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TALOUSENNUSTE 5.5.1998

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin 
talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa 
vuodessa: maalis- ja elokuussa. Lisäksi niiden välillä tehdään 
tarvittaessa ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat 
kuukausittain kotisivuilla ajankohtaista talouskehitystä.

TALOUSKASVU VOIMAKASTA 
TÄNÄ JA ENSI VUONNA

Suomen kokonaistuotanto kasvoi viime vuonna lähes 6 
prosenttia ja siten huomattavasti nopeammin kuin EU-
maissa keskimäärin. Tänä ja ensi vuonna 
kokonaistuotannon kasvu hidastuu viimevuotisesta. 
Verrattuna muihin EU-maihin talouskasvu pysyy 
kuitenkin nopeana. Kasvu on edelleen vientivetoista, 
joskin kulutuksen kasvun vaikutus voimistuu. Tänä 
vuonna kokonaistuotanto kasvaa 4,5 prosenttia ja ensi 
vuonna 4,2 prosenttia. Työllisyys lisääntyy keskimäärin 
60 000 henkilöllä sekä tänä että ensi vuonna. Samalla 
julkisen talouden rahoitusasema vahvistuu ja 
ulkomaankaupan ylijäämät kasvavat. Inflaatio nopeutuu 
ensi vuonna 2 prosenttiin.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että 
kokonaistuotannon kasvuvauhti pysyy yli 4 prosentissa 
seuraavan kahden vuoden ajan. Tänä vuonna 
kokonaistuotanto kasvaa 4,5 prosenttia, mutta vuoden 
sisäinen kasvu jää tätä hitaammaksi. Ensi vuoden 
kokonaistuotanto on 4,2 prosenttia tämän vuotista 
suurempi. Vuoden sisäinen kasvu kuitenkin kiihtyy.

Suhdanneura muotoutuu pitkälti kansainvälisen talouden 
kehityksen perusteella. OECD-alueella Suomen 
vientiosuuksilla painotettuna tuotanto kasvaa jonkin 
verran nopeammin kuin vuonna 1997: tänä vuonna 
vajaat 3 prosenttia ja ensi vuonna 3 prosenttia. 
Kokonaistuotannon kasvuvauhti on nopeutumassa 
erityisesti Euroopan unionin alueella. Pitkään jatkunut 
talouskasvu hidastuu jonkin verran Pohjois-Amerikassa, 
mutta vastaavasti nopeutuu Aasiassa, Venäjällä ja 
muissa siirtymätalouksissa.

Suomen tavaravienti kasvaa edelleen ripeästi, joskin 
selvästi viime vuotista hitaammin. Tavaroiden ja 
palvelusten viennin määrä on tänä vuonna 8,5 prosenttia 
ja ensi vuonna 7,5 prosenttia edellisvuotista suurempi. 
Viennin kasvu hidastuu osaltaan Aasian kriisin 
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seurauksena, mutta suurelta osin sen vuoksi, ettei uutta 
kapasiteettia ole enää valmistumassa 
paperiteollisuuteen. Viennin kasvun pysymistä verraten 
rivakkana selittää muun muassa elektroniikka- ja 
sähköteollisuuden hyvä menestys. Tavaroiden ja 
palvelusten tuonti kasvaa tänä ja ensi vuonna runsaat 7 
prosenttia. Vaihtotaseen ylijäämä vahvistuu 43 miljardiin 
markkaan tänä vuonna ja lähes 52 miljardiin markkaan 
ensi vuonna.

Yksityiset investoinnit kasvavat tänä vuonna 8 prosenttia 
ja ensi vuonna saman verran. Molempina vuosina 
kasvua pitää yllä asuinrakentaminen, jossa investoinnit 
kasvavat vajaat 14 prosenttia tänä vuonna ja 10 
prosenttia ensi vuonna. Myös palvelutoimialojen, 
erityisesti kaupan, investoinnit kasvavat verraten 
nopeasti. Ensi vuonna teollisuuden investoinnit kääntyvät 
taas nousuun.

Palkansaajien keskituntiansiot nousevat tänä vuonna 3,8 
prosenttia. Vuonna 1999 keskituntiansiot nousevat 3,5 
prosenttia edellisvuodesta. Palkkaliukumat, joihin sisältyy 
säännöllisen työajan palkkaliukumien lisäksi myös muut 
palkanlisät, nostavat kokonaisansioita tänä vuonna 1,2 
prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia.

Palkkojen ja kotitalouksien yrittäjätulojen ripeästä 
kasvusta huolimatta kotitalouksien käytettävissä olevat 
tulot eivät kasva tänä vuonna reaalisesti aivan yhtä 
nopeasti kuin viime vuonna. Ensi vuonna verotuksen 
keventyminen lisää kotitalouksien käytettävissä olevia 
tuloja. Yksityisen kulutuksen määrä kasvaa sekä tänä 
että ensi vuonna noin 4 prosenttia. Tämä on mahdollista, 
koska säästämisaste laskee jonkin verran viime vuoden 
tasosta. Säästämisasteen lievä aleneminen sopii hyvin 
ilmapiiriin, jolle on ominaista toimeentuloon kohdistuvan 
epävarmuuden pieneminen.

Talouskasvun työllistävyys jopa paranee vuosina 
1998–1999, sillä kasvun hidastuminen koskee lähinnä 
vientiteollisuutta, ei palvelualoja eikä rakentamista. 
Työllisten määrä kasvaa sekä tänä että ensi vuonna 60 
000 henkilöllä huolimatta siitä, että työvoimapoliittisin 
toimenpitein työllistettävien määrä supistuu vuosittain 
usealla tuhannella henkilöllä.

Työvoimatilastoinnin harmonisoiminen EU:ssa edellyttää 
Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen työnhakukriteerin 
tiukentamista kolmesta kuukaudesta yhteen kuukauteen 
työvoimatoimistossa asioinnin osalta. Uudella 
mittaustavalla työttömänä on tänä vuonna keskimäärin 
270 000 henkilöä eli 10,9 prosenttia työvoimasta. Ensi 



vuonna työttömyysaste laskee 2 prosenttiyksikköä ja 
työttömänä on enää 224 000 henkilöä eli 8,9 prosenttia 
työvoimasta.

Julkisen kulutuksen määrä kasvaa vain prosentin sekä 
tänä että ensi vuonna. Kuntien heikentynyt 
rahoitusasema hillitsee kulutusmenojen kasvattamista.

Verotus ei juuri kevene tänä vuonna. Ensi vuonna 
verotulojen kasvu hidastuu tuloverotuksen keventämisen 
seurauksena. Veroaste alenee tuolloin tämän vuoden 47 
prosentista 46 prosenttiin.

Valtion rahoitusasema vahvistuu sekä tänä että ensi 
vuonna. Vastaavasti kuntasektorin alijäämä kasvaa tänä 
ja ensi vuonna jonkin verran. Julkisyhteisöjen 
rahoitusalijäämä oli viime vuonna 1,3 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Tänä vuonna julkisyhteisöjen 
alijäämä muuttuu 0,5 prosentin ylijäämäksi, joka 
vahvistuu edelleen ensi vuonna 1,3 prosenttiin. Samalla 
julkinen bruttovelka (EMU-velka) alenee, tänä vuonna 52 
prosenttiin ja ensi vuonna 48 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta.

Rahapolitiikka verraten kevyttä

Kansallisen rahapolitiikan liikkumavara häviää, kun 
Suomi ensi vuoden alusta kymmenen muun EU-maan 
kanssa siirtyy Euroopan talous- ja rahaliiton kolmanteen 
vaiheeseen. Tämä näkyy jo tänä vuonna siinä, että 
tulevan euroalueen maiden rahapolitiikan ohjauskorot 
lähenevät toisiaan ja valuuttakurssit liikkuvat kohti 
odotettua muuntokurssiaan.

Suomen markka kiinnitetään euroon sen nykyisillä 
keskuskursseilla. Euron kolmen kuukauden korko 
asettuu ensi vuonna keskimäärin 4 prosenttiin. 
Suomessa kolmen kuukauden korko nousee siten 0,3 
prosenttiyksikköä tämän vuoden keskiarvosta. 
Reaalikorot pysyvät kuitenkin tämänvuotisella tasolla. 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen näkemyksen mukaan 
kevyehkö raha-politiikka on mahdollista Euroopassa, 
koska kuluttajahintojen nousuvauhti pysyy hitaana, EU-
maissa noin 2 prosentissa ja euroalueella tätäkin 
hitaampana.

Finanssipolitiikan keventämiseen ei tarvetta

Suomen finanssipolitiikka on tänä vuonna lievästi 
kiristävää ja ensi vuonna verraten neutraalia. 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen arvion mukaan 



suhteellisen nopea kasvu ja inflaation nopeutuminen 
eivät anna perusteita finassipolitiikan lisäkevennykseen 
ensi vuonna esimerkiksi kasvattamalla tulonsiirtoja tai 
keventämällä verotusta suunniteltua enemmän. Tarvetta 
pidättyvyyteen finanssipolitiikassa lisää se, että 
Euroopan rahapolitiikka tulee olemaan ensi vuonna 
verraten kevyttä Suomen suhdannetilannetta ajatellen.

Tarvetta julkisten kulutusmenojen lisäleikkauksiinkaan ei 
toisaalta ole. Julkisten peruspalveluiden tuotannon 
rahoittamisessa on jo nykyisin vaikeita ongelmia ja 
näiden menojen supistaminen kaventaisi osaltaan myös 
talouskehityksen edellytyksiä pitkällä aikavälillä.

Rakennusalan korkea työttömyys sallii rakentamisen 
tuntuvan kasvun. Palkansaajien tutkimuslaitoksen 
mukaan arava- ja korkotukilainojen 1,5 miljardin markan 
valtuutus tulisi toteuttaa. Tätä edellyttää myös tarve 
edistää työvoiman liikkuvuutta.

Työvoimapolitiikassa huomio pitkä-aikaistyöttömiin

Palkansaajien tutkimuslaitoksen käsityksen mukaan 
työnantajain sairausvakuutus- ja kansaneläkemaksuja 
voitaisiin porrastaa yksilön palkkatason mukaan. Tämä 
alentaisi pienituloisten työvoimakustannuksia ja lisäisi 
siten vaikeimmin työllistyvien työn kysyntää. Tähän 
suuntaan on vaikuttanut myös kunnallisverotuksen 
ansiotulovähennyksen laajennus.

Edellytykset talouskasvun häiriöttömälle jatkumiselle 
paranevat, jos työvoimareservissä oleva työttömien 
joukko pysyy työkuntoisena. Tämänkin vuoksi tulisi estää 
työttömyysjaksojen keston piteneminen. 
Pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta on kuitenkin 
jäämässä 5 prosentin tuntumaan. Pitkäaikaistyöttömien 
työttömyyden kesto on lisäksi pidentymässä. Tämä 
saattaa vaikeuttaa ajoittaista työvoimapulaa ja lisätä siitä 
aiheutuvan palkkainflaation todennäköisyyttä. Tilanteen 
helpottamiseksi työvoimapolitiikan toimenpiteiden, 
tukityöllistämisen ja työvoimakoulutuksen tulisi 
kohdentua aiempaa painokkaammin 
pitkäaikaistyöttömiin.

Kuntataloutta ei voi heikentää

Taannoiset kuntien valtionosuuksien leikkaukset sekä 
kunnallisverotuksen ansiotulovähennys ovat 
heikentäneet kuntataloutta niin, että se jäi viime vuonna 
alijäämäiseksi. Tänä vuonna valtionosuuksien 
reaaliarvoa supistetaan edelleen. Ensi vuonna 
ansiotulovähennystä laajennetaan, mikä johtaa kuntien 



alijäämien kasvuun. Tämä on huolestuttavaa erityisesti 
sen vuoksi, että kuntien talousvaikeudet jakaantuvat 
varsin epätasaisesti.

Näillä näkymin peruspalveluista huolehtiminen on 
jatkossakin vaikeaa monissa kunnissa. Kuntien 
talousvaikeuksia on lisännyt uuden 
valtionosuusjärjestelmän liian kiireinen käyttöönotto. 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen mielestä kuntien 
valtionosuusjärjestelmää tulisi arvioida uudelleen ja 
pyrkiä käytäntöön, jossa muun muassa lasten 
päivähoidon kysyntä vaikuttaisi nykyistä suoremmin ja 
suuremmalla painolla sosiaalitoimen valtionosuuksiin.

Yksityistämisen tuotot

Viime vuonna yritysten kannattavuus parani 
merkittävästi. Koko kansantaloudessa tämä näkyi siinä, 
että esimerkiksi yritystoiminnassa toimintaylijäämä 
kasvoi lähes 20 prosenttia. Yrityssektorin ylijäämä on 
suuri myös tänä ja ensi vuonna.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen näkemyksen mukaan 
tulisi arvioida uudelleen hallituksen omaksuma periaate, 
jonka mukaan valtionyhtiöiden yksityistämisestä 
kertyvillä tuloilla vahvistetaan maamme teollisuuden 
toiminta- ja kehitysedellytyksiä, myös teollisen rakenteen 
uusiutumista. Tämä yksityistämistuloja koskeva 
toimintaperiaate on kaikissa oloissa kyseenalainen. 
Erityisesti tällä hetkellä, kun yritysten rahoitusasema on 
hyvä, ei yrityksille suoraan suunnattu tuki välttämättä 
lisää panostusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen, vaan 
korvaa sitä panostusta, jonka yritykset olisivat ilman 
tukeakin sijoittaneet tähän toimintaan.

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE 1998-1999

 1997 1997 1998e 1999e 

 mrd.mk 
määrän 

prosenttimuutos 

Bruttokansantuote 618.0 5.9 4.5 4.2 

Tuonti 190.0 9.3 7.3 7.2 

Kokonaistarjonta 808.1 6.7 5.2 4.9 

 

Vienti 245.0 12.8 8.5 7.5 

Kulutus 457.2 2.0 3.2 3.1 

-yksityinen kulutus 328.3 3.0 4.1 3.9 



-julkinen kulutus 128.9 -0.3 1.0 1.0 

Investoinnit 104.6 11.2 6.8 7.1 

- yksityiset investoinnit 87.8 12.6 8.0 8.0 

- julkiset investoinnit 15.4 4.6 0.0 2.0 

Varastojen muutos** 1.2 0.3* 0.0 0.0 

Kokonaiskysyntä 808.1 6.7 5.2 4.9 
* vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä
** ml. tilastollinen ero

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA

 
1997

1998e 1999e 

Työttömyysaste (%)
14.5

12.5 10.5 
Työttömyysaste* (%) - 10.9 8.9

Työttömät (1 000)
367

318 269 

Työlliset (1 000)
2170

2230 2290 

  

Inflaatio (%)
1.2

1.7 2.0 

Ansiotaso (%)
2.1

3.4 3.1 

Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot (%)

4.3
3.6 4.0 

  

Vaihtotaseen ylijäämä 
(mrd. mk)

32
42 51 

Kauppataseen ylijäämä 
(mrd. mk)

52
62 69 

Korollinen ulkomainen 
nettovelka (% BKT:sta)

25.1
17.4 9.0 

  



Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä 
(mrd. mk)

-8
3 9 

% BKT:sta
-1.3

0.5 1.3 

Valtiontalouden rahoitusylijäämä 
(mrd. mk)

-25
-16 -11 

% BKT:sta
-4.1

-2.4 -1.6 

Velkaantumisaste 
(Emu-velka, %)

55.8
52.3 48.1 

Korot

- 3kk helibor (%)
3.2

3.7 4.0 

- pitkät (%)
6.0

5.3 5.1 
*uudella mittaustavalla, jossa työnhakukriteeri on 1 kk

 

Suhdanne-ennusteen lisäksi 
Talous & Yhteiskunta -lehdessä julkaistaan 
talouspoliittisia keskustelupuheenvuoroja:

●     Jukka Pekkarinen: 
"Kansalliset suhdanneongelmat rahaliiton 
käynnistyessä"

●     Tuire Santamäki-Vuori: 
"Työttömyyden kohtaanto yhä vinompi"

●     Seija Ilmakunnas & Eero Lehto: 
"Verotus, julkiset menot ja työllisyys"

●     Ilpo Suoniemi: 
"Julkisen talouden tasapaino ja välillisen 
verotuksen mahdollisuudet"

●     Juha Honkatukia: 
"Monenkeskinen investointisopimus selkiyttää 
sijoittamisen sääntöjä"

●     Hannu Piekkola: 
"Riittävätkö investoinnit" 
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