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PA L K A N S A A J I E N T U T K I M U S L A I T O S

Suomen kokonaistuotanto kasvoi heinä-syyskuussa 
0,3 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskus (TK) julkisti 8.12. kansantalouden neljän-
nesvuositilinpidon tiedot tämän vuoden kolmannesta 
neljänneksestä. Samalla tarkistettiin koko suhdanneuraa 
myös viime vuoden lopun ja koko tämän vuoden aiempien 
neljännesten osalta.

TK:n uudet neljännesvuosiluvut eivät ole muuttaneet ku-
vaa kokonaistuotannon pudotuksen syvyydestä. Luvut ovat 
sen sijaan muuttuneet merkittävästi suhdanneuran osalta. 
Tähän on vaikuttanut TK:n soveltama kausitasoitusmenetel-
mä, jossa tuotannon pudotus on otettu huomioon tasomuu-
toksena. Kun aiempien lukujen sekä teollisuustuotannon vo-
lyymi-indeksin ja tuotannon suhdannekuvaajan tuoreimpien 
tietojen mukaan Suomen kokonaistuotanto ja teollisuudenkin 
tuotanto olisi supistunut jatkuvasti lähes kuukaudesta toiseen 
aina syyskuulle asti, niin uudet luvut kumoavat tämän.

Uusien neljännesvuositietojen mukaan Suomen ko-
konaistuotannon supistuminen ajoittui vuoden 2008 vii-
meiselle ja tämän vuoden ensimmäiselle neljännekselle. 
Molempina neljänneksinä tuotanto supistui yli 4 prosenttia 
edellisestä neljänneksestä. Tämän vuoden toisella neljän-
neksellä tuotanto jo pysyi lähes ennallaan ja kolmannella 
neljänneksellä se kasvoi 0,3 prosenttia edellisestä. Esi-
merkiksi tehdasteollisuudessa tuotanto kasvoi kolmannel-
la neljänneksellä jo 2,4 prosenttia edellisestä.

Kaiken kaikkiaan tuotannon vähäinen kasvu ei ole vielä 
merkittävästi nostanut taloutta siitä syvästä kuopasta, johon 
se on vajonnut. Mutta lohdullista tässä on se, että alamäki 
on päättynyt, toisin kuin mitä Tilastokeskuksen teollisuus-
tuotannon volyymi-indeksi ja tuotannon suhdannekuvaaja 
ovat osoittaneet. Näiden indikaattoreiden ominaisuuksia on 
kaiketi arvioitava vielä erikseen, vaikka (ainakin ulkopuoli-
sen) on vaikea nähdä korjattavaa niiden perusominaisuuk-
sissa ja niitä koskevan tiedon keruussa. Mutta sitä kiirettä 
voi ainakin ihmetellä, jolla esimerkiksi tuotannon suhdan-
nekuvaajan syyskuun tieto julkistettiin. Kaiketi tuo harhaan-
johtava luku perustui varsin heiveröiseen tietopohjaan.

Teollisuuden käänne ylöspäin 
näyttää entistäkin ilmeisemmältä

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) ennusti viime syyskuun 
alussa, että Suomen bruttokansantuotteen volyymi supis-

tuu tänä vuonna 5,5 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 1,8 
prosenttia. Tuoreessa toimialaennusteessa tämän vuoden 
pudotus on arvioitu 6,5 prosentiksi. Sen sijaan ensi vuo-
den kasvun ennustettiin olevan edelleen 1,8 prosenttia. 
Toimialaennusteessa teollisuuden, rakentamisen ja liike-
elämää palvelevan toiminnan yhteensä taas ennustettiin 
kasvavan jo 5,6 prosenttia ensi vuonna.

TK:n uudet luvut tämän vuoden kolmannelta neljän-
nekseltä eivät anna aihetta tarkistaa PT:n aiempia arvioita 
ensi vuodesta. Tänä vuonna kokonaistuotanto sen sijaan 
pudonnee lopulta runsaat 7 prosenttia. Uusien eri toimi-
aloja koskevien lukujen valossa on entistäkin ilmeisempää, 
että teollisuus kasvaa jo ensi vuonna reippaasti. Toiseksi 
näyttää myös siltä, että liike-elämää palvelevan tuotan-
non supistus jää tänä vuonna verraten pieneksi, pienem-
mäksi kuin mitä toimialaennusteessamme arvioimme.

Kansantalouden tilinpito ei tue 
käsitystä, että finanssipolitiikka 
tukisi kokonaistuotantoa

Finanssipolitittisen elvytyksen pitäisi näkyä ennen kaikkea 
julkisen kulutuksen kasvuna. Kansantalouden neljännes-
vuositilinpidon tuoreiden tietojen mukaan julkinen kulu-
tus on polkenut tänä vuonna kuitenkin lähes paikallaan. 
Niinpä kolmannen neljänneksen luku ei ole viime vuoden 
vastaavaa lukua suurempi.

Julkiset investoinnit (joiden merkitys on verraten pie-
ni) ovat kuitenkin noin 5 prosentin kasvussa ilmeisesti 
kuntien ansiosta. Maa- ja vesirakentaminen, jossa nimen-
omaan valtion elvytystoimien pitäisi näkyä, on taas supis-
tunut yli 4 prosentin vauhtia edellisestä neljänneksestä 
huhtikuusta lähtien. Kolmannella neljänneksellä näiden 
investointien taso oli jo runsaat 14 prosenttia viimevuo-
tista alempi. On tietenkin mahdollista, että valtion tuke-
mat hankkeet alkavat näkyä kansantalouden tilinpidossa 
vasta myöhemmin. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin 
sanoa, että ”elvytyspolitiikan” jälki on melko näkymätön. 
Ero on suuri, jos kehitystä verrataan tältä osin esimerkiksi 
Saksaan, jossa julkinen kulutus on kasvanut tänä vuonna 
runsaat 2 prosenttia edellisvuodesta. 
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