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Lähtölava vuoteen 2023?



Lähtölava vuoteen 2023

• Kokonaistuotannon huippu näyttää olleen kesäkuussa.

• Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat jyrkässä laskussa.

• Työmarkkinoiden vire jatkui vahvana myös marraskuussa.

• Palkkasumma ei pysy hintojen nousun perässä.

• Hintojen nousu tulee yhä enemmän asumisesta ja ruoasta.



Euroalueen ostopäällikköindeksit ovat kohonneet 
hieman – ennakoivat pientä tuotannon laskua

Lyhyt ja ei kovin syvä  
talouskuoppa vuoden 
2023 alkupuolella 
näyttää 
todennäköiseltä.

Muista:

- alle 50 pistettä –
tuotanto vähenee.

- yli 50 pistettä –
tuotanto kasvaa.



Kuluttajien luottamus oli Suomessa joulukuussa 
heikoin mittaushistorian 1995–2022 aikana

Arvio oman talouden 
nykytilasta oli 
mittaushistorian 
ankein. Odotus 
omasta taloudesta 
heikkeni.

Odotus Suomen 
taloudesta pysyi 
hyvin heikolla tasolla.

Ajankohta hyvin 
huono ostoksille, 
lainanotto ei houkuta.

Oma rahatilanne 
keskimääräinen. 

Työttömyyden uhka 
keskimääräinen.



Kokonaistuotannon huippu näyttää olleen 
kesäkuussa – pääosin laskua sen jälkeen

Iso tarkentuminen –
lokakuu 2022 oli 
aiemmin parempi 
kuin yksikään Q3:n 
kuukausi, mutta nyt 
se on heikompi.

Q4 näyttää vaisulta, 
sillä marraskuu on 
heikompi kuin 
lokakuu.



Tehdasteollisuuden tuotanto kääntyi laskuun 
kesällä – marraskuu -1,8 % y/y



Rakentamisen liikevaihdon nousu on pysähtynyt ja 
myyntimäärät vähenevät

Liikevaihto 4,3 %

Myyntimäärä -1,0 %

Hinta 5,4 %



Rakentamisen tuotanto vähenee, koska aloitukset 
supistuvat heikon lupakehityksen myötä



Rakennuskustannusten nousu on pysähtynyt –
nousua vuodentakaisesta kuitenkin 5,3 %



Kotitalouksien nostamat uudet asuntolainat ovat 
supistuneet hyvin jyrkästi



Asuntolainojen korot ovat kohonneet nopeasti ja 
nousu jatkuu edelleen



Palveluiden liikevaihto marraskuussa +11,1 % y/y ja 
myyntimäärä +3,2 %, joten hinnat +7,7 %



Palveluiden hintojen nousu on ripeää muutamalla 
alatoimialalla ja on hidastumaan päin



Monella kaupan alalla liikevaihto kasvaa ja 
myyntimäärä vähenee

Päivittäistavarat

- Liikevaihto 7,7 %

- Myyntimäärä -4,6 %

- Hinta 12,9 %

Vähittäiskauppa

- Liikevaihto 5,5 %

- Myyntimäärä -3,0 %

- Hinta 8,8 %



Tukkukauppa on liikevaihdoltaan suurin kaupan 
toimiala

Tukkukauppa

- Liikevaihto 9,2 %

- Myyntimäärä -4,3 %

- Hinta 14,1 %



Työmarkkinoiden vahva vire jatkui marraskuussa –
työllisyysaste oli peräti 74,7 %



Avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt –
pitkään avoimena olleita on tiettävästi siivottu pois



Työttömien määrä on kohonnut, mutta ei kovin 
paljon



Talouden työpäiväkorjattu palkkasumma 
marraskuussa +7,2 % y/y – kuluttajahinnat +9,1 %



Kuluttajahinnat nousivat 7,1 % vuonna 2022 –
viimeisimmät ennusteet vuodelle 2023 ovat 5 % luokkaa

Jos KHI vakautuisi 
joulukuun tasolle 
seuraavan 12 kk 
ajaksi, vuoden 
2023 inflaatio olisi 
3,5 %.



Hintojen nousu tulee yhä enemmän asumisesta ja 
ruoasta – liikenteen vaikutus on pienentynyt



Pelkästään sähkön ja asuntolainojen korkojen 
vaikutus inflaatioon oli 2,7 %-yksikköä
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3.2.2023 klo 13:30 (huom! aika)

Mukavaa viikonloppua!


