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 » Investoinnit kasvavat muun talouden mukana
 » Vuonna 2022 investointien kasvu kiihtyy 
 » Kone- ja laiteinvestoinnit voimakkaassa kasvussa alkuvuonna 
 » Viime vuoden T&K-investointien odotetaan tarkentuvan ylöspäin 

Pandemian pitkittyminen hidasti investointien kas-
vua alkuvuonna. Loppuvuonna investoinnit kään-
tyvät kuitenkin kasvuun, joka kiihtyy vuonna 2022. 

Vuonna 2023 investoinnit jatkavat kasvussa. Ennusteske-
naariomme mukaan investoinnit kasvavat tänä vuonna 2,1 
prosenttia. Vuosina 2022 ja 2023 investoinnit kasvavat 3,3 
prosenttia ja 2,1 prosenttia. 

Rakennusinvestointien varovainen kasvu jakautuu epä-
tasaisesti eri alaerien kesken kuluvana vuonna. Muut talo-
rakennusinvestoinnit supistuivat voimakkaasti ensimmäi-
sellä vuosipuoliskolla asuinrakennusinvestointien kasva-
essa. Maarakennusinvestoinnit kasvoivat vuonna 2020 yli 
10 prosenttia. Tämän kasvun saivat aikaan julkisen sekto-
rin infrainvestoinnit, jotka kasvoivat merkittävästi. Ilman 
näitä julkisen sektorin investointeja rakennusinvestoinnit 
olisivat supistuneet vuonna 2020 selvemmin. Alkuvuon-
na maarakennusinvestoinnit kasvoivat enää hitaasti. Ensi 
vuonna rakennusinvestointien kasvu kiihtyy hieman ja 
vuonna 2023 ne kasvavat maltillisesti. 

Vuoden 2020 kone- ja laiteinvestoinnit tarkentuivat 
voimakkaasti kevään ennakollisista tiedoista, joiden mu-
kaan ne olisivat supistuneet yli 9 prosenttia. Uusien tie-
tojen mukaan ne supistuivat alle prosentin. Näidenkin 
investointien osalta julkisen sektorin paikallishallinnon 
kone- ja laiteinvestoinnit ja valtionhallinnon asejärjestel-
mät lievensivät supistumista huomattavasti. Alkuvuonna 
kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat taas voimakkaasti. 
Ennustamme, että kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat tänä 
vuonna ja jatkavat kasvussa vuosina 2022 ja 2023. 

Viimeisten tietojen mukaan T&K-investoinnit supistui-
vat viime vuonna. T&K-investointien laskennan pohjalla 
on yrityksille suunnattu otantakysely, joka toteutetaan ker-
ran vuodessa. Kyselyn tuloksia vuodelle 2020 ei ole ollut 
käytettävissä 2020 vuositilipidon laadinnassa (14.7), jossa 

on hyödynnetty edellisvuoden kyselyssä olevaa arvioita 
seuraavan vuoden T&K-menoista. Business Finland jakoi 
noin miljardi euroa kehittämisavustuksia vuonna 2020. 
Toiminta, johon avustus yrityksiä velvoittaa, oletettavasti 
kirjataan kyselyssä T&K-menoihin. Kyselyn otantaan lisä-
tään mukaan sellaiset yritykset, joita Business Finland on 
rahoittanut. On oletettavaa, että vuoden 2020 T&K-inves-
toinnit tarkentuivat ylöspäin, mikä vaikuttaa supistavasti 
kuluvan vuoden kasvuun. T&K-investoinnit kasvavat koh-
talaisesti taas vuosina 2022–2023. 
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Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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