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TALOUSENNUSTE 7.1.1999

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.

VAHVA TALOUSKASVU JATKUU 

Suomen kansantalous näyttää selvinneen viime syksyn 
markkinahäiriöistä odotettua paremmin. 
Kokonaistuotannon kasvu jatkui suhteellisen vakaana. 
Bruttokansantuote oli koko viime vuonna 5,2 prosenttia 
korkeampi kuin edellisenä vuonna. Kansainvälisten 
suhdannenäkymien heikkeneminen on hidastanut 
viennin kasvua, mutta kotimainen kysyntä kohoaa 
tasaista tahtia. Palkansaajien tutkimuslaitos ennakoi 
kokonaistuotannon määrän lisääntyvän tänä vuonna 3,8 
prosenttia. Tämä on puoli prosenttiyksikköä enemmän 
kuin viime syksynä arvioimme. Työllisyys paranee 
edelleen. Työttömyysaste alenee tänä vuonna 
keskimäärin 10,2 prosenttiin. Ulkomaankauppahintojen 
lasku merkitsee sitä, että inflaatio pysyy hyvin alhaisena. 
Kuluttajahintojen kohoaminen jää tänä vuonna 
keskimäärin 1,2 prosenttiin. 

Talouskriisin vaikutukset Japanissa, Kaakkois-Aasiassa 
ja Venäjällä ovat olleet ennakoituakin voimakkaampia. 
Näiden maiden tilanteessa ei ole odotettavissa nopeaa 
parantumista. Tämä on kuitenkin otettu ennusteessa jo 
huomioon. Japanin pankkien heikko tila voi silti häiritä 
kansainvälistä taloutta ennakoitua enemmän. 

Keskeinen negatiivinen riski liittyy myös siihen, että 
teollisuusmaiden kasvu on yhä paljolti Yhdysvaltojen 
yksityisen kulutuksen kasvun ja ulkomaisen 
velkaantumisen varassa. Pörssikurssien voimakas lasku 
voi sysätä Yhdysvaltojen kansantalouden alamäkeen. 
Tämän ohella voi myös dollarin jyrkkä ja pysyvä 
heikkeneminen merkitä kasvunäkymien heikkenemistä 
Euroopassa tällä hetkellä arvioitua enemmän.

Alhaiset korot, omaisuuden arvonnousut ja lisääntyvä 
optimismi voivat meillä toisaalta johtaa paikalliseen 
ylikuumenemiseen. Tämän riskin pienentämiseksi on 
tarpeen, että uuden hallituksen finanssipolitiikka 
käynnistyy tiukkana ja julkisen talouden ylijäämää 
kartutetaan edelleen. 



Kansainvälinen talous ja ulkomaankauppa 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen viime syksynä tekemää 
ennustetta eri maiden talouskasvusta ei ole muutettu 
merkittävästi. EU:n tämän vuoden kokonaistuotannon 
kasvuennustetta tosin tarkistettiin jonkin verran alaspäin 
2,5 prosentista 2,2 prosenttiin. USA:n talous kasvaa tänä 
vuonna ennakoitua 2 prosentin vauhtia. Venäjän talous 
supistuu edelleen tuntuvasti ja Aasian teollistuneiden 
maiden taloudet elpyvät verraten hitaasti taantumasta. 
Japanin kokonaistuotanto supistuu myös tänä vuonna. 
Kiinan talous sen sijaan kasvaa edelleen verraten 
nopeasti. Suomen kannalta on lohdullista, että Euroopan 
Unionin talous on edelleen vakaa eikä EU-maissa näillä 
näkymin muodostu sellaisia sisäsyntyisiä häiriöitä, joista 
tulisi merkittävä uhka Suomen taloudelle. Euroopan 
korkotaso pysyy vakaana ja lyhyt kolmen kuukauden 
korko on tänä vuonna keskimäärin 3,1 prosenttia. Myös 
pitkät korot laskevat ja tukevat näin talouden kasvua. 

Suomi on muita EU-maita riippuvaisempi unionin 
ulkopuolelle suuntautuvasta viennistä. Viime vuonna 
tapahtuneen Suomen Aasian viennin kymmenen 
prosentin laskun on korvannut Yhdysvaltoihin 
suuntautuvan viennin kasvu. Aasian maat, Yhdysvallat ja 
Venäjä ovat tällä hetkellä lähes yhtä tärkeitä 
vientikohteita viennin osuuden kokonaisviennistä 
vaihdellessa Venäjän 7 prosentista Aasian maiden 8,5 
prosenttiin. Suomen vientinäkymät, myös EU:n 
sisämarkkinoilla, ovat jonkin verran heikentyneet viime 
syksystä. Palkansaajien tutkimuslaitos on alentanut 
tämän vuoden tavaroiden ja palveluiden viennin 
kasvuennustetta 7 prosentista 5 prosenttiin. 
Ulkomaankauppaa uhkaavat metsäteollisuuden ja 
perusmetallin vientituotteiden halpeneminen. Viennin 
kasvu on sähköteknisen teollisuuden varassa. 
Metsäteollisuuden vienti kasvaa vain vähän ja eräillä 
muilla toimialoilla vienti jopa supistuu. Tavaroiden ja 
palvelusten tuonnin odotetaan kasvavan keskimäärin 6 
prosenttia viimevuodesta ja siten vientiä nopeammin. 

Palkansaajien tutkimuslaitos on tarkistanut 
ulkomaankaupan ylijäämien ennusteita jonkin verran 
alaspäin. Tämän vuoden kauppatase on noin 58 
miljardia markkaa ja siten suurin piirtein edellisvuoden 
tasolla. Vaihtotaseen ylijäämä kasvaa viime vuodesta 
parilla miljardilla markalla runsaaseen 40 miljardiin 
markkaan. 

Tuotanto



Kokonaistuotannon kasvutrendi ei alentunut viimeiseen 
tilastoituun kuukauteen viime vuoden lokakuuhun 
mennessä. Talouskasvu kuitenkin hidastunee vuoden 
viimeisinä kuukausina, ja vuosikasvuksi ennakoidaan 5,2 
prosenttia. Tänä vuonna kokonaistuotanto lisääntyy 3,8 
prosenttia. Tuotannon aleneminen selittyy heikentyvien 
kansainvälisten suhdanteiden vaikutuksesta Suomen 
vientiin. 

Viime vuonna teollisuuden kasvu on keskimääräistä 
voimakkaampaa, 8 prosenttia. Teollisuuden sisällä 
erottuu selvästi tietoliikennealan voimakas kasvu. Kolme 
suurinta tietoliikennealan yritystä vastaavat lähes 70 
prosenttia pörssin markkina-arvosta, joten 
kasvuodotukset ovat suuret myös tälle ja tuleville 
vuosille. Tänä vuonna kasvu jakaantuu tasaisemmin 
kotimarkkinoiden ja vientiteollisuuden välillä. 
Teollisuudessa kasvu on jopa hidasta muualla kuin 
sähköteknisellä alalla. Kotimarkkinoilla kotitalouksien 
kysyntä tukee kasvua samoin kuin maataloustuotannon 
palaaminen normaalitasolle. 

Yksityinen kulutus ja investoinnit

Työllisyyden paranemisen ja muuta Eurooppaa 
voimakkaamman kasvun turvin yksityinen kulutus on 
ripeässä kasvussa. Viime vuonna kulutus kasvoi 4.6 
prosenttia. Kestävien kulutustavaroiden kuten autojen 
kysynnän kasvu on ollut voimakasta, lähes 15 prosenttia. 
Tämä vuonna kotitalouksen palkkasumma ja 
yrittäjätulojen kasvu hidastuu viime vuoden 7 prosentista 
5 prosenttiin. Kotitalouksien käytettävissä olevat 
reaalitulojen kasvu sen sijaan nousee 3,5 prosentista 4 
prosenttiin. Tätä selittää hidas 1,2 prosentin inflaatio ja 
veronalennukset. Kun korkotaso on alhainen samoin 
kuin kotitalouksien velkaisuus, yksityinen kulutus kasvaa 
määrältään edelleen reippaasti, 4 prosenttia.

Yksityisten investointien määrä kasvoi vuoden 1998 
kolmella ensimmäisellä neljänneksellä peräti 12 
prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna. 
Rakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien 
kasvu olivat jokseenkin samalla tasolla. Vuonna 1999 
kummankin kasvu hidastuu hieman, mutta yksityisten 
investointien kasvuluku jää silti 7 prosentin tasolle. 
Teollisuuden investoinnit eivät kasva. Rakentamisessa 
jatkuu edelleen korkeasuhdanne ja kone- ja 
laiteinvestoinnit siirtyvät entistä selvemmin 
palveluyrityksiin kuten kuljetuksiin ja kauppaan.

Julkinen talous



Julkinen kysyntä kasvaa vähemmän kuin muu talous. 
Julkisen kulutuksen määrä kasvaa 1,5 prosenttia ja 
julkiset investoinnit laskevat 2 prosenttia vuonna 1999. 
Kasvuvauhti säilyy samana kuin viime vuonna. Tehtyjen 
säästöpäätöksien perusteella valtion kulutusmenot 
kasvavat hitaammin kuin kuntien menot. Tänä vuonna 
julkisten menojen BKT-osuus jää 51 prosenttiin. Vuonna 
1997 vastaava luku oli vielä 56 prosenttia.

Palkkojen suotuisa kehitys, työvoiman lisäys ja 
kulutuksen ripeänä jatkuva kasvu ylläpitävät verotulojen 
kasvua. Kaikkiaan valtion verotulot kasvoivat viime 
vuonna noin 10 prosenttia ja valtion rahoitusasema 
vahvistui edellisestä vuodesta 12 miljardilla markalla. 
Ripeän talouskasvun seurauksena talouden 
kokonaisveroaste kohosi noin puoli prosenttiyksikköä. 

Työllisyyden paraneminen ylläpitää tänä vuonna 
tuloverojen kasvua tuloverotaulukkoihin ja 
kunnallisverotuksen ansiotulovähennykseen tehdyistä 
alennuksista huolimatta, tosin viime vuotta hitaammin. 
Myös välilliset verot karttuvat selvästi hitaammin, vaikka 
kulutuskysynnän kasvu jatkuu ja se kohdistuu edullisesti 
verotuoton kannalta. Kaikkiaan valtion verotulot kasvavat 
tänä vuonna 5 prosenttia ja kuntien verotulot 3 prosenttia 
. Veroaste laskee vuoden 1997 tasolle, 46,9 prosenttiin. 
Valtio välttyy lisävelan otolta, kun rahoitusalijäämä 
katetaan osakkeiden myynneillä ja muilla 
rahoitustoimilla. 

Kuntien rahoitusasemaa ovat rasittaneet yhteisöveron 
jakoperusteiden muutos valtion ja kuntien välillä sekä 
valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset. Ripeä talouskasvu 
piti silti kuntien rahoitusaseman viime vuonna likimain 
tasapainossa ja vuoden 1997 tasolla. Kuntien 
rahoitustilanne on kuitenkin hyvin epäyhtenäinen. Tänä 
vuonna kuntien rahoitusasema heikkenee ja on noin 
miljardin alijäämäinen. Tähän vaikuttaa eniten 
ansiotulovähennyksen lisäys. 

Koko julkisen sektorin rahoitusasema on muuttunut 
ylijäämäiseksi ja julkinen velka on kääntynyt laskuun. 
Vuonna 1999 ylijäämä on jo 2 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Julkinen bruttovelka (EMU-
velka) jää tänä vuonna noin 47 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta.

Työllisyyden kasvu jatkuu

Työllisyys kasvoi vuoden 1998 aikana 53 000 henkilöllä 
eli noin 2,5 prosentilla suhteessa edelliseen vuoteen. 
Palkansaajien määrän kasvu oli vielä nopeampaa eli 63 



000 henkilöä, mutta maatalousyrittäjien määrän raju 
supistuminen jatkui edelleen ja alensi muiden työllisten 
kuin palkansaajien kasvua. Nuorten työvoiman tarjonnan 
kasvu ja kuntasektorin osa-aikatyön kasvu selittävät osa-
aikaisten määrän kasvua viime vuonna lähes 18 000 
henkilöllä. Sama kehitys jatkuu tänäkin vuonna kaupan 
alalla ja kuntasektorilla. Työllisten määrän kasvuksi 
arvioidaan tänä vuonna vuositasolla 43 tuhatta. Vaikka 
talouskasvu hidastuu, työllisyyden kasvu jatkuu 
reippaana, koska talouskasvu perustuu nyt aiempia 
vuosia selvemmin myös kotimarkkinoiden elpymiseen. 
Työttömyysasteen vuosikeskiarvo laskee 10,2 prosentin 
tasolle.

Inflaatio hidastuu 

Inflaatio oli vielä vuoden 1998 alussa lähes kaksi 
prosenttia. Inflaatiovauhti hidastuu tänä vuonna 1,2 
prosenttiin. Raaka-aineiden ja tuontihintojen lasku tosin 
taittuu viime vuoden lopun jyrkän pudotuksen jälkeen. 
Keskituntiansioiden 2,2 prosentin reaalikasvu alittaa 
tuottavuuden kasvun ja yritysten kannattavuus säilyy 
hyvänä. 

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE

 1997 1997 1998e 1999e 

 mrd.mk 
määrän 

prosenttimuutos 

Bruttokansantuote 622.1 6.0 5.2 3.8 

Tuonti 192.6 10.5 9.1 5.6 

Kokonaistarjonta 814.7 7.0 6.1 4.2 

 

Vienti 247.7 12.8 7.8 4.8 

Kulutus 459.1 2.6 3.7 3.3 

-yksityinen kulutus 329.1 3.3 4.6 4.0 

-julkinen kulutus 130.0 0.7 1.5 1.5 

Investoinnit 104.8 12.2 7.8 5.7 

- yksityiset investoinnit 87.3 13.3 10.0 7.0 

- julkiset investoinnit 17.6 6.7 -4.0 -2.0 

Varastojen muutos** 3.1 0.3* 0.7 0.2 

Kokonaiskysyntä 814.7 7.0 6.1 4.2 



* vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä
** ml. tilastollinen ero

 

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA

 
1997

1998e 1999e 
Työttömyysaste* (%) 12.7 11.4 10.2

Työttömät (1 000)
314

285 258 

Työlliset (1 000)
2170

2223 2266 

  

Inflaatio (%)
1.2

1.4 1.2 

Ansiotaso (%)
2.4

3.5 2.7 

Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot (%)

5.6
3.5 4.0 

  

Vaihtotaseen ylijäämä 
(mrd. mk)

34
38 41 

Kauppataseen ylijäämä 
(mrd. mk)

52
58 59 

Korollinen ulkomainen 
nettovelka (% BKT:sta)

25.7
18.5 11.8 

 

Lyhyet korot (3kk euribor)**
3.2

3.6 3.1 

Pitkät korot 
(valtion obligaatiot, 10 v.)

6.0
4.8 3.8 

*uudella mittaustavalla, jossa työnhakukriteeri on 1 kk
**helibor vuoteen 1998
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JULKISEN TALOUDEN 
RAHOITUSASEMA JA VELKA

 1996 1997 1998e 1999e 

Veroaste (% bkt:sta) 48.2 47.0 47.4 46.9 
Valtion rahoitusjäämä
(mrd. mk) -42 -27 -15 -7 
Valtion bruttovelka
(mrd. mk) 395 418 425 425 
Julkisyhteisöjen 
rahoitusjäämä
(mrd. mk) -21 -9 8 16 

% bkt:sta
-3.6 -1.4 1.2 2.3 

Julkinen Emu-velka
(mrd. mk)

332 343 338 329 
% bkt:sta

57.8 55.1 50.8 47.0 
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