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1. Talouden ja teollisuuden 
näkymät tammikuussa 2023



Taantuma näyttäisi 
alkaneen vuoden 
viimeisellä 
vuosineljänneksellä

Teollisuuden tilanne 
kuitenkin hyvä 
aiempiin vuosiin 
verrattuna

Työllisyysaste erittäin 
korkea, lomautukset 
vähentyneet vuodessa

• Ennakoitu taantuma on toteutunut lievänä. Sen kesto 

jäänee lyhyeksi.

• Kansantalouden tuotanto väheni marraskuussa hieman 

(-0,4 %) vuoden takaisesta ja myös edelliskuukaudesta 

(-0,4 %).

• Marraskuussa teollisuustuotannon määrä väheni 

sekin hieman vuodessa ja kuukausitasolla.

• Teollisuustuotanto on kuitenkin huomattavasti 

suurempaa kuin edellisen suhdannehuipun aikana 

vuonna 2019.

• Tuloskausi alkamassa pörssissä. Analyytikot odottavat 

muhkeita osavuosituloksia (Q4) ja osinkoja (tilikausi 

2022).

• Työllisyysaste on huippukorkea (74,5 %), erittäin hyvällä 

tasolla oltiin koko vuosi 2022.

• Työllisten määrä noussut, avoimien työpaikkojen määrä 

vähentynyt vuodessa.
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Teollisuus:

Teollisuustuotannon 
määrä pieneni loka-
ja marraskuussa

Tuotannon lasku ei 
yllätys, vaan 
huippusuhdanteen 
päättymistä on 
ennustettu keväästä 
2022

Marraskuun 2022 tunnuslukuja* (TK 10.1.2023):

- Teollisuustuotannon määrä alkoi laskea jo lokakuussa.

- Marraskuussa teollisuustuotannon määrä laski -0,5 % 

lokakuusta. Vuosimuutos -0,5 %.

- Teollisuuden uusien tilausten arvo pieneni -3 % 

kuukaudessa. Vuosimuutos -9 %.

- Uusien tilausten arvon vuosimuutos on merkittävä.

• Tutkimusyksikkö arvioi, että teollisuuden talvesta on tulossa 

varsin hyvä. Tilauskirjat ovat yhä paksut, vaikka tuotantosuma 

purkautunut ja tilauskuorma hupenemassa. Uusia tilauksia saatu.

• Lomautusten määrä hieman kasvanut loppuvuonna, ja joissakin 

yrityksissä työt ovat vähissä.

• Valtiovarainministeriö ennustaa (20.12.) teollisuuden tuotannon 

määrän kasvuksi +0,5 % vuonna 2023.

• Teollisuusliiton Suhdannebarometri ilmestyy helmikuussa.

* Luvut ovat kausitasoitettuja

Koonti: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö, Tilastokeskus



Tammikuussa 
ennusteet jonkun 
verran joulukuussa 
ilmestyneitä 
valoisampia 

Tuoreimmat 2023: 
tammikuussa
ilmestyi Nordean 
ja Handelsbankenin
ennusteet (25.1.)

Talouden ennusteita:

- Tutkimusyksikkö on koostanut yhteenvedon eri ennustelaitosten* 

tekemien arvioiden perusteella.

- Ennusteiden mukaan vuoden alkupuolta leimaa lievä taantuma, 

mutta loppuvuonna 2023 talouskasvu alkaa uudelleen.

- Kuluttajien luottamus romahtanut. Epävarmuuden lisääntyminen, 

inflaation kiihtyminen ja korkojen nousu heikkenemisen taustalla.

- Rakentaminen vähenee vuonna 2023.

Koonti: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö (2022)

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

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

Teollisuustuotanto +2–3 % +0,5 %

Vienti +1,5–3 % -2–+2 %

* Lähteet: Nordea, Handelsbanken, Valtiovarainministeriö, Suomen Pankki, Danske Bank ja 

OP. Ennusteet ilmestyivät ajalla 22.11.2022-25.1.2023.



Kuluttajahintojen 
vuosimuutos:

Hinnat 
kohonneet 
poikkeuksellisen 
nopeasti 
erityisesti 
loppuvuonna 
2022

Koko vuoden 
2022 inflaatio oli 
7,1 %

5.1.2023 Lähde: Tilastokeskus7



12.3.2021 Tutkimusyksikkö8

Vuotta 2023 koskevat 

inflaatioennusteet 

ovat pysyneet korkeina

Hinnat nousevat, vaikka 

energian hintaan 

ja tuotantoketjuihin liittyvät

inflaatiopaineet hellittävät



2. Työllisyyden kehitys



Suomen 
työllisyysaste 
joulukuussa 2022 
oli hyvin korkea 
74,5 %

Koko vuoden 2022 
Suomessa 
työllisyysaste 
ollut korkea
(73,8 %)

Työllisyysaste 
kertoo 
ansiotyöntekijöiden 
määrästä, ei 
työsuhteen 
laadusta tai 
pituudesta

Lähde: Tilastokeskus/ Työvoimatutkimus10
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• TEM:n mukaan joulukuussa 2022 työttömiä oli selvästi 

vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuosimuutos -14 900 

työtöntä vähemmän.

• Kuukausimuutos päinvastainen: +25 600 työtöntä 

enemmän. Osin tämä selittyy normaalilla kausivaihtelulla, 

sillä loppuvuonna työttömyys kasvaa.

• Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 

joulukuussa 9,9 prosenttia. Vuosimuutosta ei juurikaan 

ollut (-0,6 %-yksikköä).

• Kaikkiaan kokoaikaisesti lomautettuna oli joulukuun 

lopussa 23 600 työntekijää. Vuosimuutos kertoo tilanteen 

parantuneen: -1 800 kokoaikaisesti lomautettua 

vähemmän kuin joulukuussa 2021.

• Työtä on löydetty. Uusia avoimia työpaikkoja -17 900 

vähemmän kuin joulukuussa 2021.

Työllisyys joulukuussa 2022 (TEM)

Lähde: TEM/ Työnvälitystilasto
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• Joulukuussa 2022 alueelliset erot säilyivät edelleen 

suurina. Vähiten työttömiä edelleen Pohjanmaalla 

ja Ahvenanmaalla.

• Sitkeintä työttömyys oli joulukuussakin Pohjois-Karjalassa 

(13,4 %) ja Keski-Suomessa (12,2 %). Kaakkois-Suomen 

työttömyysaste sekin korkea (11,5 %).

• Sitkeä työttömyys tarkoittaa rakenteellista työttömyyttä. 

Rakenteellinen työttömyys liittyy alueiden väestö- ja 

yritysrakenteeseen. 

• Rakennemuutosalueilla Itä- ja Pohjois-Suomessa 

iäkkäämpää väkeä, nuoremmat muuttaneet lännen ja 

etelän kasvukeskuksiin.

• Myös teollisuusyrityksiä selvästi enemmän lännessä ja 

etelän kunnissa.

Alueelliset erot pysyivät merkittävinä

Lähde: TEM/ Työnvälitystilasto ja Tilastokeskus/ Yritysrekisteri



Teollisuusliiton jäsenten työllisyyskehitys (2016–2022)

13 Lähde: Teollisuuden työttömyyskassa (vuoteen 2021) ja A-kassa (vuodesta 2022)



Teollisuusliiton 
jäsenten kokoaikaiset 
lomautukset vähenivät 
kesää kohden. 

Joulukuussa 
lomautukset nousivat 
kevään tasolle: koko-
aikaiset lomautukset ja 
lyhennettyjen 
työviikkojen teko 
yleistyivät.

Lyhennettyä työviikkoa 
teki muutama sata 
jäsentä kuukausittain, 
lyhennettyä työpäivää 
selvästi harvempi.
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Teollisuusliiton jäsenten koko- ja osa-aikaiset lomautukset (2022)

Lähde: Tutkimusyksikkö ja A-kassa
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Teollisuusliiton jäsenten työllisyys alueittain:

• Teollisuusliiton jäsenistön osalta työllisyystilanne on 

pysynyt alueittain vuonna 2022 melkoisen samana.

• Joulukuussa 2022 eniten työttömiä ja lomautettuja 

jäseniä oli seuraavilla alueilla:

1. Varsinais-Suomi: 802 työtöntä, 365 lomautettua

2. Uusimaa: 642 työtöntä, 273 lomautettua

3. Pirkanmaa: 574 työtöntä, 242 lomautettua

• Näillä samoilla alueilla on eniten Teollisuusliiton jäseniä.

A-kassa: Teollisuusliiton  jäsenten 
työllisyystilanne joulukuussa 2022

3.

1.
2.

Lähde: Tutkimusyksikkö ja A-kassa



Teollisuusliiton jäsenten 
työllisyystilanne vuonna 2022 
oli selvästi parempi kuin 
vuonna 2021

Jäsenten työllisyystilanne pysyi 
kesän 2022 jälkeen hyvänä. 

Työttömänä olleiden määrä laski: 
kokonaan työttömänä olleita jäseniä 
joulukuussa -365 vähemmän kuin 
marraskuussa.

Sen sijaan loppuvuonna kasvoi 
kokoaikaisesti lomautettujen määrä.

Kokonaan lomautettuna oli jäseniä 
joulukuussa +489 enemmän kuin 
marraskuussa 2022.

Lähde: Tutkimusyksikkö ja A-kassa16
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Työttömyys ja lomautukset 
riippuvat sopimusalasta –
tosin sopimusaloilla 
työskentelevien jäsenten 
määrät ovat hyvin erilaiset.

Eniten jäseniä on 
metalliteollisuuden 
palveluksessa. 

Joulukuussa 2022 
työttömistä ja lomautetuista 
noin puolet oli metalliväkeä.

Työttömyys ja lomautukset 
yleisiä myös puutuote-
aloilla, muovi- ja kemian-
tuoteteollisuudessa sekä 
media- ja painoalalla*.

*Sopimusalan tiedot puutteelliset A-
kassan datassa, siksi tietoa ei 
ole otettu mukaan oheiseen kuvioon.

Lähde: Tutkimusyksikkö ja A-kassa
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3. Suhdannenäkymät



Suhdannenäkymät:

Talouden lievä taantuma 
alkuvuonna (Q1) ei jää 
pysyväksi

Teollisuuden tuotanto 
hyvällä tasolla, kasvu
hidasta, 
investoinnit kasvussa

Työllisyys jatkuu 
korkeana, lomautukset
mahdollisia

• Suomen taloudelle ei ennusteta kasvua vuonna 2023. 

Aivan viimeisimmät ennusteet ovat hieman aiempaa 

valoisammat.

• Teollisuuden tilanne on normalisoitumassa. Tilanne 

heikentynyt loppuvuonna ennustettua hieman nopeammin. 

Tuotanto pyörii ja töitä riittää.

• Teollisuuden kasvun hidastuttua päästään eroon 

häiriöistä: toimitusketjujen tukkoisuudesta, 

ylipitkistä toimitusajoista ja rekrytointivaikeuksista.

• Venäjän viennin loppuminen näkyy joidenkin 

yritysten tuotantomäärissä, vaikka ne ovatkin löytäneet 

korvaavia markkinoita.

• Kone- ja laiteinvestointien kasvu vakaata. Suuri osa 

investoinneista liittyy vihreään siirtymään. 

• VM:n vuoden 2023 kasvuennuste +4 %, ja vuodelle 2024 

jopa +5 %. EK ennustaa tätä nopeampaa kasvua.

• Työllisyysaste pysyy korkealla tasolla. Joustavat käytännöt 

(esim. lomautukset) otetaan käyttöön tarvittaessa.

19 Lisätietoja: Teollisuusliiton tutkimusyksikkö
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