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Euroalueen ja Suomen talousnäkymät ovat 
heikentyneet
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Euroalueen kasvunäkymät Suomen kasvunäkymät
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Suomen työllisyyskehitys jatkunut myönteisenä

• Työllisyysaste on noussut 
odotuksia nopeammin ja on 
historiallisen suuri (viimeksi näin 
suuri kesällä 1990) 

• Työtunnit vielä perässä ja alle 
koronakriisiä edeltäneen tason

• Merkkejä heikommista ajoista 
näkyvissä työmarkkinoillakin --
työttömyysasteen lasku taittunut

• Työmarkkinoiden suhdanne 
viilenemässä: kireys saavuttanut 
huippunsa ja työllisyysodotukset 
heikentyneet kaikilla keskeisillä 
toimialoilla
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Työlliset ja tehdyt työtunnit Suomessa
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Työlliset 15-74 vuotiaat, tyti Tehdyt työtunnit (oikea asteikko)

1000 henkeä

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus.
38252@TyöllisetTyötunnit
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Suhteessa kehittyneisiin kauppakumppanimaihin
Suhteessa euroalue 12:n keskiarvoon

Indeksi, 1999 = 100

*) 14 perinteistä teollisuusmaata Suomen kauppapainoilla, samassa valuutassa.
**) Euroalueen 12 ensimmäistä jäsenmaata.
***) Työkustannukset suhteessa kansantulon määrään, koko talous.
Ennuste: Euroopan komissio.
Lähteet: Euroopan komissio, OECD, Macrobond ja Suomen Pankin laskelmat.

Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset koko taloudessa***

10.6.2022
© Suomen Pankki
34093@ULCTOTA ml ennuste

Suomalaisen työn kilpailukyky: onko meillä malttia 
katsoa nopean inflaation jaksoa pidemmälle?

• Venäjän-kaupan päättymisen 
vuoksi monet suomalaiset 
vientiyritykset etsivät uusia 
markkinoita tuotteilleen – mutta 
niin tekevät muutkin

• Raaka-aineiden tuontia taas 
korvataan uusilla, mutta 
kalliimmilla lähteillä 

• Nyt jos koskaan suomalaisen 
työn ja yritysten kilpailukyvyllä 
on merkitystä
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Pula osaavasta työvoimasta on nyt koko 
kansantalouden riesa
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Yhteenveto: Suomen ja euroalueen talouden näkymä 
synkkenee – suotuisa työllisyyskehitys päättymässä 

• Talouden näkymät synkkenevät nyt euroalueella ja Suomessa –
taantumariski kasvanut ja hyvä työllisyyskehitys hiipumassa

• Suomella on kaikki edellytykset olla paitsi selviytyjä myös 
menestyjä – näivettyminen voidaan pysäyttää

• Luottamuksen palauttaminen työmarkkinoilla on avainasemassa
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Kiitos!
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