,1 prosenttia 
korkeammat 
kuin vuotta 
aiemmin 

Viimeisimpien 
ennusteiden 
mukaan inflaatio 
hidastuu alle 4 
prosentin 
vuonna 2023

Lähde: Tilastokeskus (2022) ja Teollisuusliiton tutkimusyksikkö (2022)
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2. Työllisyyden kehitys



Työllisten määrä kasvoi vuodessa selvästi (TK 25.10.2022)

Työvoimatutkimus syyskuu 2022:

- Vuosimuutos merkittävä: Työllisiä oli 

vuoden 2022 syyskuussa +86 000 

enemmän kuin vuotta aiemmin.

- 15–64-vuotiaiden työllisyysasteen 

trendiluku oli syyskuussa 73,4 % 

(elokuussa 73,6 %).

- Työllinen = henkilö, joka tekee 

ansiotyötä vähintään 1 tunnin 

viikossa töitä (tutkimus-

ajankohtana).

- Työllisyysaste ansiotyöntekijöiden 

määrästä. Työ voi olla koko- tai osa-

aikaista, keikkatyötä tai yrittäjätyötä.

Lähde: Tilastokeskus (TK) / Työvoimatutkimus (2022)
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Työvoima-
tutkimuksen 
keskeisimmät 
tunnusluvut 
2021/09 -
2022/09 (TK)

Vuodessa työttömyys hieman laskenut

• Syyskuussa työttömänä 189 000 henkeä: miehiä 97 000 ja naisia 92 000.

• Vuosimuutos: työttömiä oli syyskuussa -2 000 vähemmän kuin vuosi aiemmin.

• Työttömyysaste = työttömien osuus työvoimasta.

• Syyskuussa työttömyysaste oli 6,7 %, vuosimuutos -0,3 prosenttiyksikköä.

• Miesten työttömyysaste oli 6,7 % ja naisten 6,8 %.

• Alueelliset erot kuukaudesta toiseen suuret. Kyse rakenteellisista ongelmista.
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Työttömyys ja lomautukset vähenivät syyskuussa

Työttömyys

• Työtön TEM:n Työnvälitystilastossa = henkilö, jolla ei ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. 

• Syyskuussa työttömiä työnhakijoita oli yhteensä 232 900. 

• Vuosimuutos: työttömiä työnhakijoita -32 400 vähemmän kuin 2021 syyskuussa. 

• Kuukausimuutos: -6 200 elokuuhun 2022 verrattuna.

• Pitkäaikaistyötön = yhtäjaksoisesti vähintään 1 vuoden työttömänä työnhakijana ollut henkilö.

• Pitkäaikaistyöttömiä oli 89 900. Tämä on -19 500 vähemmän kuin vuotta aiemmin. 

Lomautukset

• Syyskuussa lomautettuna yhteensä 14 600 henkilöä. 

• Vuosimuutos: Lomautukset puolittuneet, lomautettuja -16 900 vähemmän kuin 2021 syyskuussa.

• Kokoaikaisesti lomautettuja oli syyskuussa yhteensä 9 400. 

• Kokoaikaiset lomautukset laskeneet vuodessa edelleenkin selvästi (-11 600).

• Kuukausimuutos pienempi: -200 lomautettua vähemmän kuin elokuussa 2022.
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Lähde: TEM / Työllisyyskatsaus (2022)



Työttömyys laskenut tasaisesti 
kaikilla alueilla, erot yhä suuret
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Lähde: TEM/ Työllisyyskatsaus (2022)

• Syyskuussa työttömyys korkein yhä Pohjois-

Karjalassa 11,8 % ja Keski-Suomessa 10,6 %. 

• Kuukausimuutos: työttömyys laskenut tasaisesti 

(-0,1–0,3 prosenttiyksikköä) kaikilla alueilla.

• Työnhakijoiden osuus suhteutettu alueen väestö-

määrään. Muuttotappio-alueilla työttömyys 

syvenee, jos työttömät eivät muuta pois tai poistu 

työvoimasta opiskelemaan tai eläkkeelle.

• Näkyy etenkin rakennemuutosalueilla: 1950-

luvulla syntyneet suuret ikäluokat eläköityneet.

• Työpaikkoja oli syyskuussa avoinna aiempaa 

vähemmän, joten työtä on löydetty.

• Työsuhteet eivät aina ole kaikki kokoaikaisia ja 

pysyviä saati omaa koulutusta vastaavia.



A-kassa (9/2022):

Huom. tieto 
koskee kaikkia
A-kassan
jäseniä

Lomautetut = 
toistaiseksi, 
määräaikaisesti 
sekä koko- ja 
osa-aikaisesti 
lomautetut 
yhteensä

13 Lähde: A-kassa (2022)



Teollisuusliiton 
jäsenten työllisyyden 
seuranta A-kassan 
aineistolla 

Liiton jäsenten 
työllisyyskehitys 
ollut hyvä 2022

Tarkempia 
sopimusalakohtaisia 
tietoja ei vielä ole 
saatavana

- Kerätty aineistoa, joka koskee vuonna 2022 

työttömänä olevia ja lomautettuja Teollisuusliiton 

jäseniä.

- A-kassa koostaa tilastoaineistoa, johon on poimittu 

liiton jäsenet ns. saajaerittelylistauksesta. 

- Tilastoista poimittu tieto viimeisimmän maksun 

mukaan. Esimerkiksi jos sama jäsen on saanut 

alkukuusta vuorottelukorvausta ja loppukuusta 

lomautusajan päivärahaa, niin hänet tilastoidaan 

lomautusajan päivärahan saajaksi.

- Tieto järjestetty sopimusalakohtaisesti. Tämä vaihe 

on vielä työn alla.

- Tammi-syyskuun 2022 tiedot koskevat kaikkia 

Teollisuusliiton jäseniä, jotka ovat saaneet 

ansiopäivärahaa.

Lähde: A-kassa (2022)



A-kassan 
päivärahan 
saajat (9/2022)

Teollisuus-
liiton jäsenien 
työttömyys ja 
lomautukset 
laskeneet 
alkuvuodesta 
selvästi

15 Lähde: A-kassa (2022)



A-kassan 
päivärahan 
saajat (9/2022)

Liiton jäsenten 
työllisyys-
tilanne on 
parantunut. 
Osa poistunut 
ansiopäivä-
rahan piiristä 
(eläke, alan 
vaihto tms.)

16 Lähde: A-kassa (2022)



3. Suhdannenäkymät



Suhdannenäkymät:

Suomi vahvoista 
asemista vaikeaan 
talveen

Kriisinkestävyys 
todistettu vahvaksi

Työllisyystilanne 
jatkuu hyvänä, töitä 
tarjolla ja tekijöistä 
pula

• Tutkimusyksikön näkemys: teollisuuden tuotantomäärät ja 

tilauskanta pysyvät lähikuukaudet korkeina. Myös EK:n

suhdannebarometrin mukaan tuotantomäärät pysynevät 

ennallaan (EK 27.10.).

• Teollisuusyritykset ovat kyenneet siirtämään kohonneita 

kustannuksia hintoihinsa, mikä on nostanut kannattavuutta.

• Koronavuodet 2020 ja 2021 osoittivat, että suomalainen 

teollisuus pystyy pärjäämään kriisioloissa mainiosti. 

• Talouden näkymät jälleen utuiset. Se ei tosin ole 

aiempinakaan vuosina estänyt teollisuuden kannattavuuden 

ja kilpailukyvyn paranemista. 

• Talvella sodasta johtuvat häiriöt ovat talouden suurin 

epävarmuustekijä. Erityistä huolta aiheuttaa EU:n 

energiamarkkinoiden toimivuus.

• Koronavirustapausten määrä jälleen nopeassa kasvussa. 

Epidemian talousvaikutukset jäävät aiempaa vähäisemmiksi.

• Työllisyystilanne pysyy korkealla tasolla. Joustavat 

käytännöt (esim. lomautukset) otetaan käyttöön tarvittaessa.
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Lisätietoja: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö 




