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Suomen bruttokansantuote on pysynyt alkuvuoden keskimäärin viime vuoden tasolla. Toisella vuosinel-
jänneksellä bkt kasvoi 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Muualla Euroopassa kokonaistuotanto 
kasvaa selvästi nopeammin. Muuhun Eurooppaan nähden heikompi talouskehitys Suomessa selittyy 
pitkälti Venäjälle suuntautuvan viennin rajusta supistumisesta. Tämän vuoden jälkipuoliskolla kansanta-
lous jo kasvaa, mutta kovin hitaasti. Kasvua tukee rakentamisen ja palvelutuotannon vauhdittuminen. 
Teollisuudessa huoltoseisokkien päättyminen ja uuden kapasiteetin käyttöönotto tukevat kasvua. 

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen bkt kasvaa tänä vuonna 0,4 prosenttia ja ensi vuon-
na 1,2 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna myös teollisuus ja vienti tukevat talouskasvua. Euroopan 
talouskasvun vauhdittuminen vaikuttaa tuolloin myönteisesti Suomenkin talouteen. Tiukka finanssipolitiikka 
ei juuri tee tilaa kulutuksen merkittävälle kasvulle Suomessa, mutta investoinnit vilkastuvat, kun rakentami-
nen kääntyy nousuun. Kansainvälisessä taloudessa Kiinan orastavat talousongelmat sekä Venäjän vaikeuk-
sissa oleva kansantalous ja ruplan kurssi ovat merkittävimmät epävarmuuden lähteet.

Suomen talouden yllä uusia pilviä – 
sisäpolitiikka lähellä umpikujaa

Suomen taloutta varjostaa lukkiutunut työmarkkinatilanne. Hallituk-
sen suunnittelemat sopimusvapauden rajoitukset ja heikennykset työ-
ehtosopimuksiin ovat jo johtaneet työmarkkinaselkkauksiin, ja tilanne 
uhkaa vain kärjistyä ensi vuonna. Jos uusi lainsäädäntö hyväksytään 
uusien työehtosopimusten pohjaksi, palkankorotusvaatimukset kas-
vavat. Edessä olisivat hyvin vaikeat työehtosopimusneuvottelut ensi 
vuoden lopulla ja vuoden 2017 alussa. Tuotantomenetykset voivat ko-
hota tuntuviksi. Työmarkkinahäiriöiden mahdollisuus aikaansaa myös 
epävarmuutta, joka heijastuu laajemminkin kansantalouteen.

Valitulle radikaalille politiikalle vaihtoehtoinen maltillisempi linja 
olisi lopulta koko kansantaloudelle parempi. Tämän mukaan odotet-
taisiin, että Suomen kustannuskilpailukyky kohenee suhteessa kilpai-
lijamaihin, kun palkankorotukset ovat useana vuonna peräkkäin mui-
ta pienempiä. Tilanneanalyysi Suomen talouden tilasta tukee tällaista 
linjausta: Suomen kustannuskilpailukyky on kuitenkin kohtuullinen ja 
talouskehitystämme jäytävien negatiivisten häiriöiden vaikutus vai-
menee ja jopa muuttuu positiiviseksi muutamassa vuodessa.

EU-maiden kasvu voimistuu

EU-maiden bkt kasvoi 1,4 prosenttia vuonna 2014. Euroalueen kasvu 
jäi vajaaseen prosenttiin. Kasvu on kuitenkin vakiintunut ja se on jo-
pa vauhdittunut tämän vuoden aikana. Vuoden 2015 alkupuoliskolla 
EU-maiden bkt kasvoi noin 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Euroalueen 
kasvu ylsi jo noin 1,3 prosenttiin.

Yksityinen kulutuksen ja viennin hyvä kehitys on tukenut alku-
vuonna 2015 EU-maiden kasvua. Julkisen kulutuksen jo selvästi yhtä 
prosenttia suurempi kasvu vuotta aiemmasta kertoo, että finanssipo-
litiikan kireys olisi osittain jo hellittänyt Euroopassa. Myös investoinnit 
ovat olleet elpymässä, mutta tämän vuoden toisella neljänneksellä 
niiden kasvu notkahti edellisestä neljänneksestä.

EU-maista nopeimmin ovat kasvaneet uudet jäsenmaat, joiden bkt 
on vielä selvästi vanhojen jäsenmaiden bkt:ta pienempi. Talouskasvu 
on ollut suhteellisen nopeaa myös Espanjassa, joka on toipumassa sy-
västä taantumasta, sekä Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa, joiden kasvu 
on tukeutunut ulkomaankaupan ohella kotimaisen kysynnän voimistu-
miseen. Hitainta kasvu on ollut Ranskassa, Italiassa ja Itävallassa. Ta-
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louskasvu on viimeisen vuoden aikana nopeutunut tuntuvasti monessa 
ns. kriisimaassa kuten Espanjassa, Italiassa, Kreikassa ja Portugalissa.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että EU-maiden bkt kasvaa 
tänä vuonna 1,8 prosenttia ja ensi vuonna 2,1 prosenttia. Euroalu-
een bkt kasvaa vastaavina vuosina 1,5 ja 1,9 prosenttia. Euroalueella 
yksityinen kulutus kasvaa tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 
kaksi prosenttia. Ensi vuonna myös investoinnit vilkastuvat. Kun myös 
julkisen kulutuksen kasvu yltää molempina vuosina vähintään yhteen 
prosenttiin, voidaan sanoa, että myös kotimainen kysyntä pitkästä 
aikaa vauhdittaa kasvua.

Suomen viennin kannalta tärkeimmissä maissa bkt kasvaa kohtalai-
sen nopeasti, Saksassa tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 2,0 
prosenttia sekä Ruotsissa vastaavasti 2,8 ja 3,1 prosenttia. Ruotsia on 
viime aikoina pidetty jonkinlaisena mallimaana, josta Suomen pitäisi 
ottaa oppia. Merkittävimmät tekijät, jotka selittävät Ruotsin nopeam-
paa kasvua suhteessa Suomeen viimeisen vuoden aikana, ovat Ruotsin 
oma itsenäinen rahapolitiikka ja Suomea ekspansiivisempi finanssipoli-
tiikka sekä sen Venäjälle suuntautuvan viennin vähäinen merkitys.

Euroalue nollakoroissa ja -inflaatiossa

Euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin keskimääräinen 
muutos oli kuluvan vuoden tammi-elokuussa tasan nolla, mutta öljyn 
hinnan alenemisen vaikutuksen hiipuessa ja euron heikkenemisen vai-
kutusten lyödessä läpi inflaatio on kiihtymässä loppuvuonna hiukan ja 
päätyy koko vuoden tasolla 0,2 prosenttiin. Ensi vuonna noustaan jo yh-
den prosentin tuntumaan. Markkinakoroista johdettavat inflaatio-odo-
tukset ja Euroopan keskuspankin omat ennusteet viittaavat siihen, että 
inflaatio ei kiihtyisi vielä pitkään aikaan niin lähelle kahta prosenttia, et-
tä EKP alkaisi nostaa ohjauskorkoaan nykyiseltä 0,05 prosentin tasolta.

Koska inflaatiopaineet pysyvät hyvin hallinnassa ja euroalueen 
velkaongelmatkin ovat väistyneet ainakin toistaiseksi taka-alalle, 
kohdistuu euromaiden valtionlainojen korkoihin lieviä nousupaineita 
ainoastaan Yhdysvaltain korkopolitiikasta. Yhdysvaltain keskuspankin 
ohjauskoron nostojen alkaminen aiheuttaa myös paineita euron dol-
larikurssin heikkenemiselle, mutta vastakkaiseen suuntaan vaikuttaa 
euroalueen kasvunäkymien parantuminen. Euron kurssin ennustetaan 
pysyvän suunnilleen tämän vuoden keskitasolla (1,11 dollaria) myös 
ensi vuonna.

Viime maaliskuussa EKP aloitti kuukausittaiset noin 60 miljardin 
velkakirjaostot, jotka kohdistuvat etupäässä valtionlainoihin. Arvi-
oidessaan osto-ohjelman tuloksia kokouksessaan 3.9.2015 EKP:n 
neuvosto päätti keventää sen ehtoja, minkä seurauksena ostojen 
kumulatiivinen summa saattaa nousta noin 300 miljardilla eurolla 
vuodessa. Perusteluna päätökselle oli odotettua heikompi talouske-
hitys ja inflaation hitaus. EKP:n toimet ovat kyllä saaneet euroalu-
een pankkien luotonannon yksityiselle sektorille vihdoin kasvamaan, 
mutta vaikutukset ovat toistaiseksi olleet niin vaatimattomia, että 
keskuspankki saattaa vielä tänä syksynä päättää uusista kevennys-
toimista. Sen ongelmaksi alkaa kuitenkin muodostua pula toimenpi-
teiden kohteeksi sopivista arvopapereista.

Maailmankaupan kasvu pysähdyksissä

Maailmankaupan volyymi supistui edellisestä vuosineljänneksestä 1,5 
prosenttia kuluvan vuoden 1. neljänneksellä ja 0,5 prosenttia 2. neljän-
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neksellä. Taustalla on ennen kaikkea Kiinan ulkomaankaupan supistumi-
nen, mutta myös eräissä muissa kehittyvissä talouksissa on nähtävissä 
samansuuntaista kehitystä. Niinpä monet ovat tarkistaneet maailman 
bkt-ennusteita alaspäin. Käänne laskuun on tapahtunut vastoin odo-
tuksia, ja se on herättänyt keskustelua jopa globalisaation huipun ohit-
tamisesta. Vielä on kuitenkin ennenaikaista arvioida, kuinka pysyvästä 
ilmiöstä on kyse. Ulkomaankaupan kehityksessä on paljon alueittaista 
vaihtelua, ja esimerkiksi euroalueen ulkokauppa on jatkanut kasvuaan.

Markkinoilla odotetaan Yhdysvaltain koronnostoa

Maailmantalouden jatkon kannalta yksi merkittävimmistä ratkaisuista 
tehdään Yhdysvalloissa: milloin maan keskuspankki ”Fed” alkaa nos-
taa ohjauskorkoaan nykyisestä 0-0,25 prosentin haarukasta? Ensim-
mäisen nostopäätöksen yhteydessä annettava kuva tulevien nostojen 
aikataulusta vaikuttaa myös pitkiin korkoihin. Rahoitusmarkkinoilla 
tämä toimenpide ja sen synnyttämät odotukset aiheuttavat pääoma-
liikkeitä niin, että muualla maailmassa korot pyrkivät nousemaan ja 
valuutat heikkenemään suhteessa dollariin. Jonkin verran näin on 
jo tapahtunutkin. ”Fed” saattaa nostaa ohjauskorkoaan jo syyskuun 
kokouksessaan. Perusteluksi sille voidaan esittää, että rahapolitiikan 
vaikutusviipeiden takia kannattaa toimia ajoissa ja että maan työttö-
myysaste on alentunut jo 5,1 prosenttiin, joka vastaa keskuspankin 
avomarkkinakomitean arviota luonnollisesta työttömyysasteesta, jon-
ka alittamisesta seuraa inflaation kiihtyminen.

Yhdysvaltojen talouskasvu jatkuu 
entisellä vauhdillaan

Dollarin ulkomaankauppapainotettu indeksi on viimeisten kahden 
vuoden aikana vahvistunut noin 20 prosenttia. Tämä hintakilpailu-
kyvyn heikkeneminen on johtanut ulkomaankaupan alijäämään, jo-
ka olisi vielä paljon suurempi, ellei öljyn tuonti olisi samanaikaisesti 
supistunut maan oman öljyntuotannon kasvaessa. Tämä on näkynyt 
myös teollisuustuotannon kasvun hidastumisena, ja teollisuuden uu-
det tilaukset ovat kääntyneet selvään laskuun. Yhdysvaltain oma öl-
jyntuotanto on jo alkanut supistua.

Kotimainen yksityinen kysyntä ylläpitää Yhdysvaltain talouskasvua. 
Kahta kolmasosaa bkt:sta vastaavan kotitalouksien kulutuksen kasvu 
kiihtyi viime vuoden lopulla yli kolmeen prosenttiin inflaation hidastuttua 
ja reaalitulojen kasvun nopeuduttua. Samalla kotitalouksien säästämisas-
te on alentunut ja kokonaisvelkamäärä kääntynyt uudelleen kasvuun. 
Kuluttajaluottamuksen nousutrendi on viime aikoina kääntynyt laskuksi. 
Vähittäismyynnin kasvu onkin hidastunut 1,2 prosenttiin – tasolle, jolla 
se on käynyt viimeksi taantumissa. Inflaation hidastumisen positiivinen 
vaikutus yksityiseen kulutukseen vaimenee kuluvan vuoden loppua kohti 
mentäessä. Yksityisten investointien kasvu kiihtyi alkuvuonna runsaalla 
prosenttiyksiköllä 6,7 prosenttiin. Öljynporauksen alasajo hidasti yritys-
ten investointeja, mutta asuntoinvestoinnit piristyivät tuntuvasti.

Finanssipolitiikka toimii edelleen Yhdysvaltain talouskasvun jarru-
na, vaikka julkisen kysynnän supistuminen onkin viime vuoden lopulta 
lähtien kääntynyt lieväksi kasvuksi. Tänä syksynä on jälleen mahdol-
lista, että kongressissa republikaanit pysäyttävät liittovaltion velan 
kasvun, mikä merkitsisi valtion menoleikkauksia, jotka hidastaisivat 
talouskasvua. Toistaiseksi tätä ei kuitenkaan pidetä kovin todennäköi-
senä vaihtoehtona.
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Yhdysvaltain korkotason nousuun ja kysyntätekijöihin liittyy var-
teenotettavia riskejä talouskasvulle, mutta erityisesti investoinneissa 
ja julkisessa kysynnässä on myös positiivisia näkymiä. Ennustamme 
Yhdysvaltojen talouskasvun yltävän tänä vuonna 2,4 prosenttiin eli 
samaan kuin viime vuonna. Ensi vuonna nousee 2,7 prosenttiin.

Öljyn hintaan kohdistuu ristiriitaisia paineita

Alennuttuaan viime vuoden lopulla jyrkästi on raakaöljyn (Brent) 
hinta heilahdellut noin molemmin puolin noin 55 dollaria tynnyriltä. 
Öljyfutuurien mukaan vähän yli 50 dollarin taso säilyisi kuluvana ja 
ensi vuonna, mikä on oletettu myös ennusteessa. Öljyn hintaan liit-
tyy kuitenkin suurta epävarmuutta. Toistaiseksi Kiinan öljyn kysyn-
tä on jatkanut kasvuaan, joskin hidastuneella vauhdilla, mutta maan 
kasvustrategian muutoksen ja uusiutuvien energialähteiden voidaan 
odottaa heikentävän vähitellen öljyn kysyntää. Maailmassa on kui-
tenkin useita nopeasti kasvavia ja paljon öljyä käyttäviä kehittyviä 
maita. Iranin sanktioiden purkamisen seurauksena maan öljyn tarjon-
ta kasvaa ja aiheuttaa laskupainetta hintaan. Toisaalta Saudi Arabia, 
jolla on yksittäisenä maana eniten vaikutusvaltaa öljymarkkinoilla ja 
joka kokee halvan öljyn budjettisyistä kestämättömäksi, on ilmoitta-
nut pyrkivänsä ”kohtuulliseen” hintatasoon.

Muissa raaka-aineissa hintojen laskutrendi on jatkunut kuluvan vuo-
den aikana. Esimerkiksi kuparin ja nikkelin hinta on alentunut selvästi 
parissa kolmessa vuodessa. Havusellun hintakin on laskenut vuodenta-
kaisesta. Poikkeuksia ovat jotkut maataloustuotteet kuten naudanliha, 
joka on jo pitkään ollut kallistuvalla trendillä, ja vehnä, jonka halventu-
mistrendi näyttäisi pysähtyneen ainakin toistaiseksi. Kiinan ja eräiden 
muiden kehittyvien maiden talouskasvun hidastuminen on keskeinen 
syy raaka-aineiden halpenemiseen, mutta niiden markkinoilla mukana 
on aina myös erityistekijöitä. Kaiken kaikkiaan raaka-aineiden hinnoista 
ei voida nähdä aiheutuvan paineita inflaatiokehitykselle.
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Taulukko 1. Kansainvälinen talous

Osuus 
maailman 

BKT:sta (%)

Kokonaistuotannon 
määrän kasvu (%)

2014 2015e 2016e
Yhdysvallat 16,2 2,4 2,4 2,7
Eur-19 11,8 0,9 1,5 1,9

Saksa 3,3 1,6 1,6 2,0
Ranska 2,4 0,2 1,0 1,3
Italia 1,9 -0,4 0,5 1,0

EU28 16,6 1,4 1,8 2,1
Ruotsi 0,4 2,3 2,8 3,1
Iso-Britannia 2,3 3,0 2,7 2,5

Kiina 17,0 7,3 7,0 6,5
Intia 7,0 7,3 7,5 7,5
Japani 4,3 -0,1 0,4 1,0
Venäjä 3,2 0,6 -4,0 -2,0
Brasilia 2,8 0,1 -2,5 -1,0
Lähde: BEA, BOFIT, Eurostat, IMF, Palkansaajien tutkimuslaitos

Kiinalla on kasvavia vaikeuksia

Viime viikolla Kiina alensi vuoden 2014 bkt:n kasvulukua 0,1 prosentti-
yksiköllä 7,3 prosenttiin. Kiinan teollisuustuotannon kasvu on hidastunut 
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kaksinumeroisista luvuista noin kuuden prosentin tasolle. Sähköntuotan-
non kasvu on hidastunut kolmeen prosenttiin. Investointien kasvu lähen-
telee 10 prosenttia, mikä on hitainta tällä vuosituhannella. Vähittäiskau-
pan kasvukaan ei yllä enää kuin vähän yli 10 prosenttiin, kun se vielä 
kolme vuotta sitten oli noin 15 prosenttia. Kasvunäkymien heikentymi-
nen on näkynyt myös pörssikursseissa, joskin niiden laskun merkitystä 
vähentää pörssin pienuus ja se, että valtio välillä yritti tukea kursseja 
omilla ostoillaan. Inflaatiovauhti on painunut 1,5 prosentin tasolle, mikä 
on antanut tilaa rahapolitiikan keventämiselle, so. korkojen ja pankkien 
varantovaatimusten alentamiselle. Kiina on yrittänyt elvyttää talouttaan 
myös antamalla valuutan devalvoitua yhteensä runsaalla 4 prosentilla.

Kiinan talouskasvun hidastuminen oli odotettavissa maan johdon 
päätettyä muuttaa kasvustrategian investointipainotteisesta kulutus-
painotteiseen suuntaan, jossa korkeita kasvulukuja on paljon vaike-
ampi saavuttaa. Maan hallituksella on edelleen keinoja elvyttää, ja 
pääministeri Li Keqiang on vakuuttanut kuluvan vuoden 7 prosentin 
kasvutavoitteen olevan saavutettavissa. Ennusteessa tämän oletetaan 
olevan virallinen kasvuluku, mutta ensi vuonna Kiina joutuu tinkimään 
siitä ja jää 6,5 prosenttiin.

Japani toipuu alv:n korotuksesta

Kiinan hidastunut talouskasvu on vaikuttanut Japanin vientiin, jonka kas-
vu jäi huhti-kesäkuussa 1,5 prosenttiin oltuaan viime vuonna 8,4 pro-
senttia. Enemmän kuitenkin Japani on kärsinyt 1.4.2014 toteutetusta 
kolmen prosenttiyksikön korotuksesta arvonlisäveroon: talous kääntyi 
laskuun neljän vuosineljänneksen ajaksi ja pääsi vasta viime neljännek-
sellä uuteen lievään nousuun. Yhdessä maan keskuspankin määrällisen 
keventämisen kanssa alv:n nosto kiihdytti kuluttajahintojen nousun tila-
päisesti yli kolmeen prosenttiin, mutta inflaatio on viime kuukausina pai-
nunut jälleen kohti nollaa. Yksityisen kulutuksen toipuminen ja uudet el-
vytystoimet kiihdyttävät talouskasvun tämän vuoden alkupuoliskon nol-
latasolta 0,4 prosenttiin koko vuonna ja yhteen prosenttiin ensi vuonna.

Venäjän lama jatkuu

Venäjän bkt supistui kuluvan vuoden alkupuoliskolla 3,4 prosenttia. 
Yksityinen kysyntä supistui rajusti ja tuonti vielä enemmän. Pudo-
tusta hidasti julkisen kysynnän vakaus ja viennin kääntyminen nou-
suun, mitä on vauhdittanut ruplan heikkeneminen, joka puolestaan on 
seurannut öljyn hinnan laskua. Tammi-heinäkuussa vähittäiskauppa 
supistui 8,1 prosenttia ja teollisuustuotantokin kolme prosenttia. In-
flaatio laukkaa yli 15 prosentissa, mutta vielä ei lama ole näkynyt 
merkittävästi työttömyyden lisääntymisenä. Kansainvälinen valuutta-
rahasto on arvioinut Venäjän sanktioiden kumulatiiviseksi pitkän ajan 
vaikutukseksi 10 – 11 prosenttia maan bkt:een. Venäjän kasvupoten-
tiaalin ollessa jo muutenkin vähäinen ja öljyn hinnan vähän yli 50 dol-
larin tasolla ei loppua lamalle voida nähdä vielä ensi vuonnakaan, ellei 
öljyn hinnassa tai sanktioissa tapahdu selvää käännettä parempaan. 
Bkt supistuu tänä vuonna neljä prosenttia ja ensi vuonna 2 prosenttia. 

Intian nousee ja Brasilia taantuu

Intian talouskasvu yltää tänä ja ensi vuonna noin 7,5 prosenttiin eli 
ensi kertaa Kiinaa nopeammaksi. Kasvua ylläpitää erityisesti yksityinen 
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kulutus, joka on hyötynyt inflaation hidastumisesta runsaan 10 pro-
sentin tasolta noin 4 prosenttiin, sekä työttömyysasteen alenemisesta 
historiallisen alas, vajaaseen viiteen prosenttiin. Intia on hyötynyt öljyn 
ja muiden raaka-aineiden hintojen laskusta. Yksityinen kulutus kasvaa 
lähes 8 prosentin vauhtia ja investoinnitkin 4,5 prosentin tahtia.

Raaka-aineiden tuottajana Brasilian vienti heikkeni jo viime vuon-
na niin Aasiaan kuin Eurooppaankin. Brasilian bkt:n laskun kiihtymi-
nen kuluvan vuoden 2. neljänneksellä johtuukin enemmän kotimaisis-
ta tekijöistä. Investoinnit ja yksityinen kulutus ovat alkaneet supistua. 
Bkt supistuu 2,5 prosenttia tänä vuonna ja prosentin ensi vuonna.

Suomen kauppatase vahvistuu

Suomen tavaroiden ja palveluiden viennin määrä supistui viime vuonna 
0,7 prosenttia, kun taas tuonti pysyi ennallaan. Vaihtosuhde vahvistui, 
kun koko tuonnin hinta laski 1,6 prosenttia ja viennin hinta vain 0,7 pro-
senttia. Palvelukaupan alijäämäisyyden vuoksi tavaroiden ja palveluiden 
tase jäi 2014 2,5 miljardia euroa alijäämäiseksi. Kauppatase, johon vai-
kuttaa vain tavarakauppa, oli taas vajaa miljardi euroa ylijäämäinen.

Alkuvuodesta 2015 Suomen tavaraviennin määrä pysyi viime vuo-
den tasolla. Vientiä painoi erityisesti Venäjän talousongelmien kärjis-
tyminen, minkä seurauksena euro on vahvistunut suhteessa Venäjän 
ruplaan noin 56 prosenttia syyskuun 2015 alkuun mennessä viimeisen 
vuoden aikana. Tämä sekä Venäjän talouden samanaikainen supistumi-
nen kutistivat Suomen tavaraviennin arvoa Venäjälle vuoden 2015 en-
simmäisellä puoliskolla 30 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajasta.

Suomen tavaravienti supistui alkuvuodesta 2015 tuntuvasti myös 
Ruotsiin, mihin vaikutti muun muassa se, että euro vahvistui suhtees-
sa kruunuun runsaat 6 prosenttia vuonna 2014 eikä ole heikentynyt 
suhteessa kruunuun tämän vuoden aikana. Tämän ohella Suomen 
oman matkapuhelintuotannon kutistuminen on saattanut pienentää 
vientiämme Ruotsiin. Viennin kasvu Saksaan ja USA:han on osin kom-
pensoinut edellä mainittuja takaiskuja.
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Taulukko 2. Vienti, 10 suurinta kauppakumppania

Viennin arvon muutos 
1–6/2015, 

edellisestä vuodesta (%)
Saksa 14
Ruotsi -18
Venäjä -30
USA 8
Alankomaat 13
Iso-Britannia -14
Kiina 7
Belgia -17
Viro -11
Norja 3
Lähde: Tulli

Vuoden 2015 toisella neljänneksellä tavaraviennin määrä supistui 
pari prosenttia edellisvuodesta. Kausitasoitettuna tavaravienti oli kas-
vanut kuitenkin noin prosentin edellisestä neljänneksestä, vaikka ke-
mian teollisuuden suuret huoltoseisokit leikkasivat toimialan tuotantoa 
ja vientiä keväällä ja alkukesästä 2015. Loppuvuodesta 2015 tavara-
vientiä kasvattaa kemian teollisuuden tuotannon normalisoituminen.  
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Tuolloin myös sellu- ja kartonkikapasiteetin laajeneminen edistää met-
säteollisuuden vientiä, vaikka toimialan vientiä on alkuvuonna 2015 ra-
joittanut kahden aikakauslehtipaperia tuottavan koneen poistaminen. 
Puuteollisuuden vientiä haittaa halvan ruplan mukaan hinnoitellun ve-
näläisen tavaran tarjonta päävientimarkkinoillamme.

Vaihtotaseen jäämä 
komponenteittain suhteessa 
BKT:hen 2005–2016
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Taulukko 3. Suomen tavaraviennin arvo ja sen 
muutos toimialoittain tammi-kesäkuussa 2015

Milj. euroa Muutos 
(%)

Elintarviketeollisuus 609 -14
Metsäteollisuus 5805 3
Kemian teollisuus 4978 -25

, josta öljytuotteet 1525 -50
Metallien jalostus 3468 5
Metallituotteet 694 7
Koneet ja laitteet 3618 4
Elektroniset laitteet 1280 -5
Sähkötekniset laitteet 1938 8
Moottoriajoneuvot 1222 46
Muut kulkuneuvot 736 -15
Lähde: Tulli

Muista toimialoista elintarvikeviennin supistuminen alkuvuonna 
2015 johtuu Venäjän asettamista sanktioista ja muiden kulkuneuvo-
jen viennin supistuminen siitä, että Turun telakan kasvanut tilauskuor-
ma näkyy vasta tulevien vuosien vientiluvuissa. Metallien jalostusta 
nostaa tämän vuoden lopulla se, että EU langetti Kiinan ja Taiwanin 
terästeollisuudelle tuontitullit. Suomen teollisuuden saamien uusien 
tilausten kasvu viimeisen parin vuoden aikana selittyy pitkälti suurilla 
laivatilauksilla. Kone- ja laiteteollisuuden saamat tilaukset kasvoivat 
viime vuonna mutta eivät enää tämän vuoden aikana. Kone- ja lai-
teteollisuuden näkymät ovatkin korkeintaan keskinkertaiset. Venäjän 
heikko taloustilanne sekä metalliraaka-aineiden ja öljynkin hinnan 
pudotus heikentävät alan vientimarkkinoita. Toisaalta investointien 
hienoinen piristyminen Euroopassa tukee tämän Suomen teollisuuden 
kannalta keskeisen toimialan tuotantoa.

Tavaravienti kääntyy loppuvuodesta 2015 kasvu-uralle varsinkin, 
kun kemianteollisuuden vienti pääsee taas vauhtiin. Kaiken kaikkiaan 
tavaraviennin määrä kuitenkin jää tänä vuonna viimevuoden tasolle. 
Ensi vuonna tavaravienti kääntyy runsaan kahden prosentin kasvuun. 
Ottaen huomioon parin edellisen vuoden heikon kehityksen tämä kas-
vuarvio on vielä melko varovainen.

Kun palveluvienti supistui vielä viime vuonna lähes 7 prosenttia, 
on se kasvanut alkuvuodesta 2015 runsaat pari prosenttia. Loppuvuo-
desta kasvu on tätäkin ripeämpää, kun kasvulukuun vaikuttaa vuo-
den 2014 viimeisen neljänneksen palveluviennin hyvin matala taso. 
Ensi vuonna palveluiden viennin kasvua vaimentaa Microsoftin hen-
kilöstövähennysten vaikutus elektroniikkateollisuuden laskennalliseen 
tuotantoon ja palveluvientiin. Toisaalta elinkeinorakenteen palveluval-
taistuminen jatkuu. Tämä ilmenee siten, että uusia yrityksiä ja uut-
ta aktiviteettia (muun muassa tänne tulleiden ulkomaisten yritysten 
aikaansaamana) syntyy nimenomaan tietojenkäsittelypalveluihin sekä 
tutkimuksen ja tuotekehityksen piiriin. Osa tästä aktiviteetista suun-
tautuu myös palveluiden vientiin.

Yksi merkittävä palveluiden vientiä lisännyt tekijä vuonna 2015 
on ollut pelialan yritysten erinomainen menestys. On vaikea kuvitella, 
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että menestys olisi jatkossa yhtä hyvää. Tämänkin vuoksi on syytä 
olla varovainen ensi vuotta koskevissa palveluviennin arvioissa. Tä-
nä vuonna palveluidenvienti kasvaa runsaat kolme prosenttia, ja ensi 
vuonna kasvu hidastuu pariin prosenttiin.

Tavaroiden tuonnin määrä supistui alkuvuonna 2015 noin 6 pro-
senttia edellisvuodesta. Vilkastuva autokauppa ja Finnairin yhteensä 
parin sadan miljoonan euron lentokonehankinnat kuitenkin lisäävät 
tuontia loppuvuodesta. Tänä vuonna tavaratuonnin määrä supistuu 
lopulta runsaat pari prosenttia. Ensi vuonna mm. kone- ja laiteinves-
tointien kasvu lisää tuontia. Tavaratuonnin määrä kasvaakin tuolloin 
pari prosenttia tästä vuodesta. Palveluiden tuonti on alkuvuodesta 
2015 ollut edellisvuoden tasolla. Mitään erityistä syytä palvelutuonnin 
piristymiseen tai supistumiseen ei tänä vuonna ole. Palvelutuonnin en-
nustetaankin jäävän tänä vuonna suurin piirtein edellisvuoden tasolle 
ja kasvavan tavaratuonnin imussa ensi vuonna yhden prosentin.

Tavaratuonnin hinnat alenevat tänä vuonna keskimäärin neljä pro-
senttia, kun taas tavaraviennin hinnat pysyvät viime vuoden tasolla. 
Vaihtosuhteen (vientihinnat suhteessa tuontihintoihin) nousu kohot-
taa elintasoa (ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta per asukas), 
vaikka kokonaistuotannon määrä pysyisikin ennallaan. Tämä kehitys 
on tukenut kotitalouksien ostovoimaa matalan inflaation muodossa ja 
parantanut yritysten kannattavuutta. Ensi vuonna tavaraviennin hin-
nat nousevat keskimäärin 0,5 prosenttia, kun taas tavaratuonnin hin-
nat pysyvät edellisvuoden tasolla.

Suomen kauppatase (kansantalouden tilinpidossa) oli jo viime 
vuonna lähes miljardi euroa ylijäämäinen. Vaihtosuhteen nousu ja 
tuonnin supistuminen ovat kasvattamassa kauppataseen ylijäämää. 
Jo alkuvuodesta 2015 ylijäämää oli kertynyt kaksi miljardia euroa, 
ja sen ennustetaan kasvavan 4,4 miljardiin euroon vuoden loppuun 
mennessä. Ensi vuonna kauppataseen ylijäämä kasvaa vajaaseen 5 
miljardiin euroon. Palveluiden ulkomaankaupan tase jää tänä vuon-
na kaksi miljardia alijäämäiseksi. Viime vuonna alijäämää oli vielä 
runsaat 600 miljoonaa euroa enemmän. Ensi vuonna palvelutaseen 
alijäämä on 1,8 miljardia euroa. Tavaroiden ja palveluiden taseen 
kääntyminen selvästi ylijäämäiseksi pienentää vaihtotaseen alijäämän 
tänä vuonna vain runsaaseen puoleen miljardiin euroon edellisvuoden 
4,5 miljardista eurosta. Ensi vuonna vaihtotase on jo runsaan 100 
miljoonaa euroa ylijäämäinen. Vaihtotaseessa tulojen uudelleenjaosta 
sekä palkansaajakorvauksista ja sijoitustuloista syntyvä alijäämä py-
syy kuitenkin lähes kolmessa miljardissa eurossa tänä ja ensi vuonna.

Julkisten ja henkilökohtaisten palveluiden 
tuotanto ei kasva Suomessa

Eri toimialojen tuotanto kehittyi alkuvuodesta 2015 totuttua latua: 
teollisuus, rakentaminen ja julkinen sektori supistuivat. Kasvua oli oh-
jelmointipalveluissa, rahoitusalalla sekä yritystoimintaa tukevissa tek-
nisissä palveluissa. Loppuvuodesta 2015 teollisuus ja rakentaminen 
pääsevät kasvu-uralle. Ensi vuonna useimpien toimialojen tuotanto jo 
kasvaa. Viennin piristymisen myötä teollisuustuotanto elpyy. Tiukka 
budjetti leikkauksineen taas painaa julkisen sektorin palvelutuotannon 
nollakasvuun. Tosin on mahdollista, että pakolaistulvan aikaansaama 
”pakkoelvytys” piristää julkisia palveluita jonkin verran.

Etupäässä palkansaajien ostovoimaan nojautuvien yksityisen sek-
torin tuottamien henkilökohtaisten palveluiden, vähittäiskaupan sekä 
hotelli- ja ravintolan kasvu jää niin ikään lähelle nollaa. Selvimmin ensi 
vuonna vauhdittuu rakentaminen, jonka elpyminen myös tukee raken-
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nusmateriaalien sekä metalli- ja puutuotteiden tuotantoa. Elinkeinora-
kenteen muutos voimistaa edelleen tietojenkäsittelypalveluiden sekä 
liike-elämää tukevien teknisten ja ammatillisten palveluiden kasvua.

Taulukko 4. Kysynnän ja tarjonnan tase
2014 2014 2015e 2016e

Mrd. € Määrän muutos (%)
Bruttokansantuote 205,2 -0,4 0,4 1,2
Tuonti 79,4 0,0 -1,5 1,7
Kokonaistarjonta 284,6 -0,3 -0,1 1,3

Vienti 77,8 -0,7 0,8 2,2
Kulutus 164,5 0,3 0,7 0,8

yksityinen 113,6 0,5 1,0 1,1
julkinen 50,9 -0,2 0,0 0,1

Investoinnit 41,6 -3,3 -1,0 1,5
yksityiset 33,2 -3,9 -0,9 1,5
julkiset 8,4 -0,9 -1,3 1,2

Varastojen muutos  
(ml. tilastollinen ero)1

0,6 0,2 -0,9 0,1

Kokonaiskysyntä 284,6 -0,3 -0,1 1,3
1 Määrän muutos on prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen.
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Investoinnit supistuvat vielä tänäkin vuonna

Tilastokeskuksen tarkentuneiden tietojen mukaan investointien määrä 
supistui viime vuonna 3,3 prosenttia. Viime vuoden rakennusinvestoinnit 
supistuivat 4,5 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit su-
pistuivat vain 0,2 prosenttia, kun vielä alkuvuonna Tilastokeskus rapor-
toi niiden supistuneen 10,7 prosenttia. Tietoinvestoinnit (lähinnä T&K) 
supistuivat 3,6 prosenttia. Epävarmuus leimaa edelleen talousnäkymiä, 
ja investointien volyymin ennustetaan kuluvana vuonna supistuvan kaik-
kiaan noin 1,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2016 
investointien ennustetaan viriävän hienoiseen 1,5 prosentin kasvuun.

Investoinnit asuinrakennuksiin jatkoivat supistumistaan tuntuvasti 
alkuvuonna. Rakennusalan parantuneiden näkymien ennustetaan kui-
tenkin kääntävän loppuvuonna asuinrakennusinvestoinnit kasvuun. 
Tänä vuonna asuinrakennusinvestoinnit supistuvatkin enää 2,2 pro-
senttia ja vuonna 2016 asuinrakennusinvestointien arvioidaan kään-
tyvän noin 1,8 prosentin kasvuun.

Investoinnit muihin talorakennuksiin supistuivat viime vuonna 5,6 
prosenttia. Kuluvana vuonna muihin talorakennuksiin tehtävien in-
vestointien ennustetaan vähenevän edellisvuotta huomattavasti mal-
tillisemmin, 1,8 prosenttia. Vireillä olevat ja jo aloitetut suuret ran-
kennushankkeet alkavat näkyä loppuvuonna muihin talorakennuksiin 
tehtävissä investoinneissa ja vuonna 2016 nämä investoinnit kasvavat 
jo 2,4 prosentin vuosivauhtia.

Maa- ja vesirakennusinvestoinnit kasvoivat tarkentuneiden tietojen 
mukaan 1,8 prosenttia vuonna 2014. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puo-
liskolla maa- ja vesirakennusinvestointeja on tehty edellisvuoteen nähden 
tuntuvasti enemmän. Kehityksen taustalla ovat tiestörakentamisen kiihty-
mistä edeltänyt raju lasku maarakentamisen kustannustasossa sekä maa-
rakennustöillä alkaneet suuret rankennushankkeet muun muassa pääkau-
punkiseudulla ja Tampereella. Kehityksen ennustetaan jatkuvan saman-
suuntaisena loppuvuonna. Näin ollen maa- ja vesirakennusinvestoinnit 
kasvaisivat 4,2 prosenttia tänä vuonna ja 1,9 prosenttia vuonna 2016.
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Alkuvuonna 2015 kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien kehi-
tys on jatkunut samankaltaisena edellisvuoteen nähden. Loppuvuodel-
le ennustetaan pientä piristymistä. Lisäksi Finnairin kuluvalle vuodelle 
osuvat lentokonehankinnat nostavat kone-, laite- ja kuljetusvälinein-
vestointeja, joiden arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2,5 prosenttia. 
Vuonna 2016 kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat 2,8 prosenttia.

Tietoinvestointien ennustetaan jatkavan supistumista kuluva-
na vuonna. Hallituksen linjaukset tutkimusmenoihin kohdistuvista 
leikkauksista laskevat julkisia tietoinvestointeja. Myös yksityisten 
T&K-menojen ennustetaan supistuvan, mihin vaikuttaa Microsoftin 
Suomessa sijaitseviin tuotekehitysyksiköihin kohdistuvat irtisanomi-
set. Kaikkiaan tietoinvestointien volyymin ennustetaan supistuvan tä-
nä vuonna 5,0 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia.

Julkiset investoinnit supistuivat vuonna 2014 vajaan prosentin yksi-
tyisten investointien supistuessa noin neljä prosenttia. Kehityksen arvioi-
daan jatkuvan tänä vuonna julkisissa investoinneissa vielä samansuun-
taisena. Yksityiset investoinnit taas supistuvat vajaan prosentin ja näin 
huomattavasti edellisvuotta maltillisemmin. Vuonna 2016 sekä julkisten 
että yksityisten investointien arvioidaan kasvavan noin 1,5 prosenttia.

Työttömyys nousee tänä vuonna

Suomen työllisten määrä väheni viime vuonna 0,4 prosenttia ja työt-
tömyysaste nousi 8,2 prosentista 8,7 prosenttiin. Vuoden 2015 ku-
luessa työllisyys on työvoimatiedustelun mukaan edelleen vähentynyt 
joka kuukausi vuodentakaiseen verrattuna lukuun ottamatta tam-
mikuuta. Tuotannon heikko kehitys ja irtisanomiset johtaa kuluvana 
vuonna tasaiseen työllisyyden laskuun. Koko vuoden keskimääräinen 
työllisyyden väheneminen on 0,9 prosenttia. Tuotannon pieni kasvu 
kohentaa työllisyyttä ensi vuonna, mutta vasta vuoden loppupuolella. 
Koko vuoden keskimääräinen työllisyys nousee 0,2 prosenttia.

Työikäisen väestön työvoimaosuus muuttui vuonna 2014 hyvin vä-
hän eli nousi 0,1 prosenttiyksikköä. Työikäisen väestön työvoimaosuus 
on kasvanut alkuvuoden 2015 aikana lukuun ottamatta huhtikuuta ja 
on keskimäärin 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi edellisvuoteen ver-
rattuna. Työvoimaosuus kasvaa 0,1 prosenttiyksikköä vuonna 2016. 
Työvoimaosuuteen vaikuttavat väestön ikärakenne ja työllisyys. Vaik-
ka vanhempien väestöryhmien kasvava osuus laskee työvoimaosuut-
ta, niin näissä ryhmissä työvoimaan osallistuminen on kasvanut viime 
vuosina. Talousnäkymien muuttuessa valoisammiksi työvoimaosuus 
kasvaa edelleen, kun ihmisiä siirtyy piilotyöttömyydestä ja työvoi-
man ulkopuolelta takaisin aktiiviseen työnhakuun. Kuluvana vuonna 
työvoimaan kuulumattomien osuus onkin vähentynyt edellisvuoteen 
verrattuna. Työllisten vähenemisen ja työvoiman määrän muutosten 
seurauksena työttömyysaste nousee kuluvana vuonna keskimäärin 
9,9 prosenttiin ja laskee ensi vuonna 9,8 prosenttiin.

Työn määrän sopeutuminen taloudessa tapahtuu paitsi työllisyy-
den muutoksien myös työtuntien kautta. Työtunteja on helpompi so-
peuttaa kuin työllisyyttä esimerkiksi ylitöitä karsimalla tai lisäämäl-
lä. Talouden taantuessa työtunnit tyypillisesti supistuvat työllisyyttä 
enemmän. Tuotannon kääntyessä taas kasvuun työtunnit alkavat 
nousta ennen työllisyyslukuja. Kasvun jatkuessa kehitys kääntyy en-
nen pitkää päinvastaiseksi eli työllisyys kasvaa enemmän kuin työ-
tunnit. Vuonna 2014 tunnit laskivat 0,8 prosenttia. Tänä vuonna ne 
laskevat hieman hitaammin kuin työllisyys eli 0,5 prosenttia. Ensi 
vuonna talouden piristyessä työtunnit kasvavat vastaavasti hieman 
nopeammin kuin työllisyys eli 0,8 prosenttia.
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Talouden niukka kasvu ja työtuntien väheneminen heijastuvat 
kuitenkin tuottavuuden kasvuun. Tuottavuuskehitys on ollut suhteel-
lisen heikkoa vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2014 tuottavuus kasvoi 
kuitenkin 0,4 prosenttia. Tänä vuonna bkt:n 0,4 prosentin kasvu ja 
työtuntien 0,5 prosentin lasku merkitsee 0,9 prosentin tuottavuuden 
kasvua. Vuonna 2016 tuottavuus kasvaa 0,4 prosenttia, koska tuotan-
to nousee enemmän kuin työtunnit.

Ensi vuonna reaaliansioiden nousu pysähtyy

Viime vuonna ansiotasoindeksi nousi keskimäärin 1,4 prosenttia ver-
rattuna edelliseen vuoteen. Tästä 0,7 prosenttiyksikköä oli sopimus-
korotuksia ja loput liukumia. Ansioiden kasvun taustalla oli pitkälti 
toissa syksynä solmittu työllisyys- ja kasvusopimus, jonka piirissä on 
suuri enemmistö palkansaajista, ja ulkopuolellekin jääneiden alojen 
ratkaisut ovat vaikutuksiltaan pitkälle edellä mainitun sopimuksen mu-
kaisia. Vielä tänäkin vuonna sopimuskorotusten ja liukumien yhteis-
vaikutuksesta ansiotasoindeksi nousee 1,2 prosenttia. Koska kuluvan 
vuoden inflaatiovauhdiksi on ennustettu 0 prosenttia, niin reaalisen 
ansiotason kasvu on tänä vuonna samaten 1,2 prosentin suuruinen.

Ensi vuonna ennustamme ansiotasoindeksin kokonaisuudessaan 
nousevan nimellisesti keskimäärin hieman hitaammin kuin tänä vuon-
na eli 1,1 prosenttia. Inflaatiokehitys jää kuitenkin ansioiden muu-
tosta hitaammaksi ja reaalisesti ansiokehitys kasvaa 0,1 prosenttia. 
Keskiansioiden arvioidaan vuonna 2016 nousevan samassa tahdissa 
ansiotasoindeksin kanssa.

Inflaatio pysyy alhaisena euron 
heikkenemisestä huolimatta

Kuluvana vuonna inflaatio on vaihtunut lievään deflaatioon. Tammi-
kuun ja elokuun välisenä aikana kuluttajahintaindeksillä mitatun hin-
tatason muutos oli (edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrat-
tuna) keskimäärin -0,1 prosenttia.

Hintatason keskimääräiseen alenemiseen eniten vaikuttaneita 
hyödykeryhmiä olivat (mm. päivittäistavarakauppojen kiristyneen 
hintakilpailun johdosta halvenneet) elintarvikkeet ja alkoholittomat 
juomat, omistusasuminen, yksityisajoneuvot sekä vapaa-aikaan liit-
tyvät elektroniset laitteet. Omistusasumisen kustannuksia alentavat 
sekä viitekorkojen alhainen taso että pankkien korkomarginaalien ka-
ventuminen. Yksityisautoilun kustannuksia muokkaa verotusuudistus, 
joka alentaa (autoverosta riippuvaa) autojen hankintahintaa mutta 
nostaa (ajoneuvoverosta riippuvia) yksityisautojen käyttökustannuk-
sia. Myös öljyn hinnan aleneminen pienentää kuluttajahintaindeksiä 
useiden eri hyödykeryhmien välityksellä.

Raakaöljyn hinta ja tärkeimmät viitekorot pysynevät alhaisi-
na myös kuluvan vuoden lopulla ja ensi vuonna. Arviomme mukaan 
myöskään EKP:n laajennettu omaisuuserien osto-ohjelma, jonka puit-
teissa EKP ostaa mm. euroalueen maiden julkisen sektorin velkapa-
pereita, ei lisää euroalueen inflaatiota merkittävästi vielä kuluvana tai 
ensi vuonna. Toisaalta euron alhainen dollarikurssi on omiaan kiih-
dyttämään inflaatiota, ja Suomessa toteutettavista veromuutoksista 
ajoneuvoveron korotus ja tupakkaveron korotus tulevat ensi vuon-
na lisäämään kuluttajahintaindeksillä mitattua inflaatiota. Arvioimme 
vuoden 2015 inflaatiovauhdin olevan 0 prosenttia ja vuoden 2016 in-
flaatiovauhdin kohoavan yhteen prosenttiin.
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Kotitalouksien reaalitulot kasvavat 
lievästi hitaan inflaation ansiosta

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla koko talouden palkkasum-
ma kasvoi noin 1,2 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjak-
soon verrattuna. Omaisuustulojen kasvu on ollut vähäistä tai negatii-
vista lukuun ottamatta osinkotuloja, jotka kasvoivat kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä 22,7 prosenttia vuoden 2014 vastaavaan 
neljännekseen verrattuna. Osinkotulojen voimakkaan kasvun syynä 
lienee yhteisöveron vuoden 2014 alussa toteutettu alennus, joka on 
saanut yritykset jakamaan alemman verotuksen ansiosta säästynei-
tä varoja (toivottujen lisäinvestointien tekemisen sijasta) osinkoina 
omistajilleen. Poikkeuksellisen alhainen korkotaso on vaikuttanut pää-
omatuloihin alentamalla sekä korkomenoja että -tuloja.

Arvioimme palkkojen ja palkkioiden kasvavan kuluvana vuonna 
1,2 prosenttia ja ensi vuonna 1,9 prosenttia. Omaisuustulot kasvavat 
(ensisijaisesti kasvaneista osinkotuloista johtuen) kuluvana vuonna 
voimakkaammin. Eläketulojen voidaan odottaa kasvavan vain maltil-
lisesti, koska eläkkeiden indeksikorotukset pysyvät hitaan inflaation 
vallitessa alhaisina.

Kuntien velkaantuminen jatkunee tänä ja ensi vuonna, vaikka 
keskimääräisen kuntaveroprosentin voidaankin odottaa ensi vuonna 
kasvavan hivenen (noin 0,1 prosenttia). Arvioimme, että välittömien 
verojen yhteenlaskettu tuotto kasvaa jonkin verran ensituloa nopeam-
min, vuonna 2015 2,5 prosenttia ja vuonna 2016 2,4 prosenttia. Koti-
talouksien reaalitulot kasvavat vuonna 2015 1,4 prosenttia ja vuonna 
2016 0,7 prosenttia.

Taulukko 5. Ennusteen keskeisiä lukuja

2014 2015e 2016e
Työttömyysaste (%) 8,7 9,9 9,8
Työttömät (1 000) 232 265 264
Työlliset (1 000) 2447 2425 2430
Työllisyysaste (%) 68,3 67,9 68,2

Inflaatio, kuluttajahintaindeksi (%) 1,0 0,0 1,0
Ansiotaso, ansiotasoindeksi (%) 1,4 1,2 1,1
Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot (%) -1,1 1,4 0,7

Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. €) -4,5 -0,6 0,1
Kauppataseen ylijäämä (mrd. €) 0,9 4,4 4,9

Valtiontalouden rahoitusjäämä
mrd. € -7,9 -6,7 -5,9

% bkt:sta -3,9 -3,2 -2,8
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä

mrd. € -6,8 -6,2 -5,3
% bkt:sta -3,3 -2,9 -2,5

Velkaantumisaste (EDP-velka)
% bkt:sta 59,0 61,2 62,6

Veroaste, % 43,9 44,0 44,2

Lyhyet korot (3 kk:n euribor) 0,2 0,0 0,0
Pitkät korot 
(valtion obligaatiot, 10 v.)

1,4 0,9 1,1

Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, 
Palkansaajien tutkimuslaitos
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Yksityinen kulutus kasvanee maltillisesti

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla yksityiset kulutusmenot 
ovat kasvaneet noin 1,4 prosenttia vuotta aikaisempaan verrattu-
na. Kuluttajabarometrilla mitattu kuluttajaluottamus on kuluvana 
vuonna kohentunut, mutta se on edelleen ollut keskimäärin pitkän 
aikavälin keskiarvonsa alapuolella. Arvioimme, että vuonna 2015 yk-
sityisen kulutuksen määrä kasvaa yhteensä 1,0 prosenttia edelliseen 
vuoteen verrattuna.

Hallituksen kaavailemien, yksikkötyökustannuksia ja palkkata-
soa alentavien lakien vaikutus kohdistuu lähinnä ensi vuoden jäl-
keiseen aikaan, mutta ne alentanevat kuluttajien luottamusta ja 
yksityistä kulutusta jo vuonna 2016. Toisaalta Euroopan pakolais-
kriisin voidaan odottaa johtavan Suomessa vuosina 2015 ja 2016 
”pakkoelvytykseen”: julkinen sektori velkaantunee ennakoitua 
enemmän huolehtiessaan pakolaisten kotouttamisesta, ja myös ko-
titaloudet suunnannevat entistä enemmän (muutoin säästämiseen 
käytettyjä) varoja pakolaiskriisiin liittyvään, voittoa tavoittelemat-
tomien yhteisöjen välityksellä toteutuvaan yksilölliseen kulutuk-
seen. Arvioimme, että yksityisen kulutuksen määrä kasvaa vuonna 
2016 1,1 prosenttia.

Valtiontalous kääntyy hitaasti

Valtiontalouden alijäämä oli viime vuonna liki 8 miljardia euroa, ja 
ennustejaksolla alijäämä supistuu vain hitaasti eli runsaalla miljardilla 
kuluvana vuonna ja ensi vuonna vajaalla miljardilla. Kehitys heijas-
taa ennen kaikkea valtion verotuottojen hidasta virkoamista veropoh-
jien vaatimattoman kasvun seurauksena. Leikkaukset kääntävät tänä 
vuonna valtion menokehityksen miinusmerkkiseksi, ja ensi vuodenkin 
osalta menokasvu jää vaatimattomaksi. Reaalisesti valtion menot su-
pistuvat kumpanakin ennustevuonna.

Valtion sekä välittömien että välillisten verojen ennakoidaan kas-
vavan kuluvana vuonna noin kahden prosentin vauhdilla. Välittömät 
verot kasvavat vain hieman ripeämmin kuin keskeisin veropohja eli 
ansiotulot. Ansiotulojen verotuksessa toteutetaan useita sekä vero-
tuottoja kasvattavia että vähentäviä muutoksia, joiden vaikutukset 
kuitenkin likipitäen kumoavat toisensa. Pääomatulojen verotusta ki-
ristää ylemmän verokannan nostaminen prosenttiyksiköllä sekä siihen 
liittyvän tulorajan alentaminen. Alkuvuotta koskevat tiedot viittaavat 
myös yhteisöverotuoton kääntyvän kasvuun tänä vuonna.

Välillisten verojen tuoton lisäys on ennen kaikkea valmisteverojen 
varassa, sillä arvonlisäveron tuoton kehitys jatkuu vaimeana. Välillis-
ten verojen tuottoa kasvattavat tänä vuonna useat valmisteverotuk-
seen tehdyt korotukset. Muun muassa tupakan, liikennepolttoainei-
den, sähkön sekä fossiilisten lämmityspolttoaineiden sekä ajoneuvo-
jen verotusta on kiristetty.

Vuonna 2016 ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiotarkistus an-
siotasoindeksin muutosta vastaavasti ja työtulovähennystä kasva-
tetaan 450 miljoonalla eurolla. Tuloverotusta kiristää asuntolainojen 
korkovähennysoikeuden rajoittaminen edelleen ja ns. solidaarisuus-
veron alarajan alennus. Pääomatuloverotuksen ylempää verokantaa 
korotetaan prosenttiyksiköllä 34 prosenttiin. Veronkiristykset kohdis-
tuvat kuitenkin edelleen voittopuolisesti välilliseen verotukseen, kun 
tupakan, ajoneuvojen sekä lämmityspolttoaineiden verotusta kiriste-
tään. Verotuottoja sen sijaan vähentää autoveron kevennyksen en-
simmäisen vaiheen ajoittuminen vuoden 2016 alkuun.
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Kaiken kaikkiaan valtiontalouden päätösperäisten veromuutosten 
yhteenlaskettu vaikutus on verotuottoja vähentävä ensi vuoden osal-
ta. Yhteisöverotuoton kasvua vauhdittaa yritysten toimintaylijäämän 
kasvun ohella se, että valtio saa veron tuotosta isomman osan kuntien 
tilapäisen yhteisövero-osuuden korotuksen päättyessä. Veropohjien 
kasvun hieman piristyessä valtion verotulojen kasvu on ensi vuonna 
hieman tämänvuotista ripeämpää eli 2,4 prosenttia.

Valtion menojen leikkaukset ovat tänä vuonna aiempia vuosia suu-
remmat, ja nettomääräisesti menojen sopeutustoimien mittaluokka 
on noin 1,5 miljardia euroa. Menoleikkaukset kohdistuvat laaja-alai-
sesti eri hallinnonaloille. Merkittäviä leikkauksia tehdään mm. kuntien 
valtionosuuksiin, kehitysyhteistyömenoihin ja lapsilisiin. Vastapainona 
on menolisäyksiä esimerkiksi uusiutuvan energian tukeen ja teollisten 
kasvuvaiheen yritysten tukeen, ja menoja lisäävät myös hinta- ja kus-
tannustasotarkistukset. Matala korkotaso hillitsee valtion velan korko-
menojen kasvua. Valtion kulutusmenojen ennakoidaan supistuvan 2,5 
prosenttia ja kaikkien menojen yhteensä 0,3 prosenttia.

Ensi vuonna valtiontalouden menokehitystä raamittavat uuden hal-
lituksen finanssipolitiikkaa koskevat päätökset. Valtion menoja kos-
kevat leikkaukset ovat yhteensä 800 miljoonaa euroa, mutta niiden 
vastapainona on myös määrärahojen lisäyksiä. Määrärahoja lisätään 
puolustusvoimille ja sisäiseen turvallisuuteen kumpaankin 50 miljoonaa 
euroa sekä ns. kärkihankkeiden rahoitukseen ja liikenneinfrastruktuurin 
korjausvelan pienentämiseen yhteensä runsaat 300 miljoonaa euroa. 
Nettomääräisesti sopeutustoimet jäävät noin 400 miljoonaan euroon ja 
huomattavasti kuluvaa vuotta pienemmiksi. Valtion menoja kasvattaa 
myös turvapaikanhakijoiden määrän kasvu. Kulutusmenojen ennakoi-
daan kuitenkin supistuvan myös ensi vuonna, mutta valtion menot kai-
ken kaikkiaan kasvavat nimellisesti 0,5 prosenttia.

Kuntatalous jatkaa sitkeästi alijäämäisenä

Kuntatalous on edelleen vaikeuksissa menopaineiden jatkaessa kas-
vuaan ja tulokehityksen jatkuessa vaatimattomana veropohjien hitaan 
vahvistumisen vuoksi. Kuntien tulojen kasvu jää kuluvana vuonna 1,6 
prosenttiin ja ensi vuonna 2,4 prosenttiin. Tänä vuonna liki sata kuntaa 
nosti tuloveroprosenttiaan niin, että keskimääräinen kunnallisveropro-
sentti nousi 0,1 prosenttiyksikköä. Kehityksen ennakoidaan jatkuvan sa-
manlaisena myös ensi vuonna. Verotuottoja kasvattaa kuluvana vuonna 
yhteisöveron tuoton loiva kasvu, mutta ensi vuonna kuntien määräaikai-
nen yhteisövero-osuuden korotus päättyy ja verolajin tuotto supistuu. 
Kiinteistöveron asteittainen kasvu jatkuu ennustevuosina, sillä kiinteis-
töveron lakisääteisiä ala- ja ylärajoja korotetaan. Pidäkkeenä kuntien 
tulojen kasvulle ovat valtionosuuksia koskevat valtion sopeutustoimet. 
Muun muassa kiinteistöverojen rajojen nostosta syntyvät kuntien lisätu-
lot peritään kunnilta takaisin vähentämällä valtionosuuksia.

Kuntien menot kasvavat kumpanakin ennustevuonna 2,3 prosent-
tia. Menopaineita ylläpitää ikärakenteen muutoksesta johtuva ikäsidon-
naisten menojen kasvu sekä kunnille aiemmin osoitetut uudet tehtävät. 
Menopaineita vastaavasti hillitsee ennustejakson hidas kustannusten 
nousu maltillisen palkkalinjan seurauksena. Myös kuntien ahdas talou-
dellinen tilanne ja siitä johtuvat pyrkimykset toiminnan tehostamiseen 
hidastavat menokasvua. Kuntasektorin alijäämä oli viime vuonna 0,8 
prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kuluvana vuonna kun-
tatalouden tilanne jopa hieman heikkenee ja alijäämä kasvaa noin kah-
teen miljardiin euroon. Ensi vuonna kuntien tulot ja menot kasvavat 
samassa tahdissa ja alijäämä säilyy kuluvan vuoden tasolla.
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Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä 
pysyy vaatimattomana

Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen 
on tällä vuosikymmenellä supistunut nopeassa tahdissa noin kolmesta 
prosentista viime vuoden 1,3 prosenttiin. Kehityksessä heijastuu toi-
saalta maksettujen etuuksien kasvu ikärakenteen muutoksen ja työt-
tömyyden lisääntymisen vuoksi. Maksutuloja on puolestaan painanut 
heikko työllisyyskehitys ja hidas ansioiden nousu. 

Maksutulot kasvavat kumpanakin ennustevuonna palkkasummaa 
vauhdikkaammin maksuperusteiden korotusten vuoksi. Kuluvana vuon-
na tulopuolta vahvistavat työeläkemaksuihin tehdyt yhteensä 0,4 pro-
senttiyksikön korotukset ja ensi vuonna vastaavasti työttömyysvakuu-
tusmaksuihin tehtävät yhteensä prosenttiyksikön suuruiset korotukset. 
Sosiaaliturvarahastojen tulojen arvioidaan lisääntyvän kuluvana vuonna 
2,0 prosenttia ja ensi vuonna 2,6 prosenttia.

Inflaation hidastumisesta ja säästöpäätöksistä johtuen makset-
taviin etuuksiin tehdään ennustejaksolla vain pieniä indeksikorotuk-
sia tai joihinkin etuuksiin ne jätetään kokonaan toteuttamatta, mikä 
hidastaa sosiaaliturvarahastojen menojen nousua. Eläkkeensaajien 
lukumäärän kasvu pitää kuitenkin eläkemenot liki kolmen prosentin 
kasvussa kumpanakin vuonna. Sosiaaliturvarahastojen menot kasva-
vat kumpanakin ennustevuonna runsaat 2,5 prosenttia. Rahastojen 
ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee edelleen hiukan 
eli 1,2 prosenttiin tänä vuonna, ja sen arvioidaan ensi vuonna säilyvän 
suunnilleen kuluvan vuoden tasolla.

Julkisen talouden tulot kasvat hieman 
ripeämmin kuin julkiset menot

Kuluvana vuonna veroasteen ennakoidaan nousevan kymmenyksen 
viime vuoden lukemastaan eli 43,9 prosentista. Kiristykset työeläke-
maksuissa, keskimääräisessä kunnallisveroasteessa ja valmisteve-
roissa nostavat veroastetta, mutta niiden vastapainona nollainflaatio 
ja yksityisen kulutuksen arvon hidas kasvu painavat verojen kerty-
mää. Ensi vuonna veroasteen arvioidaan nousevan edelleen hieman 
eli 44,2 prosenttiin mm. työttömyysvakuutusmaksujen nousun sekä 
ennakoidun kunnallisverotuksen lievän kiristymisen johdosta. Toiseen 
suuntaan vaikuttaa työtulovähennyksen kasvattaminen ansiotulove-
rotuksessa. Verotulojen arvioidaan kasvavan tänä vuonna 2,2 pro-
senttia ja ensi vuonna 2,7 prosenttia.

Julkisten menojen kasvu hidastuu ennustejaksolla ja menokasvu on 
tulojen nousua hitaampaa erityisesti valtiontaloudessa, missä kuluvana 
vuonna menot jopa hieman supistuvat säästöpäätösten johdosta. Mata-
lat etuuksien indeksikorotukset vaimentavat muun muassa eläkemenon 
kasvua ja sosiaaliturvarahastojen menokasvua. Kuntasektorin menojen 
sen sijaan ennakoidaan kasvavan runsaan kahden prosentin vauhtia 
kumpanakin ennustevuonna. Kaiken kaikkiaan julkiset menot kasvavat 
kuluvana vuonna prosentin ja ensi vuonna noin puolitoista prosenttia.

Julkisen talouden alijäämä laskee ennustejaksolla 1,7 miljardilla vii-
me vuoden tasostaan.  Suhteessa bruttokansantuotteeseen alijäämä 
supistuu viime vuoden 3,3 prosentista ensi vuoden 2,5 prosenttiin. Val-
tiontalouden alijäämä supistuu viime vuoden 3,9 prosentista kuluvana 
vuonna 3,2 prosenttiin ja ensi vuonna 2,8 prosenttiin. Kuntataloudessa 
alijäämä sen sijaan jopa hivenen kasvaa ja on vielä ensi vuonna 0,9 
prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Sosiaaliturvarahastojen 
ylijäämän ennakoidaan olevan 1,2 prosenttia kumpanakin vuonna.

Työvoimakustannukset tuntia kohti 
teollisuudessa, rakentamisessa 
ja yksityisissä palveluissa 2014
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Valtiokonttorin tilastoima valtionvelka oli kuluvan 
vuoden elokuussa 94,2 miljardia euroa. Valtiontalouden 
alijäämä kasvattaa velan määrää, ja tänä vuonna val-
tionvelan suhde bruttokansantuotteeseen kasvaa 47,8 
prosenttiin viime vuoden 46,4 prosentista. Ensi vuoden 
vastaava luku on 48,9 prosenttia, ja valtionvelan mää-
rä on tällöin 104,6 miljardia euroa. Koko julkisen talou-
den sulautettu velka (ns. EDP-velka) kasvaa kuluvana 
vuonna 6,7 miljardilla eurolla, ja velka suhteessa brutto-
kansantuotteeseen on 61,2 prosenttia. Tällöin se ylittää 
EU:n vakaus- ja kasvusopimukseen sisältyvän 60 pro-
sentin kynnysarvon. Ensi vuonna velka suhteessa brut-
tokansantuotteeseen on 62,6 prosenttia, vaikka velan 
määrän kasvu hieman hidastuu.

Talouspolitiikka ei tue kasvua

Suomen taloutta heikentää vientimarkkinoidemme suhteel-
lisen hidas kasvu ja Venäjän ruplan romahduksen ja Venä-
jän talouden notkahduksen voimakas vaikutus Suomeen. 
Suomen vientielinkeinojen näkymät ovat kuitenkin muu-
taman vuoden tähtäimellä paremmat kuin mitä yleisesti 
ajatellaan. Tämä sekä se, ettei kasvua vähän pitemmällä 
aikavälillä edistetä leikkaamalla esimerkiksi tutkimuksesta 
ja koulutuksesta tai suurentamalla tuloeroja, antaisi aiheen 
maltilliseen finanssipolitiikkaan, jossa julkiset menot kas-
vaisivat noin puoli prosenttia vuodessa.

Julkisten investointien mitoituksessa ja ajoituksessa 
sen sijaan on jo enemmän mahdollisuuksia tukea talous-
kasvua myös lyhyellä aikavälillä. Jonkinlaisen mahdol-
lisuuden tähän tarjoaa Euroopan komission investoin-
tiohjelma (Euroopan strategisten investointien rahasto, 
ESIR), johon sijoitettua valtion rahoitusta ei lueta mu-
kaan, kun komissio arvioi vakaus- ja kasvusopimuksen 
mukaisten alijäämä- ja velkatavoitteiden toteutumista.  

Se, ettei Suomen hallitus ole toistaiseksi tehnyt sijoituksia 
ESIR:iin, osoittaa, ettei suurta kiinnostusta elvyttää jul-
kisten investointien avulla ole.

Hallituksen pyrkimykset alentaa Suomen yksikkötyö-
kustannuksia niin sanotulla pakottavalla lainsäädännöllä 
viidellä prosentilla ovat supistamassa voimakkaasti eri-
tyisesti monien pien- ja keskipalkkaisten toimeentuloa. 
Toisin kuin varsinaisessa devalvaatiossa tämä ”sisäinen 
devalvaatio” jakaa tuloja uudelleen myös suljetun sek-
torin työnantajan hyväksi. Oloissa, joissa riittämätön 
kysyntä on usean yrityksen ykkösongelma, tämän ohjel-
man hypoteettiset työllisyysvaikutukset uhkaavat jäädä 
marginaalisiksi.

Johtaessaan mahdollisesti laajamittaisiin työmark-
kinaselkkauksiin tästä linjasta kiinnipitäminen aikaansaa 
merkittävää epävarmuutta sekä yritysten että kotitalouk-
sien toimintaympäristöön. Pahimmillaan joudutaan suuriin 
tuotantomenetyksiin jo ensi vuoden aikana. Järkevämpi 
toimintalinja perustuisi sen varmistamiseen, että Suo-
meen syntyy peräkkäin usea vain pienet palkankorotuk-
set sisältävä työehtosopimus, minkä toteutuminen takaisi 
sen, että hintakilpailukykymme suhteessa kilpailijamai-
himme kohentuisi tuntuvasti.

Uuden hallituksen menopolitiikassa maa- ja metsäta-
lous sekä puolustus ovat voittajia. Jo tämä osoittaa, ettei 
rakennepolitiikka ole kovin kasvuhakuista. Pidetäänhän 
kasvun vauhdittajana nykytietämyksen mukaan ennen 
kaikkea kyvykkyyttä ja edellytyksiä tuottaa uutta tie-
toa. Tätä taas voidaan edistää suuntaamalla resursseja 
koulutukseen ja tutkimukseen. Suomen kohdalla Noki-
alta ja sen alihankkijoilta irtisanottu osaava henkilöstö 
on myös edelleen kasvupotentiaalimme kannalta keskei-
nen voimavara, jonka mahdollisuuksia työllistyä muihin 
yrityksiin, perustaa omia yrityksiä ja päästä tekemään 
vaativaa tuotekehittelytyötä ei ole elinkeinopolitiikassa 
riittävästi tuettu. 
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Suomen talous vahvistumassa 
muutaman vuoden kuluessa

Suomen talouskehitys on ollut heikkoa suhteessa muu-
hun euroalueeseen viimeisen kolmen vuoden ajan. Täs-
tä on vedetty johtopäätös, jonka mukaan syy heikkoon 
menestykseen on ollut Suomen rapautuva hintakilpailu-
kyky. Suurelta osaltaan Suomen talouden heikko kehitys 
selittyy kuitenkin erityistekijöillä, joiden kohdalla pitäi-
si erikseen miettiä, onko niiden negatiivinen vaikutus 
pysyvää vai väliaikaista ja voisiko toteutunut vaikutus 
kääntyä jopa positiiviseksi.

Kun paperiteollisuuden tuotteiden kysynnän lasku, 
Nokia matkapuhelinliiketoiminnan romahdus ja telakka-
teollisuuden joutuminen kriisiin selittivät teollisuuden ja 
viennin vaikeuksia vuosina 2008 - 2014, niin vuodesta 
2014 eteenpäin Suomen Venäjälle suuntautuvan vien-
nin tyrehtyminen on ollut se tekijä, jonka vaikutukses-
ta menestyksemme on ollut heikkoa suhteessa vertai-
lumaihimme. Vuonna 2015 Suomen vienti Venäjälle on 
jäämässä 2,2 miljardia euroa pienemmäksi kuin vuonna 
2013. Tämä on runsaan prosentin bkt:sta eikä tällä me-
netyksellä voi nähdä olevan sitä pienentäviä epäsuoria 
vaikutuksia näissä oloissa, jossa vientiyritysten tuotan-
toa rajoittaa pikemminkin puutteellinen kysyntä kuin 
riittämätön kapasiteetti.

Metsä- ja telakkateollisuuden osalta negatiivinen 
trendi on vaihtumassa selvimmin positiiviseen. Telak-
kateollisuuden kohdalla tämän on aikaansaanut Turun 
telakan saamat uudet tilaukset, ja metsäteollisuuden 
kohdalla sen aikaansaa lisäkapasiteetin rakentaminen 
sellun ja kartongin tuotantoon. Selvä käänne tapahtuu 
vuonna 2017, kun Äänekosken uusi biotehdas aloittaa 
toimintansa. Mahdolliset uudet yksiköt Kuopioon ja Ke-
mijärvelle vahvistaisivat tätä käännettä.

 Nokian matkapuhelintoimintojen romahduksen vai-
kutuksesta tietoliikennelaitteiden valmistuksen ja sitä 
tukeneen elektronisten komponenttien valmistuksen pal-
katun henkilöstön määrä väheni vuodesta 2006 vuoteen 
2013 runsaalla 19 000:lla ja tästäkin eteenpäin vuosi-
na 2014 ja 2015 noin 3300:lla. Nokialta matkapuhelin-
toiminnot ostaneen Microsoftin palvelukseen jää ensi 
vuonna noin 1200 työntekijää. Nokian nousun ja tuhon 
vaikutus on sitä paitsi kirjattu kansantalouteen huomat-
tavasti suurempana heilahduksena kuin mihin työnteki-
jöiden määrän lisäys ja vähennys antaisi aihetta. Mutta 
tämän prosessin negatiivinen vaikutus on päättymässä 

ja muuttumassa jopa positiiviseksi sitä mukaa, kun irti-
sanotut työllistyvät uusiin yrityksiin ja perustavat uusia 
yrityksiä. Itse asiassa tätä ”tuhoa” seuraava ”luova” vai-
he on jo käynnistynyt, mikä näkyy ennen kaikkea tieto-
jenkäsittelytoimialan yrittäjien ja palkansaajien määrän 
nousuna vuoden 2010 jälkeen.

Venäjän vaikean taloustilanteen hellittämistä on vai-
kea ennustaa. Idänkauppamme kannalta tilanne lienee 
kuitenkin normalisoitumassa eri tavoin. Ensinnäkin Venä-
jän viennin osuus on jo nyt laskenut jyrkästi eikä sen pie-
neneminen voi enää tuottaa koetun kaltaista negatiivista 
vaikutusta Suomen talouteen. Toiseksi muutaman vuoden 
aikataululla itse Venäjänkin talouden voidaan olettaa toi-
puvan joko niin, että poliittinen vastakkainasettelu lien-
tyy, Venäjä integroituu entistä vahvemmin Aasian talouk-
siin tai niin, että öljyn hinta nousee nykyiseltä tasolta.

Edellä sanotun nojalla voidaan olettaa, että Suomi 
pääsee muun Euroopan kasvuvauhtiin jo 2017. On jopa 
mahdollista, että muutaman vuoden ajan kasvumme on 
nopeampaa kuin euroalueella keskimäärin. Hintakilpailuky-
vyn osalta voidaan todeta, että esimerkiksi teollisuudes-
sa – jonka vientiyritykset kilpailevat ulkomaisten yritysten 
kanssa – työvoimakustannukset työtuntia kohti ovat nous-
seet vuodesta 2005 jonkin verran enemmän kuin Saksassa 
ja Ranskassa, mutta taas hitaammin kuin Isossa-Britanni-
assa, Italiassa ja Ruotsissa. Eurostatin tilastojen mukaan 
Suomenteollisuuden työvoimakustannusten taso tuntia 
kohti oli vuonna 2014 matalampi kuin tärkeimmissä kil-
pailijamaissamme kuten Saksassa, Rankassa ja Ruotsissa.

Nimelliset yksikkötyökustannukset - työvoimakus-
tannus jaettuna työn tuottavuudella - ovat Suomen teol-
lisuudessa nousseet niin ikään useimpien kilpailijamai-
den tahtia. Suomen tehdasteollisuuden työn tuottavuus 
on alentunut vuodesta 2007 lähtien, mutta vuoden 2000 
alusta vuoteen 2014 kuitenkin se on noussut hitusen no-
peammin kuin Saksassa. Tunnetusti Nokian vaikutusta 
Suomen teollisuustuotantoon ja sen tuottavuuteen on 
laskennallisesti liioiteltu. Niinpä esimerkiksi 2007 Suo-
men teollisuuden tuottavuutta yliarvioitiin ja taas vuo-
den 2009 jälkeen aliarvioitiin.

Sekin on huomattava, että tuottavuuden muutokset 
ovat viime vuosina seuranneet tiiviisti koko talouden suh-
dannesykliä. Kun kysyntä heikkenee, yritysten tuotta-
vuuskin alenee, koska pääomapanosta on vaikea sopeut-
taa alaspäin ja koska investoinniksi nykylaskennassa luo-
kiteltu T&K-meno on jo peruuttamattomasti toteutunut. 

Eero Lehto
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Työnantajien sairausvakuutusmaksu-
osuuden alentaminen nostaa 
palkkavaatimuksia

Yhteiskuntasopimuksen kariuduttua hallitus ilmoitti 
alentavansa yksityisen sektorin työvoimakustannuksia 
5 prosentilla. Hallituksen toimet (5,2 prosenttia palk-
kasummasta) muodostuvat valtaosaltaan (60-prosent-
tisesti) leikkauksista, jotka vaikuttavat sairauskustan-
nuksiin. Ensinnäkin 9 päivän palkalliseen sairaslomaan 
lisätään karenssipäivä ja lopuilta 8 päivältä korvaustaso 
alenee 80 prosenttiin. Lisäksi työnantajien sairausva-
kuutusmaksu (tänä vuonna 2,08 prosenttia) alenee 1,72 
prosenttiyksiköllä. Vakuutusmaksun alentamisen vaiku-
tus on yksityisille työnantajille noin 850 miljoonaa eu-
roa. Alennus on merkittävä, samaa suuruusluokkaa kuin 
vuonna 2009 poistettu työnantajien Kela-maksu.

Toimien taustalla on oletus siitä, että tuottavuus on 
riippumaton palkkauksen tasosta ja muista työehdois-
ta. Näin ei välttämättä ole, sillä parempi palkkataso ja 
sopimusehdot voivat lisätä työmotivaatiota. Veronalen-
nuksilla voidaan toki kompensoida käteen jäävää netto-
palkkaa, mutta se, miten nettopalkka muodostuu, ei ole 
välttämättä samantekevää. Työsuhteessa on kyse sopi-
muksesta työnantajan ja työntekijän välillä, joka koskee 
lukuisia molempien toimintaan liittyviä ja erikseen mää-
rittelemättömiä yksityiskohtia. Jos työnantajan osuus 
pienenee palkkakuittiin merkityn bruttopalkan osalta, 
voi myös työntekijän sitoutuminen yhteiseen sopimuk-
seen heikentyä, vaikka nettopalkka säilyisi ennallaan.

Myös sosiaalivakuutuksessa vallitsee maksujen ja 
etuuksien välinen yhteys. Työvoiman liikkuessa sosi-
aalivakuutusjärjestelmän etuna on se, että vakuutetut 
ja työnantajat maksavat siitä, mitä he saavat. Lisäksi 
työmarkkinaosapuolten yhteinen sitoutuminen järjes-

telmään sen rahoittajina on tärkeämpää kuin maksujen 
lopullinen kohtaanto.

Sairausvakuutuksen työtulovakuutus kattaa paitsi 
sairauspäivä- ja vanhempainrahat myös työnantajien 
työterveyshuollon kuluja (oheinen taulukko). Vuonna 
2013 työtulovakuutuksesta maksettiin sairauspäivära-
hoina 857 miljoonaa euroa, josta 364 miljoonaa euroa 
työnantajille.

Työntekijät maksoivat työtulovakuutusmaksuina 627 
miljoonaa euroa. Yksityisten työnantajien maksuosuu-
den noin 80 prosentin alennus jättää järjestelmän ra-
hoituksen vakuutettujen työntekijöiden harteille. Työtu-
lovakuutuksen rahoitus on ollut likimain tasapainossa ja 
valtio on kattanut kulut vähimmäispäivärahoista. Halli-
tuksen toimet heikentävät lakisääteisten vakuutusmak-
sujen ja ansiosidonnaisten etuuksien välistä yhteyttä ja 
lisäävät verorahoituksen osuutta. Samalla se lisää riip-
puvuutta valtion lupauksesta ja budjettiepävarmuudes-
ta. Niinpä sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2016 
talousarvioesityksessä lasketaan työtulojen ylärajaa, 
jolta korvausaste on 70 prosenttia, ja alennetaan van-
hempainrahan korotettua päivärahaa. Muutokset vähen-
tävät vakuutuskorvauksia yhteensä 65 miljoonaa euroa. 
Jatkossa syntynee painetta alentaa myös työtulovakuu-
tuksen korvausastetta, ilmoittihan hallitus yksipuolisesti 
alentavansa sairausloman 2.-8. päivän korvausastetta 
100:sta 80:en prosenttiin.

Sosiaalivakuutus on edullinen tapa antaa kattava va-
kuutussuoja, jota yksityiset markkinat eivät kykene jär-
jestämään. Näin se lisää halukkuutta työntekoon. Sen 
heikentäminen johtaa palkkavaatimusten nostoon, kos-
ka palkansaajien pitää omilla toimillaan korvata riittämä-
tön sosiaalivakuutus. 

Ilpo Suoniemi

Taulukko. Sairausvakuutuksen työtulovakuutuksen 
korvaukset ja maksut vuonna 2013 (milj. €)

Hyväksytyt 
kustannukset

Korvaukset Maksut

Vanhempainpäivärahat 1031
Maksunsaaja: Työnantaja 173
Maksunsaaja: Vakuutettu 858

Työnantajien työterveyshuolto 776 336

Maksetut sairauspäivärahat 857
Maksunsaaja: Työnantaja 364
Maksunsaaja: Vakuutettu 493

Työnantajan sairausvakuutusmaksut 1612
, josta paikallishallinnon maksut 350

Vakuutetun työtulovakuutusmaksut 627
Lähde: Kelan tilastollinen vuosikirja. Paikallishallinnon sairausvakuutusmaksu on laskettu palkkasumman 
perusteella
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Palkanlisien tuottama peruspalkan 
nousu eri toimialoilla

Pääministeri Juha Sipilän hallitus julkisti 8.9. suunnitel-
mansa yhteiskuntasopimuksen korvaavista, uusista toi-
menpiteistä, joilla tavoitellaan kilpailukyvyn parantamis-
ta. Listalla on monia, suoraan palkansaajiin kohdistuvia 
leikkauksia kuten loppiaisen ja helatorstain muuttami-
nen palkattomiksi vapaapäiviksi, ensimmäisen sairaus-
päivän palkattomaksi muuttaminen ja sen jälkeisten 2.-
9. sairauspäivien palkan alentaminen 100 prosentista 80 
prosenttiin sekä julkisen sektorin 38 päivän mittaisten 
lomien leikkaus 30 päivään. Suunnitelmiin kuuluu myös 
leikkauksia peruspalkan päälle maksettaviin työaikali-
siin: sunnuntaikorvausta ollaan laskemassa sadasta pro-
sentista 75 prosenttiin ja ylityökorvaukset puolitetaan.

Leikkaukset ovat kohdistumassa eri palkansaaja-
ryhmiin epätasaisesti, mitä voi pitää epäoikeudenmu-
kaisena. Erityisesti työaikalisiin kaavaillut leikkaukset 
vaikuttavat eri tavoin eri ammattiryhmiin ja eri toimi-
aloilla työskenteleviin sen mukaan, kuinka paljon niissä 
tehdään sunnuntaityötä ja erikseen korvattavaa ylityötä. 
Pärnäsen (2015) mukaan vuonna 2014 sunnuntaityö-
tä teki noin 11 prosenttia suomalaisista palkansaajista, 
noin 240 000 henkilöä. Sunnuntaityötä tekevien suurim-
mat ryhmät löytyvät työvoimaltaan naisvaltaisista ter-
veys- ja sosiaalipalveluista, kaupan alalta ja majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta sekä miesvaltaisilta aloilta teolli-
suudesta, kuljetuksesta ja varastoinnista. Jotkut ammat-
tiliitot ovat julkisuudessa esittäneet, kuinka leikkaukset 
keskimäärin vaikuttavat heidän jäsenistönsä palkkoihin 
ja tehneet vaikutuksen laskemisen helpottamiseksi myös 
laskureita jäsenistölleen.

Kun työaikalisiin kaavaillaan nyt leikkauksia, herät-
tää yleisempää mielenkiintoa tarkastella, kuinka suuri 
merkitys erilaisilla kiinteän rahapalkan päälle makset-
tavilla palkanlisillä on eri toimialoilla työskenteleville 
työsuhteen tyypin mukaan (kokoaika- ja osa-aikatyö) 
sekä poikkeaako merkitys sukupuolen mukaan. Näitä 
palkanlisiä ovat säännölliseen työaikaan liittyvät erilaiset 
työaikalisät kuten vuoro-, ilta-, yö- ja lauantailisät sekä 
sunnuntaityön korotusosat, luontoisetujen verotusarvo, 
urakkapalkat, lisä- ja ylityön ansio, osin myös mahdol-
liset varallaolo-, päivystys- ja hälytyskorvaukset, muut 
epäsäännöllisesti maksettavat lisät sekä ei-tehdyltä työ-
ajalta maksettu palkka.

Alla olevassa taulukossa toimialat on laitettu järjes-
tykseen sen mukaan, kuinka suuri palkanlisien merkitys 
on kullakin toimialalla kaikille palkansaajille yhteensä ja 
erikseen koko- ja osa-aikaisille palkansaajille. Taulukos-
ta ilmenee, että palkanlisien tuoma peruspalkan nousu 
vaihteli vuonna 2013 1,8 ja 25,3 prosentin välillä toi-
mialasta ja työn koko- tai osa-aikaisuudesta riippuen. 
Pelkästään erilaisten työaikalisien tuoma peruspalkan 

Taulukko. Palkanlisien tuottama peruspalkan nousu tuntipalkkaan 
toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2013 (%)

Kaikki
palkansaajat

Kokoaikaiset Osa-aikaiset

Kaikki toimialat yhteensä 6,8 (3,5) 6,2 (2,8) 11,4 (9,3)
Kaivostoiminta ja louhinta 13,5 (6,2) 12,6 (5,0) 22,8 (18,1)
Kuljetus ja varastointi 12,0 (7,8) 10,5 (6,2) 25,3 (21,8)
Terveys- ja sosiaalipalvelut 11,2 (7,4) 11,0 (7,2) 12,3 (8,2)
Vähittäiskauppa 11,2 (10,0) 5,7 (4,4) 19,0 (18,1)
Majoitus ja ravitsemistoiminta 9,1 (7,9) 6,1 (4,7) 15,9 (15,3)
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoi-
minta

8,2 (3,3) 6,6 (1,8) 22,1 (17,6)

Teollisuus 7,7 (3,3) 7,1 (2,6) 19,5 (14,5)
Tukku- ja vähittäiskauppa, moottoriajoneuvojen 
kauppa ja korjaus

7,4 (5,1) 5,8 (1,9) 17,9 (16,8)

Rakentaminen 6,4 (0,7) 6,5 (0,7) 4,4 (0,7)
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 5,1 (2,5) 4,6 (1,9) 8,1 (7,0)
Taiteet, viihde, virkistys 5,0 (2,7) 3,5 (1,9) 7,0 (6,3)
Kiinteistöalan toiminta 5,0 (0,3) 5,1 (0,2) 3,4 (1,0)
Julkinen hallinto ja maanpuolustus, pakollinen sosi-
aalivakuutus

4,5 (2,8) 4,6 (2,8) 2,6 (1,4)

Informaatio ja viestintä 3,3 (0,6) 3,3 (0,5) 2,9 (1,6)
Rahoitus ja vakuutustoiminta 3,0 (0,2) 3,0 (0,1) 3,0 (1,4)
Ammatillinen, tieteellinen, tekninen ja tekninen toi-
minta

2,6 (0,3) 2,6 (0,1) 2,9 (1,6)

Koulutus 2,6 (1,0) 2,8 (1,1) 1,8 (0,6)
Muu palvelutoiminta 2,2 (0,8) 1,8 (0,3) 4,8 (4,4)
Lähde: Tilastokeskus, Palkkarakennetilaston luvut, jonka perusteella palkanlisä laskettu. Suluissa oleva luku 
kertoo, mikä on erilaisten työaikalisien (vuoro-, ilta-, yö-, lauantai- ja sunnuntailisät) tuottama palkanlisä 
(prosentteina).
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nousu vaihteli 0,1 ja 21,3 prosentin välillä. Työaikalisien 
merkitys peruspalkan nousulle korostuu vähittäiskau-
passa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa.

Kaikkien palkanlisien ja työaikalisien peruspalkkaa 
nostava vaikutus on selvästi suurempi osa-aikaisille kuin 
kokoaikaisille palkansaajille listan kärkipäässä olevilla 
toimialoilla lukuun ottamatta terveys- ja sosiaalipalvelui-
ta. Eniten palkanlisistä näyttävät hyötyvät palkansaajat 
niillä aloilla, joissa sunnuntaityö ja ylipäänsä vuorotyön 
tekeminen on yleistä. Siksi myös työaikalisiin kaavail-
luista leikkauksista tulisivat näiden alojen työntekijät 
eniten kärsimään. Näihin aloihin kuuluvat niin terveys- 
ja sosiaalipalvelut kuin myös matalapalkkaisia, nais-
valtaisia aloja kuten vähittäiskauppa sekä majoitus- ja 
ravitsemistoiminta, joilla tehdään paljon osa-aikatyötä. 
Toteutuessaan kaavaillut eri leikkaukset yhdessä voisivat 
merkitä merkittävää palkanalennusta, josta pienipalk-

kaiselle työntekijälle voi seurata suoranaisten toimeen-
tulovaikeuksien lisääntymistä.

Vastaava tarkastelu kaikkien palkanlisien merkityk-
sestä tehtiin myös erikseen miehille ja naisille (taulukkoa 
ei tässä erikseen esitetä). Toimialojen välillä löytyi sel-
keitä eroja siinä, kuinka paljon peruspalkan nousua pal-
kanlisät tuottavat naisille ja miehille. Miesvaltaisilla aloil-
la kuten esimerkiksi teollisuudessa sekä kuljetuksessa 
ja varastoinnissa palkanlisät olivat selkeästi suurempia 
miehille kuin naisille työsuhteen koko/osa-aikaisuudesta 
riippumatta johtuen miesten ja naisten sijoittumisesta 
erilaisiin tehtäviin. Mutta myös naisvaltaisilla aloilla ku-
ten esimerkiksi terveys- ja sosiaalipalveluissa kaikkien 
palkanlisien peruspalkkaa nostava osuus oli miehillä kes-
kimäärin suurempi. 

Merja Kauhanen

Lähde: Pärnänen Anna (2015), Sunnuntaityö – kuka sitä tekee? Tieto & Trendit, blogi 14.9.2015.
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Talouskehityksen ja politiikkamuutosten 
vaikutus esimerkkiperheiden ostovoimaan

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) esimerkkiperhelas-
kelmissa tarkastellaan, kuinka ansiotulojen, tulonsiirtojen 
sekä verojen ja veroluonteisten maksujen kehitys vaikut-
taa erilaisten esimerkkiperheiden ostovoimaan. Laskel-
missa on huomioitu kaavaillut ja toteutuneet muutokset 
verotukseen, sosiaalivakuutusmaksuihin sekä sosiaali-
turvaan. Lisäksi esimerkkiperhelaskelmissa huomioidaan 
asuntolainan hoitokulut ja vuokrat siltä osin, kun ne vai-
kuttavat saatuihin tulonsiirtoihin sekä verovähennyksiin.  
Kullekin esimerkkiperheelle on laskettu myös kotitalous-
kohtaiset inflaatiot, mikä mahdollistaa erilaisten kulutus-
korien vaikutuksen huomioimisen ostovoiman kehitykses-
sä. Tämän ennusteen esimerkkiperhelaskelmat kattavat 
vuodet 2009–2016, ja kaikki laskelmien kannalta oleelli-
set luvut on esitetty tämän tekstin liitteessä.

Esimerkkiperheiden valinnassa on pyritty kuvaamaan 
monipuolisesti suomalaisia kotitalouksia. Viime vuonna 
PT:n esimerkkiperhelaskelmissa perheiden lukumäärää 
kasvatettiin aiemmasta kuudesta kotitaloudesta seitse-
mään kotitalouteen. Uutena esimerkkiperheenä otettiin 
mukaan ansiosidonnaista päivärahaa saavan työttömän 
kotitalous. Myös tämän vuoden osalta laskelmat on tehty 
seitsemän esimerkkiperheen perusteella. Kotitalouksista 
neljä edustaa palkansaajaperheitä ja loput kolme kotita-
loutta edustavat erilaisia etuudensaajia.

Palkansaajakotitaloudet eroavat toisistaan tulo- ja 
koulutustason, perheen rakenteen sekä asumismuo-
don osalta. Laskelmissa palkansaajat edustavat heidän 
sukupuolensa sekä ammatti- ja koulutusnimikkeidensä 
mukaisia mediaanituloisia. Vuosien 2009–2014 palkat on 
saatu Tilastokeskuksen kuukausipalkkatilastoista, ja nii-
tä on korjattu ylöspäin lomarahojen ja tulospalkkioiden 
huomioon ottamiseksi. Bruttopalkkojen oletetaan kas-
vavan PT:n ansiotasoindeksin ennusteen mukaisesti 1,2 
prosenttia vuonna 2015 ja 1,1 prosenttia vuonna 2016.

Etuudensaajien kotitaloudet koostuvat eläkeläispa-
riskunnan kotitaloudesta, ansiosidonnaista päivärahaa 
saavasta työttömän kotitaloudesta sekä työmarkkinatu-
kea saavasta työttömät kotitaloudesta. Ansiosidonnaista 
päivärahaa saavan työttömän päivärahan perusteena ole-
va palkka perustuu vuosina 2009–2014 tilastoituun am-
mattikohtaiseen mediaanituloon sekä vuosien 2015–2016 
osalta PT:n ennustamaan ansiotasoindeksin muutokseen. 
Eläkeläispariskunnasta toinen saa työeläkettä ja toinen 
kansaneläkkeestä sekä vuodesta 2011 eteenpäin takuue-
läkettä. Työeläkkeen määrä perustuu Kansaneläkelai-
toksen tilastojen viimeisimmän vuoden eli vuoden 2014 
keskimääräiseen työeläkkeeseen. Muiden vuosien osalta 
työeläkettä on korjattu työeläkeindeksin toteutuneen se-
kä ennustetun muutoksen mukaisesti. Mikäli laskelmissa 
käytettäisiin kunkin vuoden toteutunutta keskimääräistä 
työeläkettä, se voisi antaa liian myönteisen kuvan työ-
eläkkeiden kehityksestä. Keskimääräiset työeläkkeet kas-
vavat tyypillisesti nopeammin kuin jo maksussa olevat 

työeläkkeet, sillä uudet eläkesaajat saavat keskimäärin 
vanhoja eläkkeensaajia korkeampaa työeläkettä.

Seitsemästä malliperheestä kolme asuu omistusasunnos-
sa ja neljä asuu vuokralla. Yhdellä omistusasujaperheellä on 
asuntolainaa ja kahdella muulla omistusasujaperheellä on ve-
laton asunto. Asuntolainan korko perustuu vuosien 2009–2014 
osalta Suomen Pankin koko asuntolainakannan keskikorkojen 
tilastoihin. Vuosien 2015–2016 asuntolainan korko taas perus-
tuu PT:n omiin ennusteisiin. Laskelmissa on huomioitu korko-
vähennysoikeuden pieneneminen 55 prosenttiin vuonna 2016.

Vuokralla asuvien esimerkkiperheiden vuokrat on las-
kettu vuosina 2009–2014 Tilastokeskuksen vuokrien nel-
jännesvuositilastotietojen perusteella ja niissä on huomioitu 
asuntojen koko ja huoneluku. Vuokrat lasketaan koko maan 
keskiarvojen mukaan ottaen huomioon kaikki rahoitusmuo-
dot. Vuoden 2015 vuokrien oletetaan kasvavan PT:n vuok-
raindeksiennusteen mukaisesti 3 prosenttia ja vastaavasti 
vuoden 2016 vuokrien oletetaan kasvavan 2 prosenttia.

Esimerkkiperhelaskelmissa kullekin kotitaloudelle on 
laskettu kotitalouskohtainen inflaatio. Nämä inflaatiolas-
kelmat perustuvat kotitalouksien erilaisiin kulutuskorien 
rakenteisiin sekä korit muodostavien hyödykeryhmien 
eroaviin inflaatioihin. Kotitalouskohtaiset kulutuskorit on 
muodostettu Tilastokeskuksen vuoden 2012 kulutustutki-
muksen perusteella, joka on tuorein laatuaan. Kulutusko-
rien hyödykeryhmäkohtaiset inflaatiot on vuosien 2009–
2014 osalta saatu Tilastokeskuksen kuluttajahintainindek-
si -tilastoista, kun taas vuosien 2015 ja 2016 tiedot perus-
tuvat PT:n hyödykeryhmäkohtaisiin inflaatioennusteisiin.

Vuonna 2016 indeksitarkistus jätetään tekemättä kan-
saneläkeindeksiin ja kuluttajahintaindeksiin sidotuissa etuuk-
sissa perustoimeentulotukea lukuun ottamatta. Muun muassa 
työmarkkinatukeen ja elatustukeen tehdään Valtion talousar-
vioesityksen mukaisesti vain yhden euron korotus vuodelle 
2016. Lisäksi lapsilisien indeksisidonnaisuus poistetaan vuon-
na 2016, ja ne säilyvät vuoden 2015 tasolla. Työeläkkeisiin 
tehdään PT:n ennusteen mukaan 0,2 prosentin korotus vuon-
na 2016. Takuueläkettä sitä vastoin nostetaan 23 eurolla, 
mikä vastaa suhteellisen hyvää kolmen prosentin korotusta.

Vuoden 2016 verotus, sosiaalivakuutusmaksut sekä tu-
lonsiirrot sisältävät joitakin perheiden kannalta merkittäviä 
muutoksia. Valtionveron työtulovähennyksen korotus nostaa 
vähennyksen enimmäismäärää 1025 eurosta 1240 euroon, 
mikä kohdistuu erityisesti pieni- ja keskituloisille. Yle-veron 
pienintä maksuunpantavan veron määrää nostetaan 51 eu-
rosta 71 euroon. Tällöin alin tuloraja, jolla veroa aletaan mak-
saa, nousee 7500 eurosta noin 10300 euroon. Vuoden 2016 
ansiotuloverotukseen tehdään ansiotasoindeksiä muutosta 
vastaava tarkistus, jonka tässä laskelmassa oletetaan olevan 
1,2 prosenttia. Samanaikaisesti ns. solidaarisuusveron alara-
jaa alennetaan 90000 eurosta 72300 euroon, mikä kiristää 
verotusta tuloveroasteikon yläpäässä. Merkittävin yksittäinen 
muutos tulonsiirtoihin lienee asumistuen 300 euron ansiotu-
lovähennys, joka astui voimaan 1.9.2015. Vähennys tehdään 
ruokakunnan ansiotuloista, mikä nostaa pienipalkkaisten asu-
mistukea saavien tuen määrää. Sosiaalivakuutusmaksuissa 
merkittävin muutos vuonna 2016 on työttömyysvakuutus-
maksun korotus 0,65 prosentista 1,15 prosenttiin.
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Kaikkien esimerkkiperheiden kohdalla on oletettu, että he ovat 
maksaneet Tv-maksua vuosina 2009–2012. Tv-maksu on sisällytet-
ty perheiden veroihin ja veronluonteisiin maksuihin. Näin saadaan 
vuonna 2013 käyttöönotettu Yle-veron vaikutukset otettua järke-
vämmin huomioon perheiden tuloissa.

Esimerkkiperheiden kuvaukset

Hyvätuloinen pariskunta
Perhe on akavalainen lapseton pariskunta, joka työskentelee yksityisel-
lä sektorilla. Mies on koulutukseltaan ekonomi ja naisella on ylempi oi-
keustieteellinen koulutus. Heidän kuukausipalkkansa vuonna 2015 ovat 
7116 € ja 5564 €. Pariskunta asuu velattomassa omistusasunnossa.

Toimihenkilöperhe, 2 lasta
Kaksilapsisen perheen sttk:laiset vanhemmat ovat insinööri ja sai-
raanhoitaja. Insinööri-isä on töissä yksityisellä sektorilla ja sairaan-
hoitajaäiti kuntasektorilla. Heidän kuukausipalkkansa vuonna 2015 
ovat 3789 € ja 3183 €. Perhe asuu omistusasunnossa ja heillä on 
asuntolainaa 150 000 euroa.

Työntekijäperhe, 2 lasta
Kaksilapsisen perheen sak:laiset vanhemmat ovat yksityisellä sekto-
rilla työskentelevät varastotyöntekijä ja kaupan myyjä. Heidän kuu-
kausipalkkansa vuonna 2015 ovat 2452 € ja 2311 €. Perhe asuu 
vuokralla 80 neliön asunnossa.

Pienipalkkainen yksinhuoltajaperhe, 1 lapsi
Yksilapsisen perheen yksinhuoltajaäiti on yksityisellä sektorilla työs-
kentelevä siivooja. Hänen kuukausipalkka vuonna 2015 on 2086 €. 

Perhe saa lisäksi asumistukea sekä elatus-
tukea ja se asuu vuokralla 60 neliön asun-
nossa.

Yksinasuva työtön, 
työmarkkinatuki

Kotitalous koostuu yhdestä työttömästä 
henkilöstä, joka saa työmarkkinatukea, asu-
mistukea sekä toimeentulotukea. Hän asuu 
vuokralla 40 neliön asunnossa.

Yksinasuva työtön, 
ansiosidonnainen 
työttömyyspäiväraha

Kotitalous koostuu yhdestä työttömästä 
henkilöstä, joka on jäänyt työttömäksi ol-
tuaan töissä konepajateollisuudessa ja saa 
nyt entisen kuukausipalkkansa (2937 € 
vuonna 2015) perusteella maksettavaa an-
siosidonnaista työttömyyspäivärahaa sekä 
mahdollisesti asumistukea. Hän asuu vuok-
ralla 40 neliön asunnossa.

Eläkeläispariskunta
Kotitalous koostuu kahdesta eläkeläisestä, 
joista toinen saa vuonna 2015 työeläkettä 
2033 € kuukaudessa ja toinen saa kansan-
eläkettä sekä takuueläkettä. He asuvat ve-
lattomassa omistusasunnossa.

Perheiden käytettävissä olevien 
tulojen nimellinen kehitys

Esimerkkilaskelmien perusteella kaikkien kotitalouksien käytettä-
vissä olevat tulot kasvavat vuosina 2015 ja 2016. Tulojen kasvu 
on kuitenkin pääasiassa hitaampaa kuin vuosina 2010–2014 kes-
kimäärin. Vuonna 2015 palkansaajien euromääräiset kuukausitulot 
kasvavat 20–60 euron välillä ja etuudensaajien kuukausitulot kas-
vavat 5–20 euron välillä. Vuonna 2016 vastaavat luvut ovat pal-
kansaajille 45–90 euroa ja etuudensaajille 8–30 euroa. Lapsiper-
heiden kohdalla lapsilisien leikkaus vuodesta 2015 alkaen laskee 
osaltaan heidän käytettävissä olevia tulojaan verrattuna aiempiin 
vuosiin. Palkansaajaperheiden sekä ansiosidonnaista päivärahaa 
saavan työttömän tapauksessa yhtenä syynä aiempaa hitaampaan 
nimellistulojen kasvuun vuosina 2015–2016 on ansiotulojen maltil-
lisempi kehitys. Saadut tulonsiirrot ja eläkkeet kasvavat myös pää-
sääntöisesti aiempaa hitaammin vuosina 2015 ja 2016, mikä näkyy 

Kuvio 1. Käytettävissä olevien 
tulojen nimellinen muutos (€/kk) 
2010–2014, 2015 ja 2016
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24 (28)

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

eläkeläispariskunnan sekä työttömien kotitalouksien nimellistulojen 
kehityksessä.

Hyvätuloista pariskuntaa lukuun ottamatta kaikkien palkansaaji-
en nimellistulojen kehitys on suotuisampaa vuonna 2016 verrattuna 
vuoteen 2015. Yksinhuoltajan tapauksessa keskeisin syy tähän on 
asumistuen ansiotulovähennyksen voimaantulo 1.9.2015, joka nä-
kyy täysimääräisenä vuoden 2016 tulojen kehityksessä. Toimihenki-
lö- ja työntekijäperheiden kohdalla työtulovähennyksen tuntuva ko-
rotus vuonna 2016 nostaa heidän tulojaan. Myös yksinhuoltajaperhe 
hyötyy täysimääräisesti työtulovähennyksen korotuksesta. Hyvätu-
loinen pariskunta ei niinkään hyödy työtulovähennyksen korotukses-
ta, minkä lisäksi ns. solidaarisuusveron alarajan laskeminen kiristää 
pariskunnan verotusta ja samalla hidastaa heidän tulojensa kasvua 
vuonna 2016. Vuonna 2016 Yle-veron uudistuksen myötä työmark-
kinatukea saava työtön sekä kansan- ja takuueläkettä saava eläke-
läinen jäävät kokonaan Yle-veron maksuvelvollisuuden ulkopuolel-
le. Tämä osaltaan laskee verojen osuutta heidän tuloistaan vuonna 
2016. Lisäksi takuueläkkeeseen tehtävä suhteellisen tuntuva korotus 
vuonna 2016 nostaa eläkeläispariskunnan tuloja.

Kotitalouskohtaiset inflaatiot

Vuonna 2015 kotitalouskohtaiset inflaatiot sijoittuvat -1,2 ja +0,7 
prosentin välille. Perheiden inflaatiot kiihtyvät hieman vuonna 2016 
sijoittuen 0,6 ja 1,3 prosentin välille. Perheiden inflaatioluvut ovat 
näiden vuosien osalta kuitenkin pienempiä kuin keskimäärin vuosina 
2010–2014. Vuonna 2015 omistusasumisen sekä elintarvikkeiden ja 
alkoholittomien juomien hinnat halpenevat, mikä laskee merkittäväs-
ti kaikkien kotitalouksien inflaatioita. Omistusasuminen muodostaa 
huomattavan osan hyvätuloisen pariskunnan, toimihenkilöperheen 
sekä eläkeläispariskunnan kulutuskoreista, minkä johdosta heillä on 
muista perheistä poiketen negatiivinen inflaatio vuonna 2015. Sa-
mana vuonna vuokra-asuminen sitä vastoin kallistuu, minkä johdos-
ta työttömillä, yksinhuoltajalla sekä työntekijäperheellä on omistus-
asujia korkeampi inflaatio. Vuonna 2016 sekä omistusasuminen että 
vuokrat kallistuvat, minkä johdosta perheiden inflaatiovauhdeissa on 
pienempää hajontaa. Erot esimerkkiperheiden asumismuodossa on 
suurin yksittäinen tekijä, joka selittää laskelmien eroavia kotitalo-
uskohtaisia inflaatioita eri vuosina. Tämä tulee esiin erityisen hyvin 
vuosien 2010–2014 keskimääräisissä kotitalouskohtaisissa inflaatio-
luvuissa, jotka ovat systemaattisesti korkeampia vuokralla asuvilla 
kotitalouksilla.

Perheiden reaalitulojen muutokset

Huomioimalla perhekohtaiset inflaatiot heidän käytettävissä olevien 
tulojen nimellisessä kehityksessä, saadaan kotitalouskohtaiset re-
aalitulojen muutokset. Vuonna 2015 perheiden reaalitulojen kehi-
tys sijoittuu -0,3 ja +1,8 prosentin välille Hyvätuloisen pariskunnan, 
toimihenkilöperheen sekä eläkeläispariskunnan negatiiviset inflaati-
ot vahvistavat heidän reaalitulojen kehitystä vuonna 2015. Muiden 
kotitalouksien suuremmat inflaatiot taas heikentävät heidän reaa-
litulojensa kehitystä ja ansiosidonnaista päivärahaa saavalla työt-
tömällä reaalitulojen kehitys on aavistuksen negatiivinen. Vuonna 
2016 perheiden reaalitulojen kehitys sijoittuu -0,7 ja +3,3 prosentin 

Kuvio 3. Kotitalouskohtaiset 
inflaatiot 2010–2014, 2015 ja 2016
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Kuvio 2. Käytettävissä olevien 
tulojen nimellinen muutos (%) 
2010–2014, 2015 ja 2016
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Kuvio 4. Käytettävissä olevien 
tulojen reaalinen muutos 
2010–2014, 2015 ja 2016
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Kuvio 6. Kotitalouskohtaisten 
inflaatioiden kehitys 2009–2016
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Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Kuvio 5. Käytettävissä 
olevien tulojen nimellinen 
kehitys 2009–2016

välille. Vaikka pääsääntöisesti käytettävissä olevien nimellistulojen 
kehitys on esimerkkiperheillä edellistä vuotta suotuisampaa vuonna 
2016 (kuvio 1), perheiden reaalitulot sitä vastoin kehittyvät etupääs-
sä heikommin vuonna 2016 kuin vuonna 2015. Ainoastaan yksin-
huoltajaperheen sekä työntekijäperheen reaalitulot kasvavat edellis-
tä vuotta nopeammin vuonna 2016. Työttömien kotitalouksien sekä 
hyvätuloisen pariskunnan reaalitulot sitä vastoin laskevat hieman 
samana vuonna.

Perheiden ostovoiman kehitys 2009–2016

Kun perheiden ostovoiman kehitystä tarkastellaan ajanjaksolla 
2009–2016, huomataan, että kahden palkansaajien kotitalouksien 
nimellistulojen kehitys on ollut muita perheitä heikompaa. Heikoiten 
nimellistulot kehittyvät kyseisellä ajanjaksolla hyvätuloisella paris-
kunnalla sekä toimihenkilöperheellä, joilla tulojen kasvu jää hieman 
alle 10 prosenttiin. Parhaiten tulot kehittyvät etuudensaajien kotita-
louksilla sekä yksinhuoltajaperheellä, joiden nimellistulot kasvavat 
20–24 prosenttia. On monia seikkoja, jotka selittävät etuudensaajien 
sekä pienituloisten kotitalouksien vahvempaa tulokehitystä verrattu-
na kahden palkansaajan kotitalouksiin vuosina 2009–2016. Ensin-
näkin ansiotulot ovat kehittyneet maltillisesti kyseisellä ajanjaksolla. 
Lisäksi etuusjärjestelmään on tehty tarkastelujaksolla tuntuvia muu-
toksia, kuten takuueläkkeen käyttöönotto vuonna 2011 sekä työ-
markkinatuen tasokorotus vuonna 2012. Lisäksi asumistukeen teh-
dyt muutokset vuosina 2012 ja 2015 ovat kasvattaneet työssäkäy-
vien asumistukea saavien tuen määrää. On myös huomioitava, että 
työmarkkinatukea saavalla työttömällä jää kunakin vuonna vuokran 
jälkeen käteen toimeentulotuen perusosaa vastaava summa. Tämän 
johdosta vuokrien nousu kasvattaa hänen nimellistulojaan, vaikka 
tulojen kasvu menisi pääasiassa kohonneen vuokran maksuun.

Tarkastelujaksolla 2009–2016 korkeimman kotitalouskohtaisen 
inflaation ovat kohdanneet työttömien kotitaloudet eli työmarkkina-
tukea saava työtön sekä ansiosidonnaista päivärahaa saava työtön. 
Matalimman inflaation ovat sitä vastoin kohdanneet toimihenkilöper-
he ja hyvätuloinen pariskunta. Kuten aiemmin on mainittu, asumis-
muoto vaikuttaa merkittävästi perheiden eroaviin inflaatiovauhteihin. 
Myös tarkastelujaksolla 2009–2016 korkeimmat kotitalouskohtaiset 
inflaatiot ovat pääsääntöisesti vuokralla asuvilla esimerkkiperheillä. 
Kotitalouskohtaisten inflaatioiden johdosta esimerkkiperheiden reaa-
litulojen kehitys on nimellistulojen kehitystä maltillisempaa ajanjak-
solla 2009–2016. Kahden palkansaajien kotitalouksien reaalitulojen 
kehitys jää 0–1 prosentin tienoille. Työttömien kotitalouksilla reaa-
litulot kasvavat 6–7 prosenttia ja vastaavasti eläkeläispariskunnan 
sekä yksinhuoltajaperheen reaalitulot kasvavat 11–12 prosenttia.

Perheiden verotus

Tarkastellessa esimerkkiperheiden ostovoiman kehitystä useamman 
vuoden kattavalla ajanjaksolla on myös perusteltua tutkia perheiden 
verotuksen kehitystä. Kuviossa 8 on esitetty perheiden verojen ja 
veronluonteisten maksujen osuutta bruttotuloista ajanjaksolla 2009–
2016. Kyseisellä ajanjaksolla hyvätuloisen pariskunnan sekä toimi-
henkilöperheen verotus on tasaisesti kiristynyt parilla prosenttiyksi-
köllä. Tähän vaikuttavat osaltaan muutokset valtionverotuksessa se-

95

100

105

110

115

120

125

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2009 = 100

Hyvätuloinen pariskunta
Toimihenkilöperhe
Työntekijäperhe
Yksinhuoltajaperhe
Työtön, työmarkkinatuki
Työtön, ansiosidonnainen
Eläkeläispariskunta

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Kuvio 7. Käytettävissä 
olevien tulojen reaalinen 
kehitys 2009–2016
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kä kunnallisveron kiristyminen. Toimihenkilöiden tapauksessa myös 
asuntolainan vähennyskelpoisten korkojen osuuden lasku on nos-
tanut verojen osuutta heidän bruttotuloistaan. Vuosina 2009–2016 
eläkeläispariskunnalla verojen osuus bruttotuloista laskee runsaalla 
prosentilla ja työmarkkinatukea saavalla työttömällä verojen osuus 
bruttotuloista laskee lähes neljä prosenttia. Merkittäviä syitä tähän 
ovat muutokset valtion- ja kunnallisverotuksen eläketulovähennyk-
sessä sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksessä. Työmarkki-
natukea saavan työttömän kohdalla myös Tv-maksun korvaaminen 
matalammalla Yle-verolla vuonna 2013 ja Yle-veron maksuvelvolli-
suuden päättyminen vuonna 2016 laskee verojen ja veronluontaisten 
maksujen osuutta hänen tuloistaan. 

Kuvio 8. Verojen ja 
veronluonteisten maksujen osuus 
bruttotuloista 2009–2016
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Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 1. Esimerkkiperhelaskelmien oletukset

2015 2016
Tulonsiirrot ja verotus
Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki (€/kk) 705 706
Toimeentulotuen perusosa (€/kk) 486 487
Takuueläke (€/kk) 747 770
Valtionveron ansiotulovähennyksen enimmäismäärä (€/v) 1025 1240
Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä (€/v) 2970 3000
Asuntolainojen vähennyskelpoisten korkojen osuus 65 % 55 %
Yle-veron alaraja (€/v) 51 70
Asumistuen ansiotulovähennys 1.9.2015 alkaen (€/kk) 300 300
Valtion tuloverotuksen inflaatiotarkistus 1,5 % 1,2 %

Sosiaalivakuutusmaksut
Vakuutetun sairaanhoitomaksu 1,32 % 1,31 %
Palkansaajan sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,78 % 0,79 %
Työttömyysvakuutusmaksu 0,65 % 1,15 %
Työeläkemaksu (alle 53-vuotiaat) 5,70 % 5,70 %
Työeläkemaksu (53 vuotta täyttäneet) 7,20 % 7,20 %

PT:n ennustamat luvut
Ansiotasoindeksin nousu 1,2 % 1,1 %
Vuokraindeksin nousu 3,0 % 2,0 %
Kunnallisveroprosentin nousu (%-yksikköä) 0,1 0,1
Työeläkeindeksin nousu 0,4 % 0,2 %
Asuntolainojen keskikorko (koko kanta) 1,3 % 1,2 %
Kansaneläkeindeksin nousu 0,4 % 0,3 %

Lähde: Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Valtiovarainministeriö, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Liitetaulukko 2. Hyvätuloisen pariskunnan tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttotulot (€/kk) 11389 11343 11779 12275 12459 12529 12680 12819
Saadut tulonsiirrot 
(€/kk)

0 0 0 0 0 0 0 0

Verot ja veronluon-
teiset maksut (sis. 
TV-maksu) (€/kk)

4265 4229 4409 4629 4738 4825 4919 5013

Käytettävissä olevat 
tulot (€/kk)

7124 7114 7370 7646 7721 7704 7761 7806

Verojen osuus 
bruttotuloista (%)

37,5 37,3 37,4 37,7 38,0 38,5 38,8 39,1

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 3. Toimihenkilöperheen (2 lasta) tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttotulot (€/kk) 6194 6311 6541 6713 6856 6889 6971 7048
Saadut tulonsiirrot 
(€/kk)

211 211 211 219 219 219 202 202

Verot ja veronluon-
teiset maksut (sis. 
TV-maksu) (€/kk)

1672 1742 1807 1870 1964 2003 2046 2074

Käytettävissä olevat 
tulot (€/kk)

4732 4780 4944 5062 5112 5105 5127 5175

Verojen osuus 
bruttotuloista (%)

27,0 27,6 27,6 27,9 28,6 29,1 29,3 29,4

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 4. Työntekijäperheen (2 lasta) tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttotulot (€/kk) 4197 4326 4435 4556 4677 4706 4763 4815
Saadut tulonsiirrot 
(€/kk)

211 211 211 219 219 219 202 202

Verot ja veronluon-
teiset maksut (sis. 
TV-maksu) (€/kk)

929 963 985 1001 1054 1076 1083 1082

Käytettävissä olevat 
tulot (€/kk)

3479 3573 3662 3774 3843 3849 3882 3935

Verojen osuus 
bruttotuloista (%)

22,1 22,3 22,2 22,0 22,5 22,9 22,7 22,5

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 5. Pienipalkkaisen yksinhuoltajaperheen (1 lapsi) tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttotulot (€/kk) 1813 1961 1993 2002 2054 2061 2086 2109
Saadut tulonsiirrot 
(€/kk)

315 286 290 377 388 417 441 504

Verot ja veronluon-
teiset maksut (sis. 
TV-maksu) (€/kk)

374 419 424 416 423 433 435 433

Käytettävissä olevat 
tulot (€/kk)

1754 1828 1859 1964 2019 2045 2092 2180

Verojen osuus 
bruttotuloista (%)

20,6 21,4 21,3 20,8 20,6 21,0 20,9 20,5

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Liitetaulukko 6. Yksinasuvan työmarkkinatuella olevan työttömän tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttotulot (€/kk) 551 551 553 674 698 702 705 706
Saadut tulonsiirrot 
(€/kk)

367 365 376 329 349 366 382 387

Verot ja veronluon-
teiset maksut (sis. 
TV-maksu) (€/kk)

122 110 111 129 119 120 120 115

Käytettävissä olevat 
tulot (€/kk)

797 806 819 874 927 947 967 978

Verojen osuus 
bruttotuloista (%)

22,1 20,0 20,0 19,2 17,1 17,2 17,0 16,3

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 7. Yksinasuvan ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla 
olevan työttömän tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttotulot (€/kk) 1389 1470 1491 1605 1623 1638 1653 1665
Saadut tulonsiirrot 
(€/kk)

0 0 0 0 18 30 25 26

Verot ja veronluon-
teiset maksut (sis. 
TV-maksu) (€/kk)

319 336 339 370 368 378 383 386

Käytettävissä olevat 
tulot (€/kk)

1071 1134 1151 1235 1272 1291 1296 1304

Verojen osuus 
bruttotuloista (%)

22,9 22,9 22,8 23,1 22,7 23,1 23,1 23,2

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 8. Eläkeläispariskunnan tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Bruttotulot (€/kk) 2363 2368 2535 2656 2736 2768 2780 2808
Saadut tulonsiirrot 
(€/kk)

0 0 0 0 0 0 0 0

Verot ja veronluon-
teiset maksut (sis. 
TV-maksu) (€/kk)

395 401 405 419 425 441 438 436

Käytettävissä olevat 
tulot (€/kk)

1968 1967 2130 2237 2311 2327 2341 2371

Verojen osuus 
bruttotuloista (%)

16,7 16,9 16,0 15,8 15,5 16,0 15,8 15,5

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos


