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On todennäköistä, että uhkaava kauppasota saadaan rajoitettua koskemaan 
vain yksittäisiä tavaraluokkia. Jos näin käy, kasvu jatkuu Suomessa tänä ja 
ensi vuonna vahvana. Nousukausi näyttää, ettei Suomella ollutkaan väitetty-
jä, poikkeuksellisen vakavia rakenteellisia ongelmia.  Mm. tehdyistä leikkaus-
päätöksistä johtuen talouden vahva kehitys ei kuitenkaan paranna tasapuo-
lisesti kaikkien väestöryhmien tilannetta. Tuloerojen kasvua pitäisi hidastaa 
perusturvan päivityksellä, johon kuuluisi indeksikorotusten tekeminen vii-
meistään ensi vuonna.

 » Talouskasvu jatkuu, jos orastava kauppasota py-
säytetään ajoissa

 » Jakaantuneilla työmarkkinoilla työllisyys kasvaa, 
mutta työttömyys laskee hitaasti

 » Tuloerot kasvavat ripeästi, jos perusturvaa ei päi-
vitetä

 » Myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit kasvavat jäl-
leen

Viime vuonna Suomen talouden jo vuonna 2016 
käynnistynyt kasvu kiihtyi. Kasvu painottui eten-
kin alkuvuodesta korkean tuottavuuden vien-

tialoille, ja siksi työllisyysasteen nousu jäi vaatimatto-
maksi. Loppuvuodesta 2017 ja kuluvan vuoden alussa 
myös työllisyysaste kasvoi ripeästi. Investointien kasvu 
on ollut nopeaa, ja myös tutkimus- ja kehitysinvestoinnit 
ovat kääntyneet kasvuun. 

Maaliskuun lopussa julkaistiin kansantalouden ti-
linpidon vuoden 2017 tarkistetut ennakkotiedot, joiden 
mukaan bruttokansantuotteen volyymi olisi kasvanut 
2,6 prosenttia. Tämä luku ilmaisee arvonlisäyksen kautta 
lasketun bruttokansantuotteen volyymin kasvun. Ennak-
kotiedoissa arvonlisäyksen kautta ja huoltotaseen erien 
kautta laskettujen bruttokansantuotteen arvojen ero (ns. 
tilastollinen ero) on poikkeuksellisen suuri, noin kaksi 
miljardia euroa. Onkin varsin luultavaa, että viime vuo-
den bruttokansantuote ja sen kasvu tarkentuvat tilinpi-
don myöhemmissä julkistuksissa suuremmiksi.  

Nyt keväällä 2018 talousennustetta laaditaan entis-
täkin arvaamattomammassa tilanteessa. Yhdysvaltain 
presidentti Donald Trump ilmoitti maaliskuun alussa, 
että Yhdysvallat ottaa käyttöön teräkselle 25 prosentin ja 
alumiinille 10 prosentin tuontitullin. Tullien kohteena on 

ensisijaisesti Kiina, ja monet muut tärkeät kauppakump-
panimaat – mm. koko Euroopan unioni – on toistaiseksi 
jätetty niiden ulkopuolelle. Myöhemmin Yhdysvallat on 
ilmoittanut kohdistavansa tulleja myös teknologisesti 
kehittyneempiin kiinalaistuotteisiin, joiden on väitetty 
loukkaavan yhdysvaltalaisten yritysten teollisia oikeuk-
sia. Kiina on ilmoittanut suunnittelevansa vastatulleja 
joukolle amerikkalaistuotteita, joita viedään Yhdysval-
loista Kiinaan vuosittain noin kolmen miljardin arvosta. 

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen ja mahdollisesti 
muuallekin leviävän täysimittaisen kauppasodan seu-
raukset olisivat vakavat ja arvaamattomat. Onhan esi-
merkiksi myös 1930-luvun suuren laman yhtenä tärkeänä 
syynä usein nähty kauppasotaan johtanut, Yhdysvalloissa 
vuonna 1930 säädetty tullilaki. 

Tähän mennessä presidentti Trump on kuitenkin on-
nistunut toteuttamaan radikaaleista päämääristään vain 
joulukuussa 2017 hyväksytyn verouudistuksen, joka so-
pii republikaanipuolueen yleisesti kannattamiin tavoit-
teisiin. Sitä vastoin esimerkiksi republikaanipuolueen 
tavoitteisiin kuulumaton Meksikon ja Yhdysvaltojen vä-
linen rajamuuri ei näyttäisi olevan toteutumassa: toistai-
seksi Meksikon ja Yhdysvaltojen välisen rajavalvonnan 
määrärahoja on lisätty vain muurin rakentamiseen täysin 
riittämättömillä summilla. 

Tämän ennusteen perustana toimii todennäköisim-
pänä pitämämme skenaario, jossa Yhdysvaltoihin suun-
tautuvaa vientiä rajoittavat tullit ja niiden vastatullit to-
teutuvat rajamuurin tavoin vain pieneltä osalta. Suomen 
vienti kasvaa vuosina 2018–2019 viime vuotta hitaammin 
mutta edelleen tuontia oleellisesti nopeammin. Myös in-
vestointien kasvu jatkuu, ja se kohdistuu keskimääräistä 
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voimakkaampana tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, 
jotka vähenivät pitkään (2011–2016) johtuen mm. Nokian 
matkapuhelinliiketoiminnan päättymisestä. 

MYÖNTEINEN TYÖLLISYYSKEHITYS 
EI NÄY TYÖTTÖMIEN MÄÄRÄSSÄ 

Työllisten määrä on kasvanut hämmentävällä vauh-
dilla kuluvan vuoden ensimmäisinä kuukausina. 
Arvioimme, että työllisyys kasvaa edelleen voi-

makkaasti ja että hallituksen aiemmin mahdottomalta 
vaikuttanut 72 prosentin työllisyysasteen tavoite saavute-
taan ensi vuonna. 

Viime vuonna bruttokansantuotteen volyymin ja 
työtuntien määrän suhteella mitattu työn tuottavuus 
koheni voimakkaasti, koska talouskasvu perustui kor-
kean tuottavuuden vientialojen kasvuun. Ennakkotie-
toihin perustuvan tuottavuuslaskelman mukaan työn 
tuottavuuden kasvu olisi ollut vähän alle kaksi prosent-
tia. Pidämme luultavana, että tuottavuusarvio tarken-
tuu ylöspäin vuoden 2017 bruttokansantuotteen arvon 
tarkentuessa. Ennustejaksolla kasvun laajentuminen 
alhaisemman tuottavuuden toimialoille – eli bruttokan-
santuotetta vähemmän kasvattaville, mutta enemmän 
työllistäville aloille – saa työn tuottavuuden kasvun ale-
nemaan, ja kuluvana vuonna työn tuottavuus ei ennus-
teessamme muutu viime vuoden tasosta juuri lainkaan.

Syksyn ja kevään palkkaratkaisuissa sovittiin suhdan-
netilanteeseen nähden maltillisista palkankorotuksista, 
ja palkansaajien reaalisten tuntiansioiden kasvu jää en-
nustejaksolla melko vaatimattomaksi (0,6 prosenttiin 
kuluvana vuonna ja 0,9 prosenttiin ensi vuonna). Palkan-
saajien yhteenlaskettua palkkasummaa kasvattaa kuiten-
kin myös koheneva työllisyystilanne, ja pääomatulotkin 
kasvavat. Siksi arvioimme, että ennustejaksolla yksityisen 
kulutuksen kasvu on viime vuosia nopeampaa. 

Työllisyystilanteen paraneminen on vähentänyt työt-
tömien lukumäärää vain vähän. Tammi- ja helmikuussa 
työllistyneiden määrä oli yli kymmenkertainen (työvoi-
matutkimuksessa käytetyn määritelmän mielessä) työt-
tömien lukumäärän pienenemiseen verrattuna. Ennus-
teessamme työttömien lukumäärä alenee hitaasti myös 
loppuvuodesta ja ensi vuonna. Hidas aleneminen viittaa 
siihen, että huomattava osa tämänhetkisen työttömyys-
asteen mittaamasta työttömyydestä olisi suhdannetilan-
teesta riippumatonta. Elinikäinen oppiminen ja aikuis-
koulutus ovat tärkeitä vaikeasti työllistyvien työmarkki-
na-aseman kohentamisen tapoja, mutta etenkin ikäänty-
vien työntekijöiden kohdalla palkkatuki saattaa toisinaan 
olla järkevämpi tapa vähentää työttömyyttä.

NOUSUKAUSI PALJASTAA TAANTUMASSA 
SYNTYNEET KOLLEKTIIVISET HARHAT

Vuoden 2008 finanssikriisin puhjettua julkisen ta-
louden aiempi yli 9 miljardin suuruinen ylijäämä 
vaihtui Suomessa nopeasti alijäämään. Suomessa 

kansainvälistä finanssikriisiä seurasi taantuma, joka joh-
tui ensisijaisesti toimialakohtaisista syistä kuten Nokian 
matkapuhelinliiketoiminnan päättymisestä ja metsäteol-
lisuuden vanhanaikaisen, muuttunutta kysyntää vastaa-
mattoman tuotantokapasiteetin supistumisesta. Taantu-
man aikana Suomessa syntyi kollektiivinen harha, jonka 
mukaan vertailukelpoisia maita heikompi taloudellinen 
menestys olisi johtunut joistakin vain Suomelle ominai-
sista rakenteellisista ongelmista. Esimerkiksi vielä kaksi 
vuotta sitten julkistetussa Nordean talousennusteessa 
Suomea luonnehdittiin toivottamaksi tapaukseksi, joka 
on kyvytön tekemään eurojäsenyyden edellyttämää, kus-
tannuskilpailukykyä parantavaa sisäistä devalvaatiota. 

Viime vuonna Suomen teollisuuden nimellisillä yk-
sikkötyökustannuksilla mitattu kustannuskilpailukyky 

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE 

2017 2017 2018e 2019e

Mrd. € Määrän muutos (%)

Bruttokansantuote 223,5 2,6 3,1 2,7

Tuonti 85,2 3,5 3,6 3,0

Kokonaistarjonta 308,7 2,9 3,3 2,7

Vienti 86,3 7,8 5,3 4,6

Kulutus 173,5 1,5 2,0 1,6

yksityinen 122,0 1,6 2,5 2,0

julkinen 51,5 1,3 0,8 0,7

Investoinnit 50,5 6,3 3,9 3,2

yksityiset 41,8 8,4 4,4 3,6

julkiset 8,7 -2,9 1,3 1,5

Kokonaiskysyntä 308,7 2,9 3,3 2,7

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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koheni kuitenkin noin 4 prosenttiyksikköä, kun vastaa-
va luku muuttui tärkeimmissä verrokkimaissa (Saksassa, 
Ruotsissa ja koko EU:ssa keskimäärin) vain vähän. Myös 
julkisen sektorin alijäämä on supistunut nopeasti kasvun 
käynnistyttyä. Ennusteessamme julkisyhteisöjen rahoi-
tusalijäämä vaihtuu ylijäämään ensi vuonna ja EDP-velka 
alittaa vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisen 60 prosen-
tin viitearvon jo kuluvana vuonna.

SUHDANNETILANTEEN MUUTUTTUA 
PERUSTURVAN INDEKSIKOROTUKSET 
OLISI SYYTÄ PALAUTTAA 

Valtiontalous jää ennusteessamme tänä ja ensi 
vuonna talouden vahvasta kehittymisestä huoli-
matta alijäämäiseksi. Yksi ilmeisen perusteltu ta-

pa kohentaa valtion rahoitusasemaa on kilpailua vääris-
tävien yritystukien karsiminen, ja hallituksen epäonnis-
tumista tukien leikkaamisessa voidaankin pitää erittäin 
valitettavana. 

Kuluvana vuonna jatketaan jo vuonna 2016 alkanutta 
perusturvan ja asumistuen indeksikorotusten koko hal-
lituskauden mittaista jäädytystä. Nousukausi ja valtion 
talouden ennakoitua nopeampi tasapainottuminen ko-
henneen työllisyystilanteen myötä tekevät jäädytyksestä 
entistäkin kohtuuttomamman. Indeksikorotusten palau-
tus olisi mahdollista toteuttaa fiskaalisesti neutraalilla 
tavalla, jos osa kilpailua vääristäviin yritystukiin nyt ku-
luvista määrärahoista käytettäisiin indeksikorotusten pa-
lauttamiseen. 
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 » Maailmantalouden kasvu hidastuu hiukan
 »  Euroalueen kasvu jäähtyy runsaaseen kahteen prosenttiin
 »  Euribor-korot eivät nouse ennen ensi vuoden loppua
 »  Yhdysvalloissa ja Kiinassa kasvu hidastuu hieman ensi vuonna

TULLEIHIN LIITTYVÄ EPÄVARMUUS 
JARRUTTAA MAAILMANTALOUTTA

Alkuvuodesta Yhdysvallat on asettanut tuontitul-
leja mm. alumiinille ja teräkselle ja on sittemmin 
kaavaillut niitä yhä useammille tuotteille. Laaja 

kauppasota voisi leikata maailmantalouden nykyisestä 
vajaan neljän prosentin talouskasvusta jopa prosenttiyk-
sikköjä. Vaikka ennustammekin, että päädytään ”diiliin”, 
joka ei merkitse kauppasotaa, on tulleista ja niihin liitty-
västä epävarmuudesta jonkin verran haittaa ulkomaan-
kaupalle, investoinneille ja tuotannon kasvulle. 

EUROOPASSA TALOUSKASVU HIDASTUU 
HIEMAN YLI KAHTEEN PROSENTTIIN

EU:n ja euroalueen talouskasvu kiihtyi viime vuoden 
jälkipuoliskolla 2,7 prosenttiin, puoli prosenttiyksik-
köä alkuvuodesta. Kuitenkin viime kuukausina on 

näkynyt käänne huonompaan suuntaan eri luottamusindi-
kaattoreissa, ostopäällikköindekseissä (kuvio), vientitila-
uksissa ja teollisuustuotannossakin. Ennustamme kuluvan 
vuoden talouskasvun jäävän euroalueella 2,4 ja EU:ssa 2,3 
prosenttiin. Ensi vuonna se hidastuu vielä hieman. 

Jo ennen kauppasodan uhkaa oli havaittavissa tekijöi-
tä, jotka vaikuttavat edelleen kielteisesti Euroopan talou-
teen. Mikäli öljyn hinta pysyy nykyisellä vajaan 70 dolla-
rin tasolla koko vuoden, niin se on keskimäärin runsaan 
neljänneksen kalliimpaa kuin 2017.  Yhdysvaltain öljyn-
tuotannon jatkuva kasvu johtaa hinnan laskuun muuta-
malla dollarilla ensi vuonna. 

Euroalueen hintakilpailukyky on heikentynyt viime vuo-
den puolivälistä runsaalla viidellä prosentilla. Silti se on edel-
leen noin 15 prosenttia parempi kuin vuosikymmenen alussa. 
Kasvua niin ikään hieman hidastanut kapasiteetin käyttöas-
teen nousu on jo johtanut investointien selvään piristymiseen. 
Myös julkinen kulutus on elpynyt hieman. Palkankorotukset 
ja veronkevennykset tukevat yksityistä kulutusta. 

Euroalueen inflaatio oli viime vuonna 1,5 prosenttia ja 
jää tänä vuonna 1,3 prosenttiin. Työttömyysasteen painuessa 
alle 8 prosenttiin työvoimakustannusten nousu kiihtyy jon-
kin verran, ja inflaatio kohoaa ensi vuonna 1,5 prosenttiin.

Ison-Britannian ero EU:sta näyttää vääjäämättömäl-
tä, ja maan talous heikkenee useiden mittarien mukaan. 
Talouskasvun ennustetaan hidastuvan viime vuoden 1,7 
prosentista muutamalla kymmenyksellä sekä tänä että 
ensi vuonna. Ruotsi kärsii asuntojen hintojen laskusta ja 
yksityisen kulutuksen heikkenemisestä. Kuitenkin vien-
tiä ja teollisuustuotantoa tukee kruunun devalvoitumi-
nen, joka on kiihtymässä. Kasvu on 2,6 prosenttia tänä 
vuonna ja 2,2 prosenttia ensi vuonna.

EUROKOROT ALKAVAT NOUSTA 
ENSI VUODEN LOPULLA

EKP jatkanee arvopaperien osto-ohjelmaansa vielä 
vuodenvaihteeseen saakka, jonka jälkeen sen alasajo 
on hyvin varovaista. Euroalueen inflaatio-odotukset 

ovat viime aikoina hieman alentuneet, mutta työmarkki-
noiden kiristyessä keskuspankin odotetaan nostavan syys-
kuussa 2019 ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä. 

Yleisenä viitekorkona mm. asuntolainoissa käytetyssä 
kolmen kuukauden euriborissa ei ole toistaiseksi näkynyt 
mitään nousua. Oheisessa kuviossa euriborin käyrä vas-
taa markkinoiden odotuksia heijastavia futuureja ja nou-
see ensi vuoden lopulla hiukan.

Kuvioon on piirretty myös historia ja ennuste Yhdysvaltain 
keskuspankin (”Fedin”) ohjauskorolle ja 3 kk:n Liborille, joka 
on dollarimääräisten sijoitusten korko Lontoossa. Fed on jo 
aloittanut koronnostot, joita se on myös ilmoittanut jatkavansa. 
Libor on kuitenkin lähtenyt nousemaan vielä enemmän. Eroa 
ovat viime aikoina leventäneet Fedin taseen alasajoon sekä liit-
tovaltion verotukseen ja velkaantumiseen liittyvät tekijät. Kyse 
ei kuitenkaan ole mistään globaalien luottomarkkinoiden kiris-
tymisestä, koska sitä mittaavilla luottojohdannaisten markki-
noilla ei toistaiseksi ole näkynyt mitään hälyttävää.

http://www.labour.fi
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Myös pitkät korot nousevat Yhdysvalloissa enemmän 
kuin euroalueella. Kun talouskasvuodotuksissakin on 
eroa, niin normaalisti euron pitäisi heikentyä dollariin 
nähden. Kuitenkin alkuvuonna euro on ollut keskimää-
rin 8,8 prosenttia vahvempi dollariin nähden kuin 2017. 
Uskottavia selityksiä eurosijoitusten lisääntyneelle hou-
kuttelevuudelle ovat ainakin presidentti Trumpin poli-
tiikkaan liittyvä epävarmuus ja eurokriisin hellittäminen. 
Euron dollarikurssin ennustetaan pysyvän nykytasolla 
1,23 tänä ja ensi vuonna. 

Yhdysvaltain hintakilpailukyky on parantunut vuodes-
sa runsaat viisi prosenttia. Viime vuoden lopulla viennin 
kasvu kiihtyikin jo viiteen prosenttiin. Sitäkin enemmän 
monet erilaiset kotimaiset indikaattorit viittaavat talous-
kasvun voimistumiseen viime vuoden 2,3 prosentista jopa 
yli kolmeen prosenttiin. Kasvua tukee melko voimakkaasti 
myös finanssipolitiikka. Joitakin merkkejä on kuitenkin jo 
hidastumisesta, johon myötävaikuttavat myös koronnostot 
ja monet maalle vahingolliset tullit. Kasvu jää tänä vuonna 
2,7 prosenttiin ja ensi vuonna 2,4 prosenttiin.

KIINA HIDASTAA LUOTONANNON KASVUA

Kiinan talouskasvu ylsi viime vuonna odotetusti 6,9 
prosenttiin, mutta tänä vuonna se hidastuu viral-
lisen ”noin 6,5 prosentin” tavoitteen tuntumaan ja 

ensi vuonna 6,3 prosenttiin, mikä on lähes vääjäämätön-
tä. Maa siirtyy vähitellen hitaampaan kulutusvetoiseen 
kasvuun ja rajoittaa investointeja ja velkaantumista, mikä 
vaikuttaa tuonnin kautta myös maailmantalouteen. Kas-
vua ja työllisyyttä pidetään kuitenkin yllä keventämällä 
raha- ja finanssipolitiikkaa. 

Japanin viime vuoden 1,7 prosentin kasvu hidastuu tänä 
vuonna 1,4 prosenttiin. Arvonlisäveron kahden prosenttiyk-
sikön korotus ensi vuoden lopulla hidastaa kasvun 0,8 pro-

senttiin. Selvitessään seteli- ja alv-reformien aiheuttamasta 
hämmingistä Intian kasvu yltää jo runsaaseen 7 prosenttiin.

Öljyn kallistuminen ja rahapolitiikan keventäminen 
tukevat Venäjän kasvua, joka kohoaa tänä ja ensi vuon-
na 1,8 prosenttiin. Historiansa pahimman laman kokenut 
Brasilia pääsi jo viime vuonna yhden prosentin kasvuun, 
joka kiihtyy tänä vuonna 2,5 prosenttiin ja ensi vuonna 
3,2 prosenttiin. Taustalla ovat mm. luottamuksen paran-
tuminen, valuutan devalvoituminen ja korkotason alene-
minen. 
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KESKUSPANKKIEN OHJAUSKOROT JA LYHYET 
MARKKINAKOROT 2017:01–2019:12

KANSAINVÄLINEN TALOUS 
 

Osuus 
maailman 

BKT:sta (%)

Kokonaistuotannon 
määrän kasvu (%)

2017 2018e 2019e

Yhdysvallat 15,9 2,3 2,7 2,4
Eur-19 11,6 2,3 2,4 2,1

Saksa 3,2 2,2 2,2 2,0
Ranska 2,2 1,8 2,0 1,8
Italia 1,8 1,5 1,5 1,3

EU28 16,0 2,4 2,3 2,0
Ruotsi 0,4 2,4 2,6 2,2
Iso-Britannia 2,2 1,7 1,3 1,0

Kiina 17,9 6,9 6,6 6,3
Intia 7,3 6,6 7,2 7,5
Japani 4,1 1,7 1,4 0,8
Venäjä 3,1 1,5 1,8 1,8
Brasilia 2,7 1,0 2,5 3,2

Lähde: BEA, BOFIT, IMF, Eurostat, Palkansaajien  
tutkimuslaitos
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www.labour.fi

Viime vuoden alkupuolella Suomen tavaravienti 
kasvoi erittäin nopeasti. Ensimmäisellä vuosinel-
jänneksellä se kohosi yli 14 prosenttia verrattuna 

vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Nopean kasvun 
mahdollisti kansainvälinen suhdannekäänne, jonka vai-
kutukset näyttäisivät nyt olevan tasaantumassa. Viennin 
kasvu pysyi silti myöhemminkin yli kaksi prosenttiyksik-
köä tuonnin kasvua nopeampana. Niin tavaroiden ja pal-
velujen tase kuin vaihtotasekin kääntyivät ylijäämäisiksi. 

Kauppasodan uhka vaikeuttaa ulkomaankaupan tu-
levan kehityksen arviointia. Suomen kannalta tilanne on 
arvaamattomin terästeollisuudessa. Tätä kirjoitettaessa 
(6.4.2018) Yhdysvaltojen tekemän teräksen ja alumiinin 
tuontitulleja koskevan päätöksen soveltaminen EU-mai-
hin on pysäytetty, mutta päätöstä ei ole peruttu. Äskettäin 
presidentti Trump on ehdottanut tulleja, jotka kohdistui-
sivat muihin Kiinasta tuotaviin tuotteisiin. 

Terästullien välitön vaikutus Suomen vientiteollisuuteen 
on melko pieni. Suomen tavaraviennistä vain noin 0,1–0,2 
prosenttia on Yhdysvaltoihin suuntautuvaa, tullien kohteeksi 
joutuvien terästuotteiden vientiä. Tärkeimmät Suomen teolli-
suuteen kohdistuvat tuontitullien vaikutukset olisivatkin vai-
keasti arvioitavia – osin myönteisiä ja osin kielteisiä – alumii-
nin ja teräksen hintojen alenemisen seurauksia. Ennusteem-
me perustana toimii skenaario, jossa Yhdysvaltojen käyttöön 
ottamat tullit eivät johda tällaisia yksittäisiin tuoteluokkiin 
kohdistuvia vaikutuksia laaja-alaisempaan kauppasotaan.

Teollisuuden kustannuskilpailukyvyn mittarit viittaavat 
viennin kasvun jatkumiseen. Oheisesta kuviosta nähdään, että 
Suomen tehdasteollisuuden nimelliset yksikkötyökustannuk-
set laskivat vuonna 2017 yli 4 prosenttia ja että vastaava luku 
muuttui Ruotsissa, Saksassa ja koko Euroopan unionissa kes-
kimäärin vain vähän. Suomalaisen kilpailukykysopimuksen 
ja verrokkimaiden palkkaratkaisujen ohella eroa selittää osin 
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TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN VIENTI 2008:1–2017:4
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 » Kauppasodan suorat haitat kohdistuvat Suomessa vain muutamaan tuo-
teluokkaan

 » Kauppasodan epäsuorat vaikutukset voivat olla suurempia
 »  Vienti kasvaa kaikilla teollisuuden pääaloilla, ja myös vaihtotaseen ylijää-

mä kasvaa

http://www.labour.fi
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2015 = 100 (kausitasoitettu)

SUOMEN TEHDASTEOLLISUUS 2012:01–2018:01

Suomen tehdasteollisuuden työn tuottavuuden kasvu noin 
puoli prosenttiyksikköä nopeammin kuin verrokkimaissa.  

TAVARAVIENTI KASVANEE YHÄ NOPEASTI

Metalli- ja elektroniikkateollisuuden tuotteet (ml. 
koneiden, laitteiden ja kulkuneuvojen valmistus) 
muodostavat melkein puolet Suomen tavaravien-

nistä. Kemian teollisuuden ja metsäteollisuuden tuotteet 
muodostavat siitä kumpikin noin viidesosan. EK:n uusim-
massa suhdannebarometrissa suhdannenäkymien arvioidaan 
paranevan ja (lyhyellä, 6 kk tähtäimellä tarkastellun) viennin 
arvellaan kasvavan kaikilla vientiteollisuuden em. pääaloilla. 

Näkyviä merkkejä tavaraviennin kasvusta ennustejaksolla 
ovat Uudenkaupungin autotuotannon kasvu ensi kesällä uuden 
Mercedes Benzin A-sarjaan kuuluvan automallin tuotannon 
käynnistyessä sekä vuoden 2019 syksyksi suunniteltu, Meye-
rin Turun telakalla aiemmin rakennettuja aluksia suuremman 
risteilijän luovutus Costa Cruises -varustamolle. Viime vuoden 
elokuussa virallisesti käynnistetty Äänekosken biotuotetehdas 
saavuttaa nimellistuotantonsa tason kuluvan vuoden kesällä, 
mikä näkyy metsäteollisuuden viennin kasvuna. Havupuusel-
lun kysynnän voimakas kasvu näkyy tuotannon kasvun lisäksi 
myös hintojen nousuna; viimeksi kuluneen vuoden aikana ha-
vupuusellun hinta on noussut yli 20 prosenttia.  

MYÖS MATKAILUVIENNIN TULEVAISUUS 
NÄYTTÄÄ LUPAAVALTA

Palveluvientiä ja -tuontia koskevat tiedot tarkentu-
vat huoltotaseen muiden erien tietoja oleellisesti 
hitaammin. Tämänhetkisten tietojen mukaan pal-

veluvienti olisi kasvanut viime vuonna miltei 7 prosent-
tia ja palvelutuonti vain 1,4 prosenttia, mutta palvelu-

tuonnin arvo ylittäisi silti edelleen palveluviennin arvon 
yli miljardilla eurolla.

On perusteltua olettaa, että palveluviennin volyymi 
tulee tarkentumaan ylöspäin ainakin matkailuviennin 
osalta. Majoitustilaston mukaan ulkomaalaisten yöpy-
misten määrä Suomessa sijaitsevissa majoitusliikkeissä 
kasvoi viime vuonna miltei 17 prosenttia, mutta vuoden 
2017 kansantalouden tilinpidon ensimmäisen version 
( jota laadittaessa yksityiskohtaisia tietoja ulkomaalais-
ten luottokorttimaksuista ei ole vielä ollut käytössä) mu-
kaan ulkomaalaisten Suomessa käyttämää rahasummaa 
mittaava matkailuviennin arvo olisi kasvanut vain noin 7 
prosenttia. Myös Pohjois-Suomen ja pääkaupunkiseudun 
vilkas hotellirakentaminen viittaa siihen, että matkai-
luviennillä on hyvät mahdollisuudet laajentua nykyistä 
pientä osuuttaan (noin kymmenesosa palveluviennistä) 
oleellisesti suuremmaksi tekijäksi Suomen viennissä.

VAIHTOTASE SÄILYY YLIJÄÄMÄISENÄ

Tavaroiden vienti- ja tuontihinnat nousivat viime 
vuonna useiden vuosien laskun jälkeen. Tuon-
tihintojen nousu oli vientihintojen nousua no-

peampaa, mutta tavaraviennin ripeä kasvu sai silti kaup-
pataseen ylijäämän kasvamaan. Vuodesta 2011 saakka 
alijäämäisenä pysynyt vaihtotase kääntyi 1,6 miljardia 
euroa ylijäämäiseksi.  

Ennustejaksolla tuontihintoja nostaa mm. raakaöljyn 
hinnan nousu. Suomen suhteellisen maltillinen palkka-
kehitys alentaa suhteellisia vientihintoja, mutta niitä nos-
tavat mm. havupuusellun ja mahdollisesti myös muiden 
(yhdysvaltalaistuotteille asetetuista vastatulleista johtuva) 
Suomesta Kiinaan vietävien tuotteiden hintojen nousu. 
Ennusteskenaariossamme ulkomaankaupan vaihtosuhde 
säilyy ennustejaksolla suunnilleen ennallaan, ja viennin ri-
peä kasvu saa vaihtotaseen ylijäämän kasvamaan. 
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INVESTOINNIT

Vuosien 2016–2017 voimakas 
investoiminen jatkuu 2018

Investoinnit

LISÄTIETOJA

Nuorempi tutkija 

Sakari Lähdemäki 

(09) 2535 7301 

sakari.lahdemaki@labour.fi

www.labour.fi

 »  Investoinnit kasvavat tänä vuonna 3,9 prosenttia ja ensi vuonna 3,2 pro-
senttia

 »  Kasvu on vahvaa jo kolmatta vuotta peräkkäin
 » T&K-investoinnit kääntyivät kasvuun vuonna 2017

Vuonna 2016 investoinnit kasvoivat 7,4 prosenttia 
ja viime vuonna 6,3 prosenttia. Viime syksyn in-
vestointiennuste kuluvalle vuodelle on pidetty 

lähes ennallaan. Näyttää siltä, että investoinnit kasvavat 
nyt useana vuotena peräkkäin kohtuullisen voimakkaasti, 
mikä on tyypillistä talouden nousukausina.

Vuonna 2016 rakennusinvestoinnit kasvoivat 10,2 
prosenttia. Viime vuonna vauhti hidastui 4,6 prosent-
tiin. Tänä vuonna rakennusinvestoinnit jatkavat kas-
vuaan 4 prosentin tuntumassa. Vuonna 2019 raken-
nusinvestoinnit kasvavat edelleen, mutta enää hitaasti. 
Suomeen vireillä olevista sellutehdashankkeista to-
teutuu ainakin Kemijärven Boreal Bioref, jonka raken-
taminen on tarkoitus aloittaa jo tänä kesänä. Vuoden 
2018 maa- ja vesirakentamista vauhdittanee valtion 
talousarvioesityksen mukainen menolisäys liikenne-
verkkoon. Ensi vuonna rakentamisen painopiste siirtyy 
asuinrakentamisesta muuhun talorakentamiseen olet-
taen, että muutamat suuret hankkeet alkavat suunni-
tellusti. 

Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat vuonna 2016 
10,7 prosenttia ja viime vuonna 12,4 prosenttia. Tänä 
vuonna näiden investointien ennustetaan kasvavan 
selvästi maltillisemmin. Yksittäisistä suurista ker-
taeristä viime vuodelle osuivat ainakin Äänekosken 
sellutehtaan koneet ja Finnairin kolme A350-lentoko-
netta. Vaikka tälle vuodelle ei välttämättä osuisikaan 
samansuuruisia yksittäisiä investointeja, kone- ja lai-
teinvestointien kasvua tukee se, että yhä useammalla 
yrityksellä tuotantokapasiteetti on lähellä täyskäyttöä. 
Vuonna 2019 kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat edel-
leen maltillisesti.

Vuonna 2017 myös T&K-investoinnit kääntyivät 4,3 
prosentin kasvuun, kun vielä vuonna 2016 tämä inves-
tointierä supistui 3,3 prosenttia. T&K-investointien en-
nustetaan kasvavan myös tänä ja ensi vuonna. Näiden 
investointien pitkään jatkuneen vähenemisen taustal-

la oli suurelta osin Nokian toimintojen supistuminen 
Suomessa, mikä aiheutti merkittävät henkilöstövähen-
nykset T&K-intensiiviseen elektroniikkateollisuuteen. 
Nokia irtisanoo edelleen 353 henkilöä tänä vuonna. 
Tämä on määrältään samaa luokkaa kuin sen vuosien 
2016 ja 2017 irtisanomiset ja huomattavasti vähemmän 
kuin Microsoft Mobile Oy:n vuosien 2015–2016 irtisa-
nomiset, jotka koskivat yhteensä vielä yli 3 000 hen-
kilöä. Useilla muilla toimialoilla T&K-investoinnit kas-
voivat jo vuonna 2016. Myös julkisen sektorin T&K-in-
vestointeihin kaavailemat menolisäykset vaikuttavat 
positiivisesti. 
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Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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TYÖMARKKINAT

Työllisyys kasvaa mutta työttömien 
määrän lasku takkuaa

Työmarkkinat

LISÄTIETOJA

Vanhempi tutkija  

Terhi Maczulskij 

(09) 2535 7306 

terhi.maczulskij@labour.fi

www.labour.fi

 » Työllisyysasteessa päästään 72 prosentin tavoitteeseen
 » Työttömyysasteen lasku on mekaanista – työvoiman määrä ratkaisee
 »  Liittokierrosten palkankorotukset kumuloituvat vuodelle 2019

Talouskasvun siivittämänä työllisyys koheni huomat-
tavasti jo vuonna 2017, ja työllisyyden kasvun en-
nustetaan jatkuvan vielä vuosina 2018 ja 2019. Työl-

lisyysaste on 71,9 prosenttia vuonna 2018 ja 72,6 prosenttia 
vuonna 2019. Toisaalta samaan aikaan työttömien määrän 
lasku on verkkaista, vaikkakin työttömyysaste alenee noin 
8 prosenttiin seuraavan kahden vuoden aikana.

Työttömyysaste ei aina kuvaa parhaiten työttömyyden 
kehitystä. Työttömyysaste on työttömien prosenttiosuus 
samanikäisestä työvoimasta eli työttömistä ja työllisistä. 
Laskennallisesti tämä tarkoittaa, että työvoiman kasvaes-
sa työttömyysaste voi laskea ilman, että työttömien määrä 
vähenee. Näin voi käydä varsinkin, jos työvoiman ulko-
puolelta siirrytään työvoimaan. Suomalaisia työmarkki-

noita voidaan kuvata selvästi kaksijakoisiksi: työttömät 
eivät pääse nauttimaan talouskasvun hedelmistä. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan kulu-
van vuoden tammi-helmikuussa 15–74-vuotiaiden työllis-
ten määrä kasvoi peräti 75 000 henkilöllä verrattuna vuo-
dentakaisiin lukuihin. Tämä työllisyyden muutos voidaan 
erotella eri komponentteihin. Työttömien määrä väheni 
vaivaiset 6 500 henkilöä, joten vain pieni osa työllisyyden 
kasvusta tuli työttömien riveistä. Työvoiman määrän kas-
vu (pl. työikäisen väestön määrän muutos) oli puolestaan 
korkea, noin 52 000 henkilöä. Toisin sanoen työllisyyden 
nousu selittyi pääosin sillä, että työvoiman ulkopuolelta 
siirryttiin takaisin työllisiksi. Tämä kehitys oli erityisen 
vahvaa 15–24-vuotiailla ja yli 55-vuotiailla. Erityisen on-

TYÖLLISYYDEN MUUTOKSEN KOMPONENTIT 
VUODEN 2018 TAMMI—HELMIKUULTA VUODEN 
TAKAISEEN VERRATTUNA 

15–74-vuotiaat

Työllisten muutos 75000

josta työttömien muutos 6500

josta väestön kehitys 16500

josta muu työvoiman muutos 52000

Lähde: Tilastokeskus

TYÖMARKKINOIDEN KESKEISET LUVUT 
 

2016 2017 2018e 2019e

Työttömyysaste (%) 8,8 8,6 8,1 7,9

Työllisyysaste (%) 68,7 69,6 71,9 72,6

Työikäinen väestö (1 000) 4109 4114 4135 4142

Työvoima (1 000) 2685 2707 2769 2785

Työlliset (1 000) 2448 2473 2545 2566

Työttömät (1 000) 237 234 224 219

Ansiotasoindeksi (%) 0,9 0,2 1,9 2,6

Keskituntiansiot (%) 1,0 0,6 1,7 2,2

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

http://www.labour.fi
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gelmalliseksi tilanteen voi tehdä se, jos opiskelijat siirtyvät 
työmarkkinoille ilman suoritettua tutkintoa.

Kysymykseksi jää se, onko työvoiman ulkopuolelta 
siirtynyt työvoimaan kaikkein potentiaalisin massa, ja 
kuinka kauan kehitys voi jatkua. Suomen työmarkkinoi-
den historiassa ei ole ollut ajanjaksoja, jolloin työvoiman 
ulkopuolelta on siirrytty suurina massoina työmarkkinoil-
le monta vuotta peräjälkeen. Tämän vuoksi ennustamme, 
että työvoiman määrän kasvu tasaantuu ensi vuonna. 

Työttömyysasteen lasku selittyy pääosin sillä, että 
työvoiman määrä kasvaa. Ennusteen mukaan työttömien 
määrä vähenee taloudessa noin 10 000 henkilöllä kuluva-
na vuonna ja 5 000 henkilöllä vuonna 2019. Työmarkki-
noilla vallitsee edelleen vakava kohtaanto-ongelma. Olisi 
siis suotavaa, että hallituksen asettaman työllisyysasteta-
voitteen lisäksi keskusteltaisiin avoimemmin myös tästä 
kolikon kääntöpuolesta eli työttömien määrästä.

ANSIOTASOKEHITYS NOUSEE 
LIITTOKIERROSTEN MYÖTÄ

Teknologiateollisuuden siivittämänä palkankorotusten 
yleiseksi linjaksi ovat muodostuneet 3,2 prosentin ko-
rotukset, jotka on tarkoitus toteuttaa kahden vuoden 

aikana. Tämä näyttäisi toteutuvan melko kattavasti yksityi-

sellä sektorilla. Valtion ja kunta-alan sopimuksissa yleisko-
rotukset ja paikalliset erät ovat jopa suurempia kuin yleisen 
linjan mukainen 1,6 prosenttia vuonna 2019. Kilpailukykyso-
pimuksen mukaista 30 prosentin lomarahojen leikkausta ei 
todennäköisesti pureta, mutta siitä johtuva ansiotason me-
netys kompensoidaan tammikuussa 2019 maksettavalla 9,2 
prosentin kertaerällä. Koska julkisella sektorilla korotukset 
astuvat voimaan kuluvan vuoden huhti-toukokuussa, niin 
sopimuspalkkojen korotukset kumuloituvat pääosin vuodel-
le 2019, ja osa korotuksista liukenee vielä vuodelle 2020.

Koko julkisen sektorin sopimuspalkat nousevat 1,2 pro-
senttia kuluvana vuonna ja 2,0 prosenttia ensi vuonna. Eri-
tyisesti kuntatyöntekijöillä liukumat ovat olleet historian va-
lossa maltillisia. Lisäksi korotukset ja vuoden 2019 kertaerä 
saattavat hillitä painetta liukumille kuntapuolella. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana liukumat ovat olleet maltillisia 
myös yksityisellä sektorilla, keskimäärin noin 0,5 prosenttia 
vuodessa. Palkankorotuksista huolimatta paine liukumille 
kasvaa yksityisellä sektorilla. Nyt on jo merkkejä siitä, kuinka 
yritykset kilpailevat korkean osaamisen työntekijöistä.  

Koko taloudessa ansiotason nousu on 1,9 prosenttia kulu-
vana vuonna eli sama kuin viime syksyn ennusteessamme. So-
pimuskorotusten ja liukumien yhteisvaikutuksesta ansiotaso 
nousee 2,6 prosenttia vuonna 2019. Keskituntiansiot jäävät hie-
man alle ansiotasoindeksin kehityksen (1,7 prosenttia vuonna 
2018 ja 2,2 prosenttia vuonna 2019), sillä työmarkkinoille työl-
listyy yhä enemmän pienipalkkaisia palvelutyöntekijöitä. 
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INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Inflaatio pysyy maltillisena ja 
yksityinen kulutus kasvaa

Inflaatio ja kotitaloudet

LISÄTIETOJA

Vanhempi tutkija 

Hannu Karhunen 

(09) 2535 7308 

hannu.karhunen@labour.fi

www.labour.fi

 » Kuluttajahinnat nousevat maltillisesti
 » Suomen inflaatio jää edelleen euroaluetta hitaammaksi
 » Kuluttajaluottamus ja työllisyyden parantuminen näkyvät yksityisen kulu-

tuksen vahvana kasvuna

Arvioimme kuluttajahintojen (KHI) nousun jäävän 
tänä vuonna 1,1 prosenttiin ja kiihtyvän 1,3 pro-
senttiin vuonna 2019. Elintarvikkeiden hintakehi-

tys ja ostovoiman kohentuminen luovat inflaatiopaineita, 
mutta näkemyksemme mukaan inflaatiokehitys jää edel-
leen maltilliseksi. Yksityinen kulutuksen kasvua edesaut-
taa selvä palkkasumman kasvu.

INFLAATIOKEHITYS JÄÄ MALTILLISEKSI

Talouden noususuhdanteet kiihdyttävät perin-
teisesti inflaatiota, sillä tuotannontekijöiden 
vajaakäytön pienentyminen koventaa kilpailua 

raaka-aineista ja työntekijöistä, mikä johtaa lopulta hin-

KOTITALOUKSIEN KESKEISIÄ LUKUJA 
 

2017 Muutos (%)

Milj. € 2017 2018e 2019e

Inflaatio (KHI) 0,7 1,1 1,3

Palkat ja palkkiot 86619 2,6 4,9 4,6

Ensitulo 131658 1,5 3,8 4,0

Kotitalouksien käytettä-
vissä olevat reaalitulot 1,4 2,6 2,3

Yksityisen kulutuksen 
määrä

 
122017 1,6 2,5 2,0

Säästämisaste -0,9 -0,8 -0,6

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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KULUTTAJIEN LUOTTAMUS SUOMEN TALOUTEEN 
JA OMAAN TALOUTEEN 2008:01–2018:03
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tojen nousuun. Kasvavien talouksien, kuten USA:n, hin-
takehitys on kuitenkin pysynyt maltillisena huolimatta 
pitkään jatkuneesta kasvusta. Onkin epäselvää, onko ta-
louden rakenteissa tapahtunut finanssikriisin jälkeisenä 
aikana muutoksia, jotka ankkuroisivat inflaatio-odotuk-
set alemmalle tasolle aiempaa pysyvämmin.

Inflaatiovauhtia heiluttaa Suomessa etenkin elin-
tarvikkeiden, asumisen ja liikenteen hintakehitys. Ai-
empina vuosina elintarvikkeiden hintojen lasku johtui 
kaupan koventuneesta kilpailusta, mutta myös elintar-
vikkeissa käytettyjen raaka-aineiden hintojen laskusta. 
Asumisen hintakehitys määräytyy suurelta osin omis-
tusasumisen kustannusten ja vuokrien mukaan, kun taas 
liikenteen kustannukset ovat sidoksissa polttoaineiden 
hintojen muutoksiin.

Alkuvuoden hintakehitys viittaa siihen, että elintar-
vikkeiden hinnat ovat kääntyneet maltilliseen kasvuun 
parin viime vuoden laskun jälkeen. Suurta käännettä 
elintarvikkeiden hinnoissa ei ole kuitenkaan odotetta-
vissa. Asumisen hintaa nostaa pääasiassa vuokrien ko-
hoaminen, sillä emme odota omistusasumisen kustan-
nuksiin merkittävää käännettä. On myös syytä olettaa, 
että öljyn hintakehitys pysyy varsin maltillisena, koska 
nousupaineiden sattuessa Yhdysvallat voi lisätä lius-
keöljyn tuotantoaan varsin nopeasti.

Kuluttajatuotteiden osalta pysyvää epävarmuutta 
hintaennusteisiin aiheuttaa edelleen kuluttajateknolo-
gian kehitys, jonka käyttö erityyppisissä hintavertailuis-
sa sekä verkon kautta tehtävissä tilauksissa on käynyt 
varsin vaivattomaksi.  

PALKKASUMMAN KASVU KIIHDYTTÄÄ 
YKSITYISTÄ KULUTUSTA

Kuluttajabarometrin mukainen kuluttajien luotta-
musindikaattori oli helmikuussa edelleen ennä-
tyskorkealla tasolla. Luottamus omaan talouteen 

nyt sekä 12 kuukauden kuluttua oli myös korkealla, fi-
nanssikriisiä edeltävällä tasolla. Aikaisemmista luot-
tamusmittauksista poiketen edeltävän vuoden aikana 
käynnistynyt työllisyyskehitys ja palkkasumman kasvu 
antavat konkreettista pohjaa kuluttajien optimismille.

Ennustamme yksityisen kulutuksen volyymin kasva-
van kuluvana vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 
prosenttia. Inflaation pysyessä maltillisena ostovoimaa 
tukevat kohentuva työllisyystilanne ja sovitut palkan-
korotukset. Säästämisaste jää negatiiviseksi myös tällä 
ennustejaksolla. 
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KULUTTAJAHINTOJEN MUUTOKSET 2008–2019
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VALTIONTALOUDEN ALIJÄÄMÄN 
SUPISTUMINEN JATKUU

Viime vuonna valtiontalouden alijäämä supistui 
kahdella miljardilla eurolla, mikä oli selvästi enna-
koitua enemmän. Kilpailukykysopimukseen liitty-

neiden veronkevennysten vastapainona oli yhteisövero-
tuoton vahva kasvu liki miljardilla eurolla, josta arviolta 
liki puolet oli kertaluontoista pelialan yrityskauppoihin 
liittynyttä tuloa. Valtion menot jopa supistuivat, vaikka 
valtion osuus sairausvakuutuksen rahoituksessa kasvoi 
kompensaationa työnantajien maksualennukselle. Vas-
tapainona olivat hallitusohjelman mukaiset menoleikka-
ukset sekä kilpailukykysopimukseen sisältyneet valtion 
henkilöstön lomarahaleikkaukset ja työnantajamaksujen 
alennukset.  

Vahva talouskasvu ja reippaasti koheneva työllisyys tu-
kevat valtiontaloutta kuluvana vuonna, ja valtion tulot kas-
vavat menoja nopeammin. Keskeiset veropohjat vahvistu-
vat tuntuvasti. Tuloverotuksen kevennykset jäävät selvästi 
viime vuotta pienemmiksi. Työn verotuksen kevennyksistä 
valtion osuus on tänä vuonna noin 200 miljoonaa euroa, 
ja niiden vastapainona valmisteveroihin kohdistuu hieman 
enemmän kiristyksiä kuin kevennyksiä. Yhteisöverojen 
tuotto säilyy korkealla tasolla, mutta se ei kasva viime vuo-
den korkean vertailutason vuoksi. Maahantuonnin vero-
tukseen tehtävä veronkannon muutos hidastaa kertaluon-
teisesti arvonlisäveron tuoton kehitystä. 

Valtion menot kääntyvät tänä vuonna loivaan kasvuun 
huolimatta hallitusohjelman mukaisten leikkausten toi-
meenpanosta ja indeksijäädytyksistä. Menoja kasvattavat 
muun muassa työnantajien sairausvakuutusmaksujen li-
säalennuksen kompensaatio, sote-uudistuksen käynnis-
tykseen liittyvät menot ja puolustusmenot.

Veropohjien vahvistumisen ennakoidaan jatkuvan myös 
ensi vuonna, ja menokehityksen arvioidaan jatkuvan maltil-
lisena. Hallitusohjelman mukainen sopeutustavoite vuodel-
le 2019 oli valtiontalouden osalta 0,7 miljardia euroa, mutta 
muun muassa vaalivuosi ja sote-uudistus merkinnevät tin-
kimistä tavoitteesta. Valtiovarainministerin ilmoituksen pe-
rusteella ennusteessa on arvioitu, että palkansaajien verotus 
ei kiristy vuonna 2019. Tämän vastapainoksi hallituksen on 
arvioitu kiristävän välillistä verotusta, ja myös yhteisöveron 
tuoton arvioidaan tukevan valtiontalouden vahvistumista. 
Valtion tulojen kasvu jatkuu nopeampana kuin menokasvu, 
ja alijäämä supistuu 2,2 miljardiin euroon, 0,9 prosenttiin 
suhteessa bruttokansantuotteeseen. 

KUNTATALOUDESSA EI TAPAHDU SUURIA 
MUUTOKSIA ENNUSTEJAKSOLLA  

Kuntatalous päätyi viime vuonna liki tasapainoon. 
Sektorin yhteenlasketut menot kääntyivät las-
kuun, ja verokertymien vahvistuminen ylitti val-

tionosuuksien sinänsä tuntuvan supistumisen. Menojen 
alenemisen taustalla olivat hallituksen linjaamat leikka-
ukset muun muassa opetus- ja kulttuuritoimessa sekä 
kilpailukykysopimuksen mukainen toimintamenojen 
väheneminen lomarahojen leikkauksen ja työnantaja-
maksujen alenemisen vanavedessä. Sopimuksesta kunta-
taloudelle suoraan koituvat hyödyt kuitenkin sulivat vas-
taaviin valtionosuuksiin tehtyihin leikkauksiin, ja sama 
kehitys jatkuu myös tällä ennustejaksolla. 

Myös kuntataloudessa yhteisöveron tuotto kasvoi vii-
me vuonna vahvasti. Työllisyyden paraneminen kohensi 
kunnallisveron tuottoa ja kompensoi kilpailukykysopi-
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muksesta aiheutuneita veromenetyksiä. Keskimääräisen 
kunnallisveroasteen arvioidaan säilyvän suurin piirtein 
ennallaan, mutta hyvä työllisyyskehitys ylläpitää verotu-
lot kohtuullisessa kasvussa myös ennustejaksolla. Halli-
tuksen peruttua kiinteistöveron korotukset verolajien 
tuotto kasvaa vain vähän ja tulopuolta painaa hallitusoh-
jelman mukainen valtionosuusindeksin jäädytys. Kuntien 
menot kääntyvät kasvuun ansiokehityksen palautuessa 
normaalimmalle tasolle, vaikka työnantajamaksut edel-
leen alenevatkin. Menokasvu ylittää hieman tulojen kas-
vun ja alijäämä kasvaa loivasti ennustejaksolla.

VAKUUTUSMAKSUTULOJEN 
PIRISTYMINEN JA ETUUSMENOJEN 
MALTILLINEN KASVU TUKEVAT 
SOSIAALITURVARAHASTOJEN TALOUTTA   

Sosiaaliturvarahastojen talous vahvistuu ennustejak-
solla lievästi. Vakuutusmaksutulojen perustana oleva 
palkkasumma kasvaa selvästi vahvemmin kuin aiem-

pina vuosina sekä työpanoksen että ansioiden paremman 
kehityksen vuoksi. Kilpailukykysopimuksen mukaisten 
työantajamaksualennusten vastapainona toimivat vakuu-
tetun maksujen korotukset. Eläke-etuuksia kasvattavat elä-
keläisten määrän kasvu, keskieläkkeiden paraneminen ja 
työeläkkeiden indeksikorotukset, vaikka kuluvana vuonna 
työeläkeindeksi nousikin vain 0,6 prosenttia hitaan inflaa-
tion vuoksi. Perusturvan indeksijäädytykset, työttömyyden 
aleneminen ja työttömyysturvan aktiivimallin käyttöönot-
to hidastavat menokehitystä. Kumpanakin ennustevuonna 
sosiaaliturvarahastojen tulot kasvavat hieman menoja no-
peammin ja sektorin ylijäämä kohoaa 1,4 prosenttiin suh-
teessa bruttokansantuotteeseen.   

VELKASUHTEET ALENEVAT

Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen 
alenivat viime vuonna runsaalla kahdella prosent-
tiyksiköllä. Taustatekijöinä olivat hallitusohjelman 

mukaiset leikkaukset sekä kilpailukykysopimuksen mu-
kaiset lomarahaleikkaukset ja työnantajamaksujen alen-
nukset. Tulopuolella talouskasvu vahvisti verotuottoja ja 
iso kertaerä yhteisöveroihin toi oman lisänsä. Samanai-
kaisesti verokevennykset hidastivat tulopuolen vahvistu-
mista ja julkisen sektorin tulot suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen alenivat liki prosenttiyksiköllä. 

Julkisen talouden rahoitusaseman selkeä paranemi-
nen jatkuu ennustejaksolla. Rahoitusasema kääntyy vii-
me vuoden 1,3 miljardin euron alijäämästä noin puolen 
miljardin euron ylijäämäksi ensi vuonna. Samalla täyttyy 
hallituksen linjaama tavoite menojen ja tulojen tasapai-
nosta hallituskaudella. Vielä tänä vuonna julkinen talous 
on lievästi alijäämäinen.    

Valtiokonttorin tilastoima valtionvelka kohosi viime 
vuonna 105,8 miljardiin euroon. Ennustejaksolla valtion 

rahoitusvaje merkitsee lisävelan ottoa ja velka jatkaa kas-
vuaan siten, että jakson lopulla sen ennakoidaan olevan 
noin 111 miljardia euroa. Valtionvelan suhde bruttokan-
santuotteeseen kääntyy kuitenkin laskuun jo tänä vuonna 
ja lasku jatkuu ensi vuonna. Koko julkisen talouden su-
lautettu velka (ns. EDP-velka) oli viime vuonna 61,4 pro-
senttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. EDP-velka 
alittaa jo tänä vuonna hienokseltaan 60 prosentin viitera-
jan. Ensi vuonna se painuu 58,3 prosenttiin. 

JULKISEN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA 
 

2017 2018e 2019e

Veroaste (%) 43,4 42,7 42,4

Menoaste (%) 53,7 51,9 50,4

Julkisyhteisöjen
rahoitusylijäämä (Mrd. €) -1,3 -0,5 0,5

valtio -3,8 -3,1 -2,2

kunnat -0,2 -0,3 -0,5

soturahastot 2,8 3,0 3,3

Julkinen bruttovelka, 
EDP-velka (Mrd. €) 137,3 139,9 141,9

% bkt:sta 61,4 59,9 58,3

Valtion velka (Mrd. €) 105,8 108,9 111,1

% bkt:sta 47,3 46,6 45,7

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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VELKAJÄRJESTELYT, 
PANKKISEKTORIN RISKIT 
JA RAHALIITON SUUNTA

Euroopan komissio teki 6.12.2017 – sopivasti Suo-
men sadantena itsenäisyyspäivänä – joukon Eu-
roopan rahaliiton kehittämistä koskevia ehdo-

tuksia. Komission ehdotukset vastaavat pitkälti komis-
sion nykyisen puheenjohtajan Jean-Claude Junckerin 
(2015) johdolla laaditussa ”Viiden puheenjohtajan 
raportissa” ideoitua, entistä keskitetymmin ohjattua 
rahaliittoa. Uusissa ehdotuksissa esitettiin mm. Euroo-
pan talous- ja finanssiministerin tehtävän perustamis-
ta, Euroopan vakausmekanismin kehittämistä Euroo-
pan valuuttarahastoksi sekä useiden uusien talousar-
viovälineiden käyttöönottoa. Yksi em. välineistä olisi 
kriisinratkaisurahaston yhteinen varautumisjärjestely, 
joka tarjoaisi pankkien kriisiytyessä käytettävälle krii-
sinratkaisurahastolle tarvittaessa lisärahoitusta.

KOMISSION EHDOTUKSET 
VIEVÄT EUROOPPAA 
FEDERALISTISEEN SUUNTAAN

Suomen edellisen hallituksen asettama, euroalueen 
tulevaisuutta pohtinut ns. Suvannon (2015) työ-
ryhmä esitti eurokriisissä ilmenneiden rahaliiton 

”valuvikojen” korjauksiksi kaksi vaihtoehtoa. Niistä 
toinen on keskitetyn ohjauksen ja yhteisvastuun raha-
liitto ( joka pitkälti vastaa komission visioita), ja toinen 
markkinakurirahaliitto. Markkinakurin rahaliitossa 
ylivelkaantumista ehkäistään sääntelyn sijasta ensisi-
jaisesti markkinaehtoisesti. Siinä valtioilla on uskotta-
va mahdollisuus velkajärjestelyyn, jossa velat jätetään 
osin maksamatta. Kun luotonantajat ovat tietoisia vel-
kajärjestelyn mahdollisuudesta, ylivelkaantumista ra-
joittaa luotonantajien haluttomuus myöntää lisäluotto-
ja pahoin velkaantuneelle maalle. 

Monet Euroopan rahaliiton tulevaisuuden visioista 
ovat em. mallien välimuotoja. Paljon huomiota saanees-
sa Bénassy-Quérén et al. (2018) artikkelissa ehdotetaan 
mallia, jossa markkinakuri ja velkajärjestelyn mahdol-
lisuus yhdistyvät (sääntelyyn perustuvaan) riskien osit-
taiseen jakamiseen. Mallia voidaan perustella mm. sillä, 
että uskottava velkajärjestelyn mahdollisuus edellyttää 
etukäteistä sääntelyä, joka vähentää velkajärjestelystä 
muille euromaille aiheutuvia haittoja.  

VELKAJÄRJESTELYMEKANISMI 
PUUTTUU KOMISSION EHDOTUKSISTA 
– AINAKIN MELKEIN

Eurokriisi havainnollistaa velkajärjestelymekanis-
min tarpeellisuutta. Vuotta 2009 edeltänyt krii-
simaiden velkaantuminen oli mahdollista osin 

siksi, että vaikka no-bail-out –sääntö oli olemassa jo en-

nen kriisiä, sitä ei oltu operationalisoitu. Maastrichtin 
sopimukseen kirjattu no-bail-out -sääntö lausui, että 
jonkin EU-maan laiminlyödessä velkojensa maksun 
muut EU-maat eivät maksaisi velkoja sen puolesta, 
mutta missään ei kerrottu, mitä muut maat maksamisen 
sijasta tekisivät. Velkajärjestelymekanismi, joka olisi 
tarjonnut mahdollisuuden laskea arvioita mahdollises-
sa velkajärjestelyssä maksamatta jäävistä veloista, olisi 
pelkällä olemassaolollaan kasvattanut velkakriisimai-
den valtionvelkakirjojen korkoja ja rajoittanut niiden 
velkaantumista.

Euroopan valuuttarahastolle on toisinaan ehdotettu 
velkajärjestelyjä hallinnoivan viranomaisen roolia. Täl-
lainen ehdotus tehdään esimerkiksi Suomen ja seitse-
män muun pohjoisen EU-maan äskettäisessä (5.3.2018) 
kannanotossa, mutta komission Euroopan valuuttara-
hastoa koskeva ehdotus ei tarkastele velkajärjestelyjä 
tai sijoittajanvastuuta lainkaan. 

On tosin huomattava, että velkajärjestelyn mahdol-
lisuus ilmenee komission joulukuisissa dokumenteissa 
epäsuorasti, koska komissio mainitsee ”etenemissuun-
nitelmaksi” nimeämässään tiedonannossa Euroopan 
järjestelmäriskikomitean valmistelemat valtionvelka-
kirjavakuudelliset arvopaperit. Ko. arvopaperit sisäl-
täisivät eri euromaiden valtionvelkakirjoja etukäteen 
kiinnitetyssä suhteessa, ja ne jäsentyisivät kolmea eri 
tyyppiä (senior, mezzazine, junior) oleviin velkainstru-
mentteihin. 

Velanmaksun laiminlyönnin tai velkajärjestelyn ti-
lanteissa senior-arvopapereilla olisi etuoikeutettu ase-
ma muihin arvopapereihin nähden, ja mezzazine-ar-
vopapereilla olisi etuoikeutettu asema junior-arvopa-
pereihin nähden. Etenemissuunnitelmassa Euroopan 
komissio ilmoittaa suhtautuvansa suopeasti järjestel-
märiskikomitean ko. arvopapereita koskevaan työhön, 
ja se aikoo esitellä tällaiset arvopaperit mahdollistavan 
kehyksen myöhemmin. Koska arvopapereiden erot il-
menevät vain laiminlyönti- ja velkajärjestelytilanteissa, 
komission kaavailemaan kehykseen lienee tarkoitus si-
sällyttää jokin täsmällisempi suunnitelma siitä, millai-
sissa olosuhteissa ja miten euroalueen valtioiden koh-
dalla voitaisiin suorittaa velkajärjestely.

TALLETUSSUOJA PYSÄYTTÄÄ 
TALLETUSPAOT, JOS SIIHEN LUOTETAAN

Pankkiunionin kolme peruspilaria ovat yhteinen 
pankkivalvonta, yhteinen kriisinratkaisumeka-
nismi ja yhteinen talletussuoja, joka on toistaisek-

si vielä toteuttamatta. Euroopan komission joulukuinen 
etenemissuunnitelma sisältää yhteiselle talletussuojalle 
aiempaa täsmällisemmän aikataulun: se olisi pantava 
täytäntöön vuoden 2019 puoliväliin mennessä.

Talletussuojan päämääränä on suojata toisaalta 
pankkien asiakkaita ja toisaalta pankkeja. Ennen talle-
tussuojarahastojen syntyä pankkeihin kohdistui (toisi-
naan myös täysin satunnaisista, irrationaalisista syistä 
käynnistyvän) paniikin aiheuttamia talletuspakoja. Se, 
että riittävän monet tallettajat uskoivat pankin pian 
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”kaatuvan” ja halusivat siksi tyhjentää pankkitilinsä, 
riitti tekemään pankin kaatumisriskistä todellisen ja 
motivoi muitakin tallettajia tyhjentämään tilinsä.

Tavanomaisen näkemyksen mukaan talletussuoja 
pysäyttää talletuspaot tekemällä niistä tarkoituksetto-
mia. Toisin sanoen jos kukin pankin asiakas luottaa sii-
hen, että hänen talletuksensa korvataan hänelle myös 
silloin kun pankki ”kaatuu”, joidenkin muiden asiakkai-
den pankkitilien tyhjeneminen ei ole järkevä perustelu 
oman pankkitilin tyhjentämiselle. Näin pelkkä lupaus 
talletussuojasta riittää estämään talletuspaot ja samalla 
tekemään lupauksen pitämisestä tarpeetonta. 

Yllä kuvailtu mekanismi toimii kuitenkin vain, jos 
talletusasiakkaat uskovat talletussuojan myöntäjän pi-
tävän lupauksensa. Koska talletussuojarahastojen varat 
ovat riittämättömiä kaikkien pankkitalletusten korvaa-
miseen, lupaus talletussuojasta on uskottava vain, jos 
jokin taho on valmis täydentämään rahastoa sen varo-
jen ehtyessä. Oman valuutan omaavan valtion tapauk-
sessa tällainen taho on yleensä valtio itse. EU:n yhtei-
sen talletussuojan tapauksessa lisärahoitusta saataisiin 
kriisinratkaisumekanismista sekä siihen liittyvästä yh-
teisestä varautumisjärjestelystä. 

YHTEINEN TALLETUSSUOJA HÄVITTÄÄ 
JA LUO TURVALLISUUTTA

Kokemus osoittaa, että Suomen kansantalou-
teen voi kohdistua vain Suomeen rajoittuvia ( ja 
muuta euroaluetta koskettamattomia) häiriöitä. 

Esimerkiksi 1990-luvun lamaa muistuttavassa, yksin-
omaan Suomea koskettavassa vakavassa kriisissä yhtei-
sen talletussuojan sisältävä pankkiunioni olisi luulta-
vasti Suomen kannalta nykyistä kansallista talletussuo-
jaa parempi järjestely, koska pankkiunionin kriisinrat-
kaisurahaston varat riittäisivät suomalaisten pankkien 
vakauden ylläpitämiseen kansallisia instituutioita pa-
remmin. Myös Nordean päätös siirtää pääkonttorinsa 
Suomeen tekee ylikansallisesta talletussuojasta Suo-
men kannalta entistä houkuttelevamman vaihtoehdon. 

Usean suvereenin valtion yhteinen talletussuoja on 
kuitenkin yhteisvaluutta euron tavoin järjestely, jolta 
puuttuvat historialliset esikuvat. Eurojärjestelmän vaka-
vimmat heikkoudet olivat ennakoimattomia ja ilmenivät 
vasta, kun järjestelmä oli toiminut näennäisen moitteet-
tomasti noin kymmenen vuotta. On vakavaa syytä epäillä, 
että myös yhteisestä talletussuojasta saattaisi paljastua 
jossakin tulevassa koko Euroopan unionia koskettavassa 
kriisissä vastaavia odottamattomia heikkouksia.

Koko unionin laajuisen pankkikriisin aikana Eu-
roopan kansalaiset saattaisivat epäillä, että päätök-
senteossaan aiemminkin tehottomaksi osoittautunut 
unioni ei kykenisi tekemään talletusten suojaamisen 
edellyttämiä päätöksiä, jolloin talletuspaot pysäyttävä 
mekanismi saattaisi lakata toimimasta. Yhteisellä tal-
letussuojalla voisi myös olla erilainen vaikutus pank-
kisektorin vakauteen eri euromaissa. Siellä missä kan-
salaiset luottavat EU:n instituutioihin enemmän kuin 
oman maansa kansallisiin instituutioihin, yhteiseen 
talletussuojaan siirtyminen voisi pienentää talletus-
pakojen riskiä, mutta vaikutus saattaisi olla päinvas-
tainen niissä maissa, joissa kansallisiin instituutioihin 
luotetaan enemmän.  
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uusia teknisesti edistyneempiä tuotteita, koska uudella 
tuotteella saavutetaan monopolivoimaa, jonka turvin 
yrittäjä voi hinnoitella itselleen suuremmat voitot. 

Jotta uuden tuotteen voisi kehittää, pitää panostaa 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Lisäpanostus vai-
kuttaa siihen, miten todennäköisesti onnistuu kehit-
tämään uuden tuotteen. Schumpeteriläisessä mallissa 
teknologian lähtötaso vaikuttaa siihen, miten paljon 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen on panostettava. Mi-
tä kehittyneempi maa, sitä enemmän pitäisi panostaa 
tutkimukseen ja tuotekehitykseen, koska olemassa ole-
vat tuotteet ovat jo erittäin monimutkaisia ja teknisesti 
haastavia. Mallissa uuden pääoman korvaaminen tek-
nologisesti kehittyneemmällä pääomalla johtaa luon-
nollisesti teknologian kasvuun (ks. lisää esim. Aghion ja 
Howitt 2009).

Howittin ja Mayer-Foulkesin (2005) schumpeteriläi-
sessä kasvumallissa mm. sellaiset maakohtaiset paramet-
rit, jotka kuvaavat koulutuksen tasoa ja laatua, innovoin-
tiprosessin tehokkuutta sekä kannustimia innovoida, vai-
kuttavat siihen, kuinka nopea teknologian kasvuvauhti on. 
Toisaalta ne määrittävät myös sen, kuuluuko talous sellai-
siin (kehittyneisiin) maihin, jotka panostavat T&K-toimin-

TUTKIMUKSEEN JA 
TUOTEKEHITYKSEEN PITÄISI 
PANOSTAA ENEMMÄN

Nykyisissä talouskasvumalleissa tutkimus- ja 
tuotekehitysmenot määrittävät talouden tek-
nologian tason ja pitkän aikavälin kasvuvauh-

din. Vuosituhannen taitteen jälkeen huomio on entistä 
enemmän siirtynyt näihin kasvumalleihin, joissa kes-
kiössä ovat T&K-menot. Tästä eteenpäin kutsun niitä 
schumpeteriläisiksi kasvumalleiksi1. Tarkemmin ottaen 
pitkän aikavälin kasvun tärkeä määrittäjä on T&K-in-
tensiteetti eli T&K-menot jaettuna jollain normeeraa-
valla tekijällä, kuten arvonlisällä. Esimerkiksi Madsen 
(2008) on löytänyt tukea sille, että schumpeteriläiset 
mallit kuvaavat hyvin teknologian kasvua koko kansan-
talouden tasolla OECD-maissa. 

Näissä kasvumalleissa luovan tuhon prosessi vai-
kuttaa niin, että uudet ja teknologisesti kehittyneem-
mät tuotteet syrjäyttävät vanhat ja vähemmän tuottavat 
tuotteet. Tämä prosessi mallinnetaan niin, että välituote-
markkinoilla toimivilla yrityksillä on kannustimet keksiä 

TAULUKKO 1. T&K-INVESTOINTIEN SUPISTUMINEN VUODESTA 2008 VUOTEEN 2016

2008 2016 Muutos Painot Kontribuutio

Milj. euroa, 
vuoden 2010 hinnoin

% %

Toimialat yhteensä 10390 7860 -24,4

Maa-, metsä- ja kalatalous (Tol A) 5 6 20,0 0,000 0,01

Koko teollisuus (Tol B–E) 5888 3323 -43,6 0,567 -24,69

Rakentaminen (Tol F) 95 109 14,7 0,009 0,13

Kauppa, liikenne, majoitus- ja ravitsemistoi-
minta (Tol G–I)

412 514 24,8 0,040 0,98

Informaatio ja viestintä (Tol J) 996 998 0,2 0,096 0,02

Rahoitus- ja vakuutustoiminta (Tol K) 406 306 -24,6 0,039 -0,96

Kiinteistöalan toiminta (Tol L) 11 42 281,8 0,001 0,30

Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toimin-
ta (Tol M–N)

1000 1012 1,2 0,096 0,12

Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sosiaali-
palvelut (Tol O–Q)

1462 1444 -1,2 0,141 -0,17

Muut palvelut (Tol R–T) 114 112 -1,8 0,011 -0,02

Summa (Tol A–T) 10389 7866 -24,3 -24,3

Metsäteollisuus (Tol 16–17) 226 143 -36,7 0,022 -0,80

Kemianteollisuus (Tol 19–22) 501 446 -11,0 0,048 -0,53

Metalliteollisuus pl. sähkö- ja elektroniikka-
teollisuus (Tol 24–25, 28–30, 33)

750 846 12,8 0,072 0,92

Elektroniikkateollisuus (Tol 26) 3787 1196 -68,4 0,365 -24,94

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

1Nykyaikaisiin endogeenisiin kasvumalleihin lukeutuvat myös ”romerilaiset mallit”. Näissäkin T&K-menot määräävät 
kasvuvauhdin. Ne eroavat schumpeteriläisistä kasvumalleista mm. siten, että uudet tuotteet eivät syrjäytä vanhoja. 
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taan. Myös muualla kehitetyn teknologian omaksuminen 
ja käyttöönottaminen vaatii maalta omaa T&K-toimintaa. 

Kansainvälinen kasvututkimus siis sanoo, että pit-
kän aikavälin talouskasvu syntyy teknologian kasvusta. 
Teknologian kasvuun taas vaikuttaa T&K-toiminta, oli 
kyse sitten uuden teknologian omaksumisesta tai inno-
voinnista.

T&K-INVESTOINTIEN VIIMEAIKAINEN 
KEHITYS SUOMESSA

T&K-investoinnit, jotka koostuvat suurelta osin 
T&K-menoista, pitävät sisällään muun muassa 
korkeakoulujen ja yritysten tutkimus- ja tuoteke-

0 0,2 0,4 0,6

Muu valm. ml. huonekalut (Tol 31–32)
Muiden kulkuneuvojen valm. (Tol 30)

Moottoriajoneuvojen ym. valm. (Tol 29)
Muiden koneiden ja laitt. valm. (Tol 28)

Sähkölaitteiden valmistus (Tol 27)
Elektroniikkateollisuus (Tol 26)

Metallituotteiden valmistus (Tol 25)
Metallien jalostus (Tol 24)

Rakennusaineteollisuus (Tol 23)
Kumi- ja muovituotteiden valm. (Tol 22)

Lääketeollisuus (Tol 21)
Kemikaalien ja kem. tuott. valm. (Tol 20)

Öljynjalostus (Tol 19)
Painaminen (Tol 18)

Paperiteollisuus (Tol 17)
Puuteollisuus (Tol 16)

Keskiarvo vuosilta 2014–2016Lähde: Tilastokeskus

KUVIO 2. T&K-INTENSITEETTI TEOLLISUUDEN 
TOIMIALOILLA, KESKIARVO VUOSILTA 2014–2016
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Keskiarvo vuosilta 2014–2016Lähde: Tilastokeskus

KUVIO 1. T&K-INTENSITEETTI ERI TOIMIALOILLA, 
KESKIARVO VUOSILTA 2014–2016

hitysmenot. Vuonna 2016 Suomessa tehtiin T&K-inves-
tointeja 24,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2008. 
Suurin syy tähän oli Nokian toimintojen supistuminen 
Suomessa. Tämä käy ilmi taulukosta 1, jossa on laskettu 
eri toimialojen kontribuutio (osuus prosenttiyksikköi-
nä) koko talouden T&K-investointien supistumisesta.

Toimialat eroavat toisistaan siinä, miten paljon niis-
sä tehdään tutkimusta ja tuotekehitystä. Kuviossa 1 on 
esitetty T&K-intensiteetti (T&K-investoinnit/arvon-
lisä) eri päätoimialoilla ja kuviossa 2 T&K-intensiteetti 
tehdasteollisuuden alatoimialoilla. Kuviosta 1 käy ilmi, 
että T&K-intensiteetti on korkein kaivostoiminnassa, 
tehdasteollisuudessa sekä informaatiossa ja viestin-
nässä. Tarkasteltaessa tehdasteollisuutta tarkemmin 
(kuvio 2) huomataan, että selvästi suurin T&K-intensi-
teetti on elektroniikkateollisuudessa. Muita aloja, jois-

sa T&K-intensiteetti on korkea, ovat 
esimerkiksi lääketeollisuus, sähkö-
laitteiden valmistus ja kemikaalien 
valmistus. Kuvioiden 1 ja 2 luvut ovat 
vuosien 2014–2016 keskiarvoja. Toi-
mialojen väliset erot ovat kuitenkin 
pysyneet melko muuttumattomina, 
jos vertaa aikaa ennen finanssikriisiä 
ja aikaa tämän jälkeen.

Elektroniikkateollisuus on siis 
T&K-intensiivisin toimiala. Ku-
viossa 3 elektroniikkateollisuuden 
T&K-intensiivisyyttä on verrat-
tu muutamaan verrokkimaahan. 
T&K-intensiteetit ovat ajan myötä 
lähentyneet toisiaan. Vuosien 2010–
2016 aikana ne olivat välillä 0,2-0,65 
yhtä havaintoa lukuun ottamatta. 
1990-luvulla kaikissa maissa alalle 
kohdistettiin huomattavia T&K-pa-
noksia suhteessa tuotettuun arvon-
lisään. 2000-luvun alussa Ruotsi ja 
Ranska jatkoivat vahvaa panostusta 
samalla kun Suomessa ja USA:ssa 
alettiin jo vakiintua tietylle tasolle.

Kuvion 3 perusteella Suomen 
elektroniikkateollisuuden T&K-in-
tensiteetti oli 2016 alempana kuin 
esimerkiksi vuonna 2012. Tästä ei 
kuitenkaan voi vielä päätellä, että 
elektroniikkateollisuudessa panos-
tettaisiin liian vähän T&K-toimin-
taan. Ongelma Suomen kannalta 
on enemminkin siinä, että tämän 
T&K-intensiivisen toimialan aktivi-
teetti supistui kokonaisuudessaan 
huomattavasti, minkä seurauksena 
koko Suomen talouden T&K-in-
tensiteetti laski vuosien 2008–2016 
aikana. Yllä esitetyn kasvuteorian 
mukaan tämän pitäisi vaikuttaa ne-
gatiivisesti teknologian kehitykseen 
ja pitkän aikavälin kasvuun. Vuonna 
2017 T&K-investoinnit kääntyivät 
kuitenkin jo kasvuun. T&K-intensi-
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teetti kasvaa myös tulevina vuosina, jos T&K-investoin-
nit kasvavat nopeammin kuin bkt, kuten ennustamme.

KOHTI PAREMPAA HUOMISTA

T&K-investoinnit ovat siis supistuneet huomatta-
vasti finanssikriisin jälkeen. Vuosina 2014–2016 
ne kuitenkin lähtivät kasvamaan jo esimerkiksi 

kaivos-, metsä-, kemian- ja metalliteollisuudessa (pl. säh-
kö- ja elektroniikkateollisuus). Kasvua on myös rakenta-
misessa ja energiahuollossa. Tämän lisäksi on nähtävissä, 
että elektroniikkateollisuuteen on muodostumassa uusia 
kasvavia yrityksiä, joille T&K-toiminta on keskeistä. Nä-
kymät ovatkin tietyiltä osin aiempaa selvästi valoisammat.

Viime vuosina Suomeen on myös rakennettu uut-
ta teknologisesti korkeatasoista pääomaa. Äänekos-
ken uuden sellutehtaan rakentamista edeltäneeseen 
investointipäätökseen vaikutti tietysti usea tekijä. 
Varmaankin yhtenä vaikuttimena on ollut metsäteol-
lisuudessa ja yleisemmin teollisuudessa tehty tutki-
mus ja tuotekehitys, joka on muun muassa ylläpitänyt 
Suomessa kansainvälisesti korkeaa osaamis- ja kou-
lutustasoa. Sama pätee varmasti myös Kemijärvelle 
rakennettavan sellutehtaan kohdalla ja tänä vuonna 
valmistuvan Kilpilahden voimalaitoksen osalta. Myös 
Meyerin telakkaa Turussa voi pitää teknologisesti 
korkeatasoisena, samoin kuin Uudenkaupungin auto-
tehdasta. Tuskin myöskään Rolls-Royce olisi avannut 
T&K-keskusta Turkuun, jos Suomesta ei löytyisi val-
miiksi tarvittavaa tietotaitoa.

Nyt kun talous kasvaa laaja-alaisesti, on oletettavaa, 
että myös tutkimukseen ja tuotekehitykseen panoste-
taan enemmän ja investoinnit uusiin teknologisesti kor-
keatasoisiin tuotantolaitoksiin jatkuvat. Samalla luodaan 
paremmat edellytykset myös pitkän aikavälin kasvulle.  

Sakari Lähdemäki
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MISTÄ PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYS 
ON TEHTY?

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston 
viimeisimpien lukujen mukaan pitkäaikaistyöt-
tömyys on vähentynyt vuodessa noin 31 000:lla. 

Pitkäaikaistyöttömät ovat henkilöitä, jotka ovat olleet 
yhtäjaksoisesti työttöminä vähintään yhden vuoden. 
Pitkäaikaistyöttömiä on tällä hetkellä noin 80 000, mut-
ta lukumäärä on silti yli kaksinkertainen finanssikriisiä 
edeltäviin vuosiin verrattuna. Määrä kävi huipussaan 
vuoden 2016 jälkipuoliskolla, noin 130 000 henkilössä. 

Keitä pitkäaikaistyöttömät ovat? Tässä kirjoituk-
sessa tarkastelemme virtoja eri työmarkkina-asemista 
pitkäaikaistyöttömyyteen ja sitä, millaisia pitkäaikais-
työttömät ovat taustaominaisuuksiltaan. Keskustelem-
me lisäksi lyhyesti koulutuspoliittisista toimenpiteistä, 
joita on esitetty lääkkeiksi pitkäaikaistyöttömyyteen.

Työnvälitystilastojen mukaan Suomessa oli vuonna 
2015 noin 350 000 työtöntä. Vaikeasti työllistettäviä oli 
kaikista työttömistä noin 210 000. Tätä osuutta voidaan 
kutsua rakennetyöttömyydeksi. Noin puolet tästä raken-
netyöttömyydestä voidaan selittää pitkäaikaistyöttömyy-
dellä eli niiden henkilöiden määrällä, jotka olivat olleet 
yhtäjaksoisesti työttöminä vähintään 12 kuukautta. 

Oheisessa kuviossa on esitetty virrat eri työmarkki-
na-asemista pitkäaikaistyöttömyyteen aikavälillä 2010–
2015. Luvut on laskettu Tilastokeskuksen kokonaisai-
neistosta kaikille niille 20–64- vuotiaille henkilöille, 
jotka määriteltiin pitkäaikaistyöttömiksi vuoden 2015 
lopussa. Kuviosta havaitaan, että keskimäärin noin nel-
jännes pitkäaikaistyöttömistä oli henkilöitä, jotka olivat 
olleet aiempina vuosina vahvasti työelämässä kiinni; 
he olivat olleet koko vuoden jatkuvissa työsuhteissa il-
man työttömyysjaksoja. Toisaalta noin kolmanneksella 
pitkäaikaistyöttömistä oli katkonaisempi työhistoria, 
sillä heillä oli vuositasolla paitsi työllisyys- myös työt-

tömyysjaksoja. Tähän ryhmään kuuluivat esimerkiksi 
määräaikaisissa työsuhteissa työskennelleet. 

Toisin sanoen yli puolella vuoden 2015 pitkäai-
kaistyöttömistä oli aiemmin ollut työhistoriaa takana. 
Mielenkiintoista on se, että siirtymiä työllisyydestä 
pitkäaikaistyöttömyyteen oli tullut erityisesti sellais-
ten ammattiryhmien riveistä, jotka olivat olleet mm. 
globalisaation ja robotisaation kohteina. Näitä ovat kes-
kipalkkaiset toimistotyötehtävät ja perinteisen teolli-
suuden ammatit. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyyteen oli 
siirrytty matalapalkkaisista palveluammateista (kuten 
siivous), jotka ovat erityisen herkkiä suhdanteille. Myös 
keskipalkkaisten ammattien osuuden laskua voidaan 
osin selittää taloussuhdanteilla eikä pelkästään ammat-
tirakenteiden murroksella.

Opiskelijoista ja työvoiman ulkopuolelta ( ja ryhmäs-
tä muut) tulleet muodostivat noin 20 prosenttia pitkä-
aikaistyöttömistä. On jokseenkin lohdullista huomata, 
että vain noin 15 prosenttia pitkäaikaistyöttömistä oli 
pitkäaikaistyöttömiä myös vuonna 2010. Tämän ryh-
män mahdollisuuksia työllistyä uudelleen voidaan pitää 
erityisen heikkoina ilman vaikuttavia toimenpiteitä.

Oheinen taulukko kokoaa yhteen työllisten, kaikkien 
työttömien ja pitkäaikaistyöttömien taustaominaisuuk-
sia vuodelta 2015. Yli puolet pitkäaikaistyöttömistä oli 
51–64 -vuotiaita, kun kaikista työttömistä ja työllisistä 
iäkkäämpien osuus oli vain noin kolmannes. Selvästi 
vähiten pitkäaikaistyöttömistä oli 20–30 -vuotiaita (11 
prosenttia), kun kaikista työttömistä nuorten ikäluokki-
en osuus oli selvästi suurempi (24 prosenttia). Työllisis-
tä oli miehiä 50 prosenttia, mutta työttömistä lähes 60 
prosenttia. 

Pitkäaikaistyöttömät ovat todennäköisemmin pel-
kästään perusasteen koulutuksen varassa työllisiin ja 
kaikkiin työttömiin verrattuna. Esimerkiksi työllisistä 
vain 10 prosentilla oli pelkästään perusasteen koulutus, 
kun pitkäaikaistyöttömien keskuudessa heitä oli jo lä-
hes 30 prosenttia. Pitkäaikaistyöttömien ryhmässä ei 
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VIRTA ERI TYÖMARKKINA-ASEMISTA 
PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYTEEN 2010–2015

TYÖLLISET, TYÖTTÖMÄT JA PITKÄAIKAISTYÖTTÖMÄT 
TAUSTAOMINAISUUKSIEN MUKAAN VUONNA 2015

 
Työlliset 

% 

Kaikki 
työttömät 

%

Pitkäaikais-
työttömät 

%

20–30-vuotiaat 21 24 11

31–40-vuotiaat 24 20 17

41–50-vuotiaat 24 20 20

51–64-vuotiaat 31 36 52

Miehet 50 57 59

Perusaste 10 24 28

Keskiaste 59 61 58

Korkea-aste 31 15 14

Havaintomäärä 2146089 347322 131916

Lähde: Tilastokeskus
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ollut merkittäviä eroja miesten ja naisten välillä, paitsi 
että hieman suurempi osuus varttuneemmista pitkäai-
kaistyöttömistä oli naisia erityisesti alemmilla koulu-
tustasoilla.   

Taulukon mukaan pitkäaikaistyöttömistä 72 prosen-
tilla oli perusasteen jälkeinen tutkinto vuonna 2015. On 
kuitenkin epäselvää, missä määrin osaamisvaje selittää 
tämän ryhmän työttömyyttä ja kuinka osaamista ja lo-
pulta työllisyyttä voitaisiin nostaa koulutuksen avulla. 
Aikuisväestöön kohdennettavien toimenpiteiden, ku-
ten aikuiskoulutuksen, vaikuttavuudesta on olemassa 
hyvin vähän luotettavaa tutkimustietoa. Työttömien 
korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden henkilöiden 
lyhytkestoinen muuntokoulutus on todennäköisesti yk-
si toimiva ja kustannustehokas koulutusmuoto. Mutta 
jos henkilön oppimisvalmiudet eivät ole riittäviä, niin 
muut toimenpiteet, kuten palkkatuen käyttö ja alueel-
lisen liikkuvuuden vahvistaminen, saattavat olla koulu-

tusta kustannustehokkaampia vaikuttamisen muotoja.  
Työllisyystilanteen kohentuessa lopulta paljastuu, 

jäädäänkö rakennetyöttömyydessä yli finanssikriisiä 
edeltävän tason. Pitkäaikaistyöttömyys on vähentynyt 
vuoden 2015 jälkeen, mutta todennäköisemmin niiden 
ryhmässä, jotka ennen työttömyyttä olivat vahvasti työ-
elämässä kiinni. Rakennetyöttömyyden taso ja pitkäai-
kaistyöttömien lukumäärä riippuvat työmarkkinoiden 
rakenteellisista tekijöistä, mutta myös siitä, kuinka 
työttömäksi jääneiden osaaminen vastaa muuttuvien 
työmarkkinoiden tarpeita. Pitkäaikaistyöttömien alhai-
nen koulutustaso ja korkea keski-ikä viittaavat siihen, 
että mahdolliseen osaamisvajeeseen ei ole olemassa 
helppoja ratkaisuja.  

Terhi Maczulskij  
Hannu Karhunen


