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Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos on julkaissut suhdanne-ennusteita vuodesta 1971. Vuoden 2006 alusta ennusteet jul-
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PääTOimiTTAjAn ESiPuhE

Laadukas koulutus 
antaa parhaat 

eväät vaativan ja 
tuottavan työn 

tekemiseen

Suhdanteen artikkelit käsittelevät usein Suomen 
talouden kilpailukykyä tai pitkän aikavälin kasvu-
mahdollisuuksia. Tämänkertaisessa Suhdantees-
sa tällaisia artikkeleita on kolme.

Talouden kasvutahti riippuu olennaisesti kyvys-
tämme parantaa työn tuottavuutta. Laadukas 
koulutus antaa parhaat eväät vaativan ja tuot-
tavan työn tekemiseen, joten ei ole ihme, että 
kiinnostus oppilaitosten rankinglistoja kohtaan on 
kasvanut. Pia nykänen laittaa artikkelissaan pa-
remmuusjärjestykseen suomalaisten yliopistojen 
kauppatieteellisiä ja teknistaloudellisia yksiköitä 
elinkeinoelämän kannalta tärkeäksi arvioidun 
mittarijoukon avulla. Eroja syntyy ja hyvät erottu-
vat heikommista, mutta eivät kuitenkaan lähes-
kään kaikilla mittareilla.

Edvard johansson pohtii, onko aivovuoto eli kou-
lutettujen suomalaisten muuttaminen ulkomaille 
ongelma. Osoittautuu, että maahanmuuttajien 
koulutustaso on keskimäärin selvästi matalampi 
kuin täältä ulkomaille muuttavien. Suomeen 
muuttaneet ulkomaalaiset ovat kuitenkin pa-
remmin koulutettuja kuin Ruotsiin ja Tanskaan 
muuttaneet.

Pitkän aikavälin talouskehityksen ennakointi on 
konstikasta puuhaa, koska monet asiat ehtivät 
muuttua odottamattomalla tavalla. joskus täl-
laisia arvioita kaivataan, niin myös viime kesänä 
jyväskylässä pidetyssä taloustieteilijöiden pe-
rinteisessä kesäseminaarissa. Oma artikkelini 
tiivistää ETLAn arvion Suomen talouden pitkän 
aikavälin näkymistä.

Toivotan kaikille lukijoille mukavaa syksyä ja 
viihtyisiä hetkiä Suhdanteen parissa.

helsingissä syyskuussa 2008  
Pasi Sorjonen
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Suhdanne 2008:2006

neljää tutkimuslaitosta (eTLa, PT, PTT ja VM) 
pyydettiin esittämään Jyväskylän kesäseminaa-
rissa (11.6.2008) oma perusteltu arvionsa Suo-
men talouden keskimääräisestä kasvutahdis-
ta seuraavan kahden vuosikymmenen aikana 
– vuosina 2009-2018 ja 2019-2028. Molemmille 
jaksoille pyydettiin kvantitatiivinen arvio seuraa-
vista asioista: (1) Kuinka nopeasti henkeä koh-
den laskettu BKT kasvaa keskimäärin reaalisesti 
vuodessa ao. jaksoina? (2) Kuinka nopeasti työn 
tuottavuus kasvaa? (3) Kuinka paljon Suomes-
sa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä keskimäärin 
suhteessa bruttokansantuotteeseen? Tämä kirjoi-
tus tiivistää elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen 
arviot esitettyihin kysymyksiin.

Talouden piTkän aikavälin ennusTaminen on 
haasTavaa puuhaa
Jos 20 vuotta sitten olisimme yrittäneet ennus-
taa kahden viimeksi kuluneen vuosikymmenen 
tärkeimpiä tapahtumia, huomaisimme nyt ol-
leemme pahasti väärässä. niin nopeasti ja varsin 
odottamattomasti maailma muuttui vuoden 1988 
jälkeen monilla elämän osa-alueilla.

Berliinin muuri kaatui ja neuvostoliitto hajosi. 
Suomi ajautui tunnetuin seurauksin syvään la-
maan rahoitusmarkkinoiden vapautumisen ja 
idän kaupan romahtamisen jälkeen ja koki muun 

Talouden kasvuvauhti 
vuosina 2009-2028*

pasi sorjonen
ennustepäällikkö

eTLa

muassa vaikean pankkikriisin ja massatyöttö-
myyden. Monia nykyisin arkipäiväisiä kulutusta-
varoita, kuten vaikkapa cd-levyjä ja dvd-levyjä, ei 
ollut saatavilla. Tietokoneet olivat nykymittapuun 
mukaan alkeellisia ja kannettavat tietokoneet 
olivat vasta tulossa. Siitäkään ei ollut merkke-
jä, että matkapuhelimet saavuttaisivat kaikkial-
la maailmassa nykyisen merkityksensä ihmisten 
elämässä, saati sitten, että niiden ja viestintätek-
nologian suunnittelusta ja valmistamisesta tulisi 
yhtäkkiä Suomen keskeinen vientiala ja nokias-
ta yksi maailman tunnetuimpia tuotemerkkejä. 
Globalisaatiosta, kehittyvien talouksien nousus-
ta ja työn uudelleen jakautumisesta maailmassa 
alettiin puhua vasta paljon myöhemmin. useim-
mat meistä eivät luultavasti olisi arvanneet, että 
nykyisen euroalueen maat siirtyisivät käyttämään 
yhteistä valuuttaa. Viralliset ennusteet aliarvioi-
vat selvästi myös Suomen väestökehityksen, sillä 
kasvavaa maahanmuuttoa ja eliniän pidentymistä 
ei osattu odottaa.

Kahden vuosikymmenen talouskehityksen ar-
vioiminen edes summittaisesti oikein on monin 
verroin haasteellisempaa kuin lyhyen aikavä-
lin suhdanteiden ennustaminen, joka ei sekään 
ole aina helppoa. On varmaa, että seuraavan 20 
vuoden aikana maailmalla ja Suomessa tapahtuu 
joukko suuria muutoksia, joita emme nyt kykene 

* artikkeli julkaistaan myös Kansantaloudellisen aikakauskirjan numerossa 3/2008.
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ennakoimaan. niin pitkän ajan kuluessa talouk-
sien rakenteet ehtivät muuttua ja uudet toimialat 
nousta. Koska tulevaisuus on näin pitkällä aika-
jänteellä varsin huonosti ennustettavissa, kannat-
taa oikeastaan puhua talouden pitkän aikavälin 
ennusteiden sijaan ennemminkin tulevaisuuden 
skenaarioista tai projektioista, joilla yritetään hah-
mottaa karkeita kehityssuuntia.

vaihToehToiseT skenaarioT
Suomen talouden kehitystä värittää lähivuosi-
kymmenten aikana ainakin kaksi tiedossa ole-
vaa tai oletettua voimaa. ensimmäinen voima on 
globalisaation jatkuminen. Sen ansiosta maail-
mantalouden kasvu jatkuu keskimäärin tavan-
omaista ripeämpänä ja nimenomaan kehittyvät 
taloudet ovat tuon kasvun todelliset moottorit. Yk-
sinomaan aasiassa on kaksi valtavaa ja ripeästi 
kasvavaa taloutta, Kiina ja Intia, joiden yhteenlas-
kettu runsaan 2 miljardin henkilön väestö takaa 
kotimarkkinoille huikean kasvupotentiaalin pit-
käksi aikaa. Myös Venäjä, eu:n uudet jäsenmaat 
ja joukko pienempiä aasian maita tavoittelevat 
innolla teollistuneiden maiden elintasoa. Kaikki 
tämä pitää maailmantalouden aktiviteetin vireänä 
siinäkin tapauksessa, että teollistuneiden maiden 
talouskasvu jää melko tavanomaiseksi.

Suomen kannalta globalisaatio on hyvä asia, sillä 
maailman kysyntä pysyy vahvana. Sen ansiosta 
Suomella on kysynnän puolesta pitkälläkin aika-
välillä periaatteessa hyvät edellytykset vientimää-
rien ripeään kasvattamiseen. Se, kuinka suuren 
palan kykenemme maailman kysynnästä itsel-
lemme nappaamaan, riippuu omista resursseis-
tamme ja kilpailukyvystämme.

Toinen merkittävä voima on väestön ikääntymi-
nen. Suuret suomalaiset ikäluokat siirtyvät seu-
raavien vuosikymmenten aikana eläkkeelle. elä-
keläisten osuus väestöstä kasvaa ja huoltosuhde 
heikkenee, kun jokaista työllistä kohden on aikai-
sempaa enemmän työmarkkinoiden ulkopuolel-
la olevia. nuoret työmarkkinoille astuvat ikäluo-
kat ovat pienempiä kuin työmarkkinoilta poistuvat 
ikäluokat, joten työvoima uhkaa vähentyä reilus-
ti. Työvoimapula olisi tietenkin huono asia koko 

talouden kannalta, sekä yksityisen että julkisen 
sektorin, mutta aivan erityisesti se voisi rajoittaa 
vientiyritysten mahdollisuuksia kilpailla kansain-
välisillä markkinoilla ja siten heikentää talouden 
kasvukykyä. Tarve saada Suomeen lisää koulu-
tettuja maahanmuuttajia on kova.

Talouskasvu voidaan esittää teknisesti työpa-
noksen määrän ja työn tuottavuuden muutosten 
summana. Viime vuosikymmeninä Suomen ta-
louskasvu on ollut pääasiassa työn tuottavuuden 
paranemisen ansiota, sillä tehtyjen työtuntien 
määrän trendi on ollut laskeva. Miten työn tuot-
tavuus ja tehdyt työtunnit kehittyvät seuraavan 
20 vuoden aikana? Varmuudella voidaan sanoa 
vain, että kummankin kasvun osatekijän kehi-
tys on epävarma. Työn tuottavuuden kohenemi-
nen pysyy epäilemättä tärkeimpänä talouskasvun 
lähteenä, mutta sen tulevaa kohenemistahtia ei 
tiedetä. Työtuntien määrään vaikuttavista tekijöis-
tä eläkkeelle siirtyvien ja työmarkkinoille tulevien 
nuorten määrät näyttäisivät olevan verraten hyvin 
ennustettavissa, kun taas maahanmuuton vilk-
kautta on vaikeampi ennakoida.

edellä kuvatuista lähtökohdista – globalisaatio 
etenee ja väestö ikääntyy – laadimme eTLas-
sa kolme erilaista skenaariota Suomen talous-
kehitykselle vuosina 2009-2028. ensimmäinen 
skenaario, jota voi kutsua nimellä ”Perushyvä”, 
olettaa että työn tarjonta ei käännykään dramaat-
tiseen laskuun. Työvoiman tarjonnan aleneminen 
pysähtyy, koska Suomeen muuttaa joka vuosi 
noin 12 �00 ulkomaalaista (� 000-� 000 työnte-
kijää perheenjäsenineen) enemmän kuin viral-
linen väestöennuste olettaa. Työvoiman tarjonta 
ei näin ollen rajoita talouden kasvukykyä. huo-
mattakoon, että viime vuosina maahanmuutto on 
selvästi vilkastunut ja Tilastokeskuksen väestöen-
nusteet ovat systemaattisesti aliarvioineet sen.

Toista skenaariota voi kutsua nimellä ”Tarjontara-
joite”. Tässä projektiossa oletetaan, että virallinen 
väestöennuste toteutuu. Työn tarjonnan vähene-
minen aiheuttaa kapasiteettiongelmia ja rajoittaa 
tuotannon kasvumahdollisuuksia. Rahkeet eivät 
riitä enempien tilausten ottamiseen ja tuotannon 
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kasvattamiseen, vaikka vienti muuten vetäisi vah-
vana jatkuvan kansainvälisen kysynnän ansiosta.

Kolmannen skenaarion pohjana on edellä kuvat-
tu vaihtoehto 2, mutta nyt tuotannon kasvatta-
mista rajoittavat työpanoksen ohella myös eräät 
muut tekijät. Tällaisia tekijöitä ovat esimerkik-
si energian ja muiden raaka-aineiden saatavuu-
den vaikeutuminen sekä niiden hinnan merkittä-
vä kohoaminen. Muun muassa ilmastopolitiikka 
ja päästökauppa voivat nostaa energian hintaa ja 
heikentää teollisuuden kilpailukykyä. Tätä ske-
naariota kutsutaan nimellä ”ekorajoite”.

Kuvatuista kolmesta vaihtoehdosta pidämme 
todennäköisimpänä skenaariota 2. Se voidaan 
mieltää myös kakkos- ja kolmosvaihtoehtojen yh-
distelmäksi, jossa väestökehitys on maahanmuu-
ton vuoksi virallista väestöennustetta parempaa, 
mutta vastaavasti energian saanti- ja/tai hintaon-
gelmat estävät tuotantomäärien (kannattavaa) 
kasvattamista.

milTä näyTTää?
eTLan pitkän aikavälin kasvulaskelmat on tehty 
samalla kysyntälähtöisellä mallilla, jota käytetään 
suhdanne-ennusteiden tuottamiseen. Kysyn-
täpohjainen lähestymistapa on luonteva, koska 
globalisaation odotetaan pitävän maailmantalo-
uden kasvun tavanomaista ripeämpänä ja koska 
Suomi on maailmantalouden vaihteluille herkkä 
avoin talous. Kokonaistaloudellinen malli tuot-
taa sisäisesti johdonmukaisella apparaatilla arviot 
tuottavuuden paranemiselle ja työvoimataseelle, 
ja sen avulla voidaan tarkistaa, että keskeiset ta-
sapainomuuttujat (kuten esimerkiksi vaihtotase 
ja eri sektoreiden rahoitusasemat) pysyvät järke-
vissä rajoissa.

alla oleva taulukko esittää tärkeimmät tulokset. 
Talouden keskimääräiseksi vuosikasvuksi jaksoil-
la 2009-2018 ja 2019-2029 arvioidaan parhaas-
sa vaihtoehdossa (Perushyvä) 2.8 prosenttia ja 
2.� prosenttia ja todennäköisimpänä pidetyssä 
kultaisen keskitien vaihtoehdossa (Tarjontarajoi-

Tuotanto- ja tuottavuusskenaariot

 Perushyvä Tarjontarajoite Ekorajoite

2009-2018 2.8 2.6 2.0

2019-2028 2.5 2.2 2.0

2009-2028 2.7 2.4 2.0

  BKT:n vuosimuutos, % keskimäärin

 Perushyvä Tarjontarajoite Ekorajoite

2009-2018 2.2 2.2 -

2019-2028 1.9 1.9 -

2009-2028 2.0 2.0 -

  BKT:n vuosimuutos per capita, % keskimäärin

 Perushyvä Tarjontarajoite Ekorajoite

2009-2018 2.4 2.4 -

2019-2028 2.5 2.5 -

2009-2028 2.4 2.4 -

  Työn tuottavuuden muutos, % keskimäärin
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te) 2.6 prosenttia ja 2.2 prosenttia. Kasvu oli-
si siis varsinkin jälkimmäisellä periodilla selväs-
ti hitaampaa kuin mitä tähän saakka on pidetty 
talouden potentiaalisena kasvutahtina. huonos-
sa vaihtoehdossa (ekorajoite), jota tässä ei kom-
mentoida sen yksityiskohtaisemmin, talouskasvu 
jää kummallakin periodilla keskimäärin 2.0 pro-
senttiin.

Työn tuottavuus paranee kahdessa ensimmäises-
sä vaihtoehdossa yhtä ripeästi, 2.4-2.� prosenttia 
vuodessa. Tuottavuuden paranemista vauhditta-
vat monet tekijät. Olemassa olevien teknologioi-
den (esimerkiksi tietotekniikka) hyväksikäyttö pa-
ranee. On kuitenkin vaikea sanoa, kuinka paljon 
tällaista ”ilmaista” kiinnikuromisvaraa on jäljellä. 
On varmaa, että tekninen kehitys jatkuu – siitä 
huolimatta, että suuret ikäluokat jäävät eläkkeel-
le. Investointitavaroiden laatu paranee. Inves-
toinnit ovat aikaisempaa enemmän työvoimaa 
korvaavia. Tuotekehitysmenojen arvioidaan koho-
avan bruttokansantuotetta nopeammin. Talouden 
rakennemuutos jatkuu – moderniin teknologiaan 
panostavat toimialat ja yritykset nousevat ja osa 
vanhoista kuihtuu. Kansalaisten keskimääräinen 
koulutustaso ja koulutuksen laatu kohoavat edel-
leen. Kaikkein heikoimmin koulutettuja poistuu 
työvoimasta ja paremmin koulutettua ainesta tu-
lee tilalle. Tämä tukee työn tuottavuuden parane-
mista, mutta on epäselvää, kuinka kauan.

Työn tuottavuuden kohentamisen tärkeydestä on 
puhuttu julkisuudessa melko lyhyen aikaa. Jul-
kinen sektori on vasta vähitellen totuttautumas-
sa ajatukseen, että myös sen pitäisi kyetä käyt-
tämään resurssejaan tehokkaasti. Käynnissä on 
useita julkisen sektorin tuottavuusohjelmia, jotka 
kantavat ennen pitkää hedelmää. asenteiden 
muuttuminen vie aikaa, mutta vähitellen omak-
sutaan uusia toimintatapoja. Kuntien määrä vä-

henee ja kuntakoko kasvaa. Julkinen sektori 
ostaa nykyistä enemmän palveluita yksityiseltä 
sektorilta, koska kansantalouden vähenevä työ-
voima ei enää salli kaiken tekemistä itse. Se hel-
pottaa tuotannon ja tuottavuuden mittaamista, 
joka julkisessa palvelutuotannossa on osoittautu-
nut ongelmalliseksi.

Talouden kasvutahti on siis suuremman maa-
hanmuuton ja työpanoksen vuoksi ripeämpää 
skenaariossa ”Perushyvä” kuin skenaariossa 
”Tarjontarajoite”. Järjestys muuttuu, kun tarkas-
tellaan BKT:n muutosta per asukas. Silloin nämä 
kaksi vaihtoehtoa tuottavat saman tuloksen, BKT 
asukasta kohden lisääntyy 2.2 prosenttia vuosina 
2009-2018 ja 1.9 prosenttia vuosina 2019-2028. 
”Perushyvä”-vaihtoehdossa väestö kasvaa enem-
män, ja asukasta kohden laskettuna kansantuot-
teen lisäys jää yhtä suureksi kuin vaihtoehdossa 
”Tarjontarajoite”.

Tarkastellaan vielä lopuksi, millaisia talouden 
kehityskulkuja edellä kuvatun ”Tarjontarajoite”-
vaihtoehdon ja siitä esitettyjen numeroarvioiden 
taakse kätkeytyy seuraavan 20 vuoden aikana.
Ikääntyminen pienentää työn tarjontaa ja työllis-
ten määrä kääntyy loivaan laskuun. Työttömyys-
aste puolittuu. Vahva kansainvälinen kysyntä ja 
puute työvoimasta pitävät investoinnit kasvussa 
ja talouden investointiasteen vakaana. Teollisuus-
tuotanto lisääntyy muuta tuotantoa nopeammin, 
joten sen osuus kokonaistuotannosta kohoaa. 
Tämä on hieman kummallista, sillä yleensä kehit-
tyneissä talouksissa havaitaan käyvän juuri päin-
vastoin, kun palveluiden merkitys kasvaa. Julki-
sen palvelutuotannon osuus pienenee. Veroaste 
kohoaa ja julkisen talouden ylijäämä supistuu, 
mutta ei käänny alijäämäksi. Kotitalouksien sääs-
täminen lisääntyy. Vaihtotaseen ylijäämä kutis-
tuu.
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MAAILMANTALOUDEN ELPYMINEN LYKKÄÄNTYY 
PITKÄLLE ENSI VUOTEEN
Maailmantalouden näkymät tälle ja ensi vuodel-
le ovat heikentyneet kevään jälkeen odotettua 
enemmän. Kansainvälinen luottokriisi on osoit-
tautunut kuviteltua vakavammaksi, eikä sen pi-
kaisesta ratkeamisesta juuri elätetä enää toiveita, 
toisin kuin keväällä ja viime syksynä. Tiedossa oli, 
että asuntovelkaisten kotitalouksien maksuhäiri-
öt pahenevat tänä vuonna Yhdysvalloissa, mutta 
asuntorahoitukseen erikoistuneiden rahoituslai-
tosten tappioiden suuruus on silti yllättänyt. Yh-
dysvaltain ohella monet muutkin maat kärsivät 
vakavista asuntomarkkinoiden häiriöistä. Kulut-
tajahintojen nousun kiihtyminen maailmanlaa-
juisesti, lähinnä ruoan ja energian kallistumisen 
vuoksi, syö kotitalouksien ostovoimaa sekä pitää 
inflaatio-odotusten voimistumista vahtivat kes-
kuspankit valppaina ja rajoittaa niiden mahdol-
lisuuksia laskea korkoja. Ei ole ihme, että sekä 
yritysten että kotitalouksien luottamusta mittaavat 
indikaattorit ovat heikentyneet selvästi.

Arvioimme maailmantalouden kasvun hidastuvan 
kuluvana vuonna noin prosenttiyksiköllä hieman 
vajaaseen 4 prosenttiin ja vuonna 2009 vielä hiu-
kan lisää runsaaseen 3.5 prosenttiin. Olemme 

alentaneet selvästi etenkin vuoden 2009 kasvu-
arviota, koska on ilmeistä, että teollisuusmaiden 
taloudellinen toimeliaisuus pysyy melko vaimea-
na ensi vuoden alkupuoliskolle saakka, siis huo-
mattavasti kauemmin kuin vielä keväällä ole-
timme. Rahoitusmarkkinakriisin kanssa painiva 
Yhdysvallat menestyi kuluvan vuoden alkupuolis-
kolla paljon odotettua paremmin. Parhaassakin 
tapauksessa Yhdysvaltain talouden hitain kasvu-
vaihe on vasta menossa, mutta luultavimmin se 
on vielä edessä parin seuraavan vuosineljännek-
sen aikana. Euroopan talouskasvun pysähtymi-
nen yllätti toisella neljänneksellä, vaikka vaime-
nevaa kasvua osattiin odottaa. Oletamme hitaan 
kasvun jakson venyvän vuoden 2009 alkupuolel-
le. Myös Aasian talouskasvu vääjäämättä hidas-
tuu, mutta se pysyy ylivoimaisena Yhdysvaltoihin 
ja Eurooppaan verrattuna. Kiina jatkaa vahvan 
kotimaisen kysyntänsä turvin maailmantalouden 
moottorina, mutta sielläkin ennustejakson kasvu-
tahti jää selvästi viime vuosia hitaammaksi 9 pro-
sentin tuntumaan.

Yhdysvaltain kokonaistuotannon kasvutahdin ar-
vioidaan yltävän tänä vuonna 2 prosenttiin, mutta 
hidastuvan ensi vuonna runsaaseen 1.5 pro-
senttiin. Kasvua vauhdittaa erityisesti nettovienti, 

Katsaus suhdannekehitykseen

• Maailmantalouden elpyminen lykkääntyy pitkälle ensi vuoteen ja arvioitua heikomman kehityksen 
 riskit ovat suuret, jos rahoitusmarkkinoiden ongelmien kärjistymistä ei kyetä rajoittamaan

• Taloudellisen aktiviteetin vaimeneminen läntisissä teollisuusmaissa heikentää Suomen vientikysyntää

• Suomi selviää hyvin, vaikka kokonaistuotannon kasvu hidastuu ensi vuonna vajaaseen 2 prosenttiin

• Rakennusala ajautuu taantumaan

• Työllisyyden paraneminen ja työttömyyden aleneminen pysähtyvät

• Kuluttajahintojen nousuvauhti hidastuu ensi vuonna
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sillä heikko dollari lisää vientiä ja vähentää tuon-
tia. Yksityisen kulutuksen kasvu sen sijaan py-
syy vaatimattomana, koska työllisyys heikkenee 
ja hallituksen veroelvytyspaketin antama osto-
voiman lisäys tuli suurimmaksi osaksi käytetyksi 
jo toisella neljänneksellä. Asuinrakennusinves-
toinnit ovat vähentyneet ja jarruttaneet talouden 
kasvua jo kymmenen peräkkäisen vuosineljän-
neksen ajan. Ennustejakson aikana asuinraken-
taminen alkaa todennäköisesti lisääntyä ja pit-
kästä aikaa tukea investointien kasvua. Roimasti 
kiihtynyt inflaatio ja jo valmiiksi matala ohjauskor-
ko rajoittavat keskuspankin mahdollisuuksia toi-
mia. Oletamme keskuspankin pitävän ohjauskor-
konsa toistaiseksi ennallaan ja nostavan sitä ensi 
vuonna talouskasvun vähitellen vahvistuessa.

EUROALUE ON VAARASSA AJAUTUA TAANTUMAAN
Kansainvälisen kysynnän vaimeneminen ja vahva 
euro jarruttavat euroalueen maiden viennin kas-
vua. Kotimaista kysyntää hillitsevät epävarmuut-
ta lisäävä pitkittynyt kansainvälinen rahoituskriisi, 
inflaation kiihtyminen ja taloudenpitäjien odotus-
ten heikkeneminen. Kuluvan vuoden ensimmäi-
sellä neljänneksellä euroalueen kokonaistuotanto 
supistui edellisestä, poikkeuksellisen hyvästä nel-
jänneksestä, joten teknisesti euroalue on lähellä 
taantumaa. Emme odota merkittävää elpymistä 
ennen kevättä. niinpä euroalueen talouskas-
vun arvioidaan jäävän sekä tänä että ensi vuonna 
melko vaatimattomaksi 1.5 prosentin tuntumaan 
ja kiihtyvän uudelleen noin 2 prosenttiin vasta 
vuonna 2010. Eu27-alueen kasvutahti on hie-
man tätä nopeampaa.

Katsaus suhdannekehitykseen

Suomen huoltotase

 Huoltotase-erä 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

 Bruttokansantuote

markkinahintaan 179.7 4.5 2.8 1.8 2.6 3.5 2.5

Tuonti 73.1 6.6 2.8 3.2 2.6 7.2 3.0

 - tavarat 57.0 6.6 2.5 3.5 2.7 7.5 3.1

 - palvelut 16.1 6.3 2.9 2.0 2.2 6.4 2.3

Kokonaistarjonta 252.8 5.1 2.8 2.2 2.6 4.5 2.7

Vienti 82.2 8.2 4.5 2.0 4.7 6.7 3.8

 - tavarat 65.8 6.5 4.2 2.2 5.4 6.4 4.0

 - palvelut 16.4 15.9 6.6 1.0 1.6 7.6 3.0

Investoinnit 36.5 8.5 1.7 1.2 0.1 4.9 1.6

 - yksityiset 31.9 8.3 1.7 0.8 -0.3 5.6 1.5

 - julkiset 4.6 9.4 2.0 4.0 3.0 0.5 2.6

Kulutus 128.8 2.7 2.5 2.2 2.2 3.0 2.2

 - yksityinen 90.6 3.2 2.9 2.4 2.4 3.7 2.5

 - julkinen 38.2 1.3 1.5 1.5 1.5 1.4 1.6

Varastojen muutos1) 5.3 -0.3 -0.3 0.3 -0.2 .. ..

Kokonaiskysyntä 252.8 5.1 2.8 2.2 2.6 4.5 2.7

Kotimainen kysyntä 170.6 3.4 1.9 2.3 1.4 3.4 2.0

Julkinen kysyntä 42.8 2.2 1.6 1.8 1.7 1.3 1.7

	 1)	 	 Sisältää	tilastovirheen.	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Arvo Määrän muutos, %

 Mrd. e    Edellisestä vuodesta Keskimäärin
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Euroalueen kuluttajahintojen odotetaan kohoa-
van keskimäärin 3.5 prosenttia tänä vuonna ja 
2.2 prosenttia vuonna 2009. Euroopan keskus-
pankin keskipitkälle aikavälille asettama 2 pro-
sentin inflaatiotavoite ylittyy edelleen selvästi, 
mikä normaalisti puoltaisi ohjauskoron nostamis-
ta. nykytilanteessa EKP:n tuskin tarvitsee nostaa 
korkoa, sillä rahoitusmarkkinoiden epävarmuus 
on nostanut lyhyen markkinakoron ja ohjausko-
ron välisen eron (0.7 prosenttiyksikköä) monin-
kertaiseksi normaaliin verrattuna. Päinvastoin, 
oletamme, että kuluttajahintojen nousun rauhoit-
tuminen ja talouskasvun hidastuminen antavat 
EKP:lle tilaisuuden alentaa ohjauskorkoaan puo-
lella prosenttiyksiköllä 3.75 prosenttiin vuoden 
2009 toisella neljänneksellä. Euron hinnan odo-
tetaan pysyvän ennustejaksolla keskimäärin 1.40 
dollarin tuntumassa.

SUOMEN TALOUS ON PÄRJÄNNYT VÄHINTÄÄN 
ODOTUSTEN MUKAAN
Suomen kokonaistuotanto lisääntyi Tilastokes-
kuksen ennakkotietojen mukaan kuluvan vuoden 
alkupuoliskolla 2.6 prosenttia vuotta aikaisem-
masta. Kasvun hidastuminen usean poikkeuksel-
lisen hyvän vuoden jälkeen ei ole lainkaan yllät-
tävää, vaan se on jopa jossain määrin suotavaa. 
Kaikki kysyntäerät tukivat alkuvuonna talouden 
kasvua. Vienti kasvoi selvästi tuontia ripeäm-
min, yksityinen kulutus kohosi vajaat 4 prosent-
tia vuotta aikaisemmasta ja myös investoinnit li-
sääntyivät. Työllisyys parani sekä työtunneilla että 
työntekijöiden määrällä mitattuna. Talouden palk-
kasumma kohosi vajaat 8.5 prosenttia eli selvästi 
kiihtynyttä kuluttajahintojen nousua enemmän.

Maailmantalouden näkymien kiistaton heikenty-
minen viime kuukausina ei ehdi vaikuttaa Suo-
men tämän vuoden talouslukuihin kovinkaan 
paljon. Tulevaisuuden odotukset ovat kuiten-
kin vaimentuneet selvästi. Kuluttajien luottamus 
omaan talouteen on pysynyt varsin kohtuullise-
na, mutta usko Suomen talouteen on painunut 
alimmilleen moneen vuoteen. EK:n Suhdanneba-
rometrin mukaan teollisuuden tilauskannat eivät 
ole vielä kovin paljon ohentuneet, mutta yritysten 
käsitys seuraavan puolen vuoden näkymistä on 

heikentynyt selvästi kaikilla teollisuuden aloilla. 
On myös merkkejä siitä, että työllisyyden parane-
minen on toistaiseksi päättymässä. Rakentami-
sen volyymikasvu on jo hyytymässä pitkän nou-
sukauden jälkeen.

SUOMEN TALOUSKASVU JÄÄ VUONNA 2009 ALLE 2 
PROSENTIN
Olemme pitäneet Suomen kokonaistuotannon 
kasvuarvion kuluvan vuoden osalta lähes ennal-
laan 2.8 prosentissa. Vuoden 2009 BKT:n kasvu-
arviota on sen sijaan alennettu runsaalla prosent-
tiyksiköllä 1.8 prosenttiin, koska on ilmeistä, että 
teollisuusmaiden taloudellinen aktiviteetti pysyy 
vaimeana huomattavasti kauemmin kuin kevään 
ennusteessa oletimme. Talouden kasvutahdin 
odotetaan olevan hitaimmillaan ensi vuoden al-
kupuoliskolla ja vauhdittuvan loppuvuoden ku-
luessa. Silloin talouskasvu palaisi 2.5 prosentin 
tuntumaan vuonna 2010. Taloudellisen aktivitee-
tin vireyttä mittaavan kokonaiskysynnän (vienti, 
investoinnit ja kulutus yhteensä) lisäyksen arvioi-
daan jäävän ennustejaksolla huomattavasti edel-
listä viisivuotisjaksoa hitaammaksi.

Vahvan kasvujakson jälkeen kokonaistuotannon 
lisäyksen hidastuminen vajaaseen 2 prosenttiin 
ei ole ongelma. näyttää siltä, että yllämme jälleen 
parempaan kuin Yhdysvallat, suuret euroalueen 
maat tai euroalue keskimäärin. Sen lisäksi Suo-
mella on monia muita maita paremmat edelly-
tykset selvitä hyvin siinäkin tapauksessa, että 
talouskasvu hidastuisi pidemmäksi aikaa. Julki-
sen sektorin rahoitusasema on hyvä ja antaa tar-
vittaessa mahdollisuuden keventää ansiotulojen 
verotusta jo päätettyä enemmän, mikäli kotimai-
nen kysyntä näyttää hyytyvän. Myös yrityssekto-
rin rahoitusasema ja kannattavuus ovat hyvällä 
tolalla ja kestävät suhdanteiden tilapäisen heik-
kenemisen.

VIENTIMÄÄRIEN KASVU JÄÄ VAATIMATTOMAKSI
Teollisuusmaiden talousaktiviteetin vaimentumi-
nen pysäyttää Suomen läntisen vientikysynnän 
kasvun. Kehittyvät taloudet ja Venäjä paikkaa-
vat kuitenkin omalla kysynnällään jonkin verran 
länsimarkkinoiden heikkoutta. Viennin lisäyksen 



015

odotetaan jäävän ensi vuonna vaatimattomaan 
2 prosenttiin. Ennusteen toteutuminen edellyt-
tää käytännössä sitä, että vientimäärät supistuvat 
hieman sekä kuluvan vuoden jälkipuoliskolla että 
ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vuo-
den 2009 jälkipuoliskolla vientimarkkinoiden ole-
tetaan uudelleen elpyvän.

Vauhdikkaimmin vientiään vuonna 2009 lisää 
sähkö- ja elektroniikkateollisuus, jonka vienti-
määrien arvioimme lisääntyvän noin 4.5 prosent-
tia. Tavaravienti ilman elektroniikkaa kasvaa vain 
puoli prosenttia. Paperiteollisuuden, metallien 
jalostuksen ja kulkuneuvojen valmistuksen vien-
timäärien odotetaan supistuvan. Oletamme, että 
Venäjän puutullit tulevat voimaan, jolloin puun 
tuonti Venäjältä korvautuu kotimaisella puuraaka-
aineen hankinnalla ja tuonnilla Ruotsista.

INVESTOINTIEN LÄHIVUOSIEN NÄKYMÄT OVAT VAISUT
Investointien kasvun arvioidaan ennustejakson 
aikana pysähtyvän jokseenkin kokonaan. Yrityk-
set ovat tulleet suhdannenäkymien synkentymi-
sen myötä varovaisiksi ja lykkäävät hankkeitaan. 
Kiinteiden investointien kasvutahti hidastui jo al-
kuvuonna selvästi. Tehdasteollisuuden investoin-
nit vähenevät jo tänä vuonna. Koko teollisuuden 

investoinnit kuitenkin lisääntyvät, koska Olkiluo-
don ydinvoimalan jo pariin kertaan viivästyneet 
kone- ja laiteasennukset vihdoin käynnistyvät ja 
kasvattavat energia-alan investointeja sekä tänä 
että varsinkin ensi vuonna. Ydinvoimalan laite-
hankinnat ovat pääosin tuontitavaraa, joten nii-
den suora vaikutus Suomen kokonaistuotantoon 
on minimaalinen.

Rakentamisen näkymien nopea heikentyminen 
vie alan taantumaan. Talonrakentaminen kään-
tyy laskuun jo kuluvan vuoden jälkipuoliskolla, 
sillä sekä rakennuslupien määrä että toimitilojen 
ja asuinrakennusten aloitukset ovat vähentyneet 
jyrkästi. Asuinrakentaminen vähenee pari pro-
senttia sekä tänä että ensi vuonna. Liikerakenta-
minen lisääntyy tänä vuonna vielä selvästi, mutta 
vähenee ensi vuonna. uudet tie- ja ratahankkeet 
pitävät maa- ja vesirakentamisen kasvussa.

YKSITYISEN KULUTUKSEN KASVU HIDASTUU
Arvioimme palkansaajien ansiotason nousun 
hidastuvan ensi vuonna vajaaseen 5 prosent-
tiin. Arvio sisältää sopimuksiin perustuvat koro-
tukset ja ns. palkkaliukuman. Kansantalouden 
palkkasumma kohoaa hieman ansiotason nou-
sua enemmän, noin 5 prosenttia. Palkkatulojen 

Katsaus suhdannekehitykseen

Eräitä keskeisiä ennusteita

 2006 2007* 2008E 2009E 2010E

Kuluttajahintaindeksin muutos, % 1.6 2.5 4.0 2.4 1.7

Ansiotason muutos, % 3.1 3.4 5.4 4.8 4.1

Työttömyysaste, % 7.7 6.9 6.2 6.2 6.0

Vaihtotaseen ylijäämä, % suhteessa BKT:hen 4.9 5.3 4.8 4.0 4.6

Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % 9.4 5.3 3.3 2.0 3.4

Euribor 3 kk, % 3.1 4.3 4.8 4.3 4.3

EU27-maiden BKT:n muutos, % 3.3 2.9 1.8 1.6 2.4

 - EMU-maat 2.9 2.6 1.6 1.4 2.2

EU27-maiden kuluttajahintojen muutos, % 2.3 2.4 3.8 2.6 2.3

 - EMU-maat1) 2.2 2.3 3.5 2.3 2.0

Suomen EMU-ylijäämä, % BKT:sta 4.0 5.3 5.2 4.0 3.4

Suomen EMU-velka, % BKT:sta 39.2 35.5 32.1 30.5 29.2

	 1)	 	 Yhdenmukaistettu	indeksi.	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.
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vahva kasvu, ansiotuloverotuksen reipas keven-
täminen ja kuluttajahintojen nousun hidastumi-
nen vauhdittavat kotitaloussektorin käytettävissä 
olevien reaalitulojen kasvun huomattavasti kulu-
vaa vuotta ripeämmäksi, runsaaseen 3.5 pro-
senttiin. Kotitaloudet käyttävät osan ostovoiman 
lisäyksestä lainojen kuoletuksiin. niinpä yksityi-
sen kulutuksen ripeä kasvu hidastuu parin seu-
raavan vuoden ajaksi vajaaseen 2.5 prosenttiin. 
Muun muassa juuri kotitalouksien velkaantumi-
sen vuoksi yksityisen kulutuksen vuosikasvun ar-
vioidaan jäävän kulumassa olevalla viisivuotisjak-
solla runsaan prosenttiyksikön hitaammaksi kuin 
edellisen viiden vuoden aikana.

KULUTTAJAHINTOJEN NOUSU RAUHOITTUU
Kuluttajahintojen nousu on kiihtynyt jonkin ver-
ran keväällä arvioitua enemmän ja näyttää yl-
tävän kuluvana vuonna keskimäärin 4 prosent-
tiin. useat tekijät ovat vauhdittaneet inflaatiota. 
Raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ko-
hoaminen nosti keväällä elintarvikkeiden hinto-
ja, energia kallistui raakaöljyn hinnan nousun ja 

polttoaineverojen korotusten vuoksi, korot ovat 
nousseet ja lisäksi alkoholiveroa ja julkisten pal-
veluiden hintoja on nostettu. uudet palkkarat-
kaisut voimistavat kotimaisia kustannuspaineita. 
Vastaavasti vahva euro on hillinnyt tuontihintojen 
nousua.

Vuonna 2009 inflaation odotetaan uudelleen hi-
dastuvan 2.5 prosentin tuntumaan. Polttoaine- 
ja alkoholiverojen korotukset eivät enää vauhdita 
inflaatiota, ruoan arvonlisävero alenee syksyllä, 
raakaöljyn hinta on jo nyt laskenut selvästi hui-
pustaan ja korot ovat todennäköisesti nykyistä 
matalammat.

TYÖLLISYYDEN NOUSUTRENDI ON TAITTUMASSA
Kokonaistuotannon kasvun hidastuminen jarrut-
taa ennustejaksolla merkittävästi työllisyyden pa-
ranemista, mutta työllisyys ei kuitenkaan oleelli-
sesti heikkene. Talouskasvun hitaimman vaiheen 
arvioidaan ajoittuvan ensi vuoden alkupuolelle, 
ja normaalisti työllisyys reagoi tuotannon muu-
toksiin noin puolen vuoden viipeellä. näin ollen 

Keskeisiä oletuksia

 Euron hinta          

USD 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40 1.50 1.40 1.40

JPY 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163 163

GBP 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.77 0.75 0.75

Ohjauskorot           

FED 2.00 2.25 2.50 2.75 3.25 3.50 4.00 4.00 2.32 2.35 3.58

EKP 4.00 3.75 3.75 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.12 3.81 3.96

Markkinakorot           

Libor 3 kk 2.9 3.0 3.1 3.2 3.5 3.9 4.2 4.2 2.9 3.0 3.9

Euribor 3 kk 4.5 4.3 4.1 4.1 4.3 4.3 4.3 4.3 4.8 4.3 4.3

Raaka-ainehinnat           

Raakaöljy, Brent, USD/b 100 100 101 102 103 103 104 104 105 101 103

Muu kuin energia 

 vuosimuutos, % -45.0 -9.0 -3.2 -2.0 -0.4 -1.6 -0.8 -0.5 20.6 -4.8 -0.8
	

	 Lähde:	Bloomberg.

  Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin

  2009E 2010E

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2008E 2009E 2010E
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Merkkejä työmarkkinoiden vahvan imun hiipu-
misesta on eräillä aloilla jo nyt näkyvissä. Avoimia 
työpaikkoja on toki edelleen paljon, mutta niiden 
määrä on kääntynyt laskuun. Kuluvan vuoden 
alkupuolella teollisuuden ja liikenteen työpaikat 
vähenivät vuodentakaisesta. Teollisuuden työl-
lisyysodotukset ovat EK:n Suhdannebarometrin 
mukaan heikentyneet. Työvoimavaltaisessa ra-
kennustuotannossa työllisyys alkaa todennäköi-
sesti heiketä kuluvan vuoden lopulla ja heikke-
neminen jatkuu ensi vuonna. Julkisen sektorin 
työpaikat lisääntyvät.

JULKISEN TALOUDEN YLIJÄÄMÄT PYSYVÄT MITTAVINA
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä kohosi viime 
vuonna kansantalouden tilinpidon tarkistettujen 
lukujen mukaan ennätykselliseen 9.6 miljardiin 
euroon ja 5.3 prosenttiin suhteessa kokonaistuo-
tantoon. Julkisen talouden erinomainen rahoitus-
asema on paljolti suotuisan suhdannekehityksen 
ja työllisyyden paranemisen ansiota.

Siinäkin tapauksessa, että ensi vuodelle ennus-
tettu melko vaisu talouskehitys todella toteutuu, 
julkisen talouden ylijäämä pysyy suurena. Ylijää-
mä kohoaa kuluvana vuonna 9.8 miljardiin eu-
roon ja supistuu ensi vuonna vajaaseen 8 miljar-
diin euroon. Kokonaistuotantoon suhteutettuna 
ylijäämä laskee kuluvan vuoden runsaasta 5 pro-
sentista ensi vuonna 4 prosenttiin.

odotamme työllisyyden heikon vaiheen ajoittu-
van vuoden 2009 kesään tai syksyyn. Työllisten 
määrän arvioidaan olevan ensi vuonna keski-
määrin noin 2 000 henkilöä parempi kuin kulu-
vana vuonna. Työttömien määrä pysyy jokseen-
kin ennallaan, ja työttömyysasteen aleneminen 
pysähtyy toistaiseksi 6.2 prosenttiin. Työllisyyden 
heikkenemistä saattaa jarruttaa se, että hyvien 
vuosien aikana vaurastunut yrityssektori varautuu 
väestön ikääntymisestä muutaman vuoden kulut-
tua aiheutuvaan työvoimapulaan.
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Kansainvälinen suhdannekehitys

Maailmantalouden poikkeuksellisen vahva kasvu-
jakso on taittunut tänä vuonna. Globalisaatio tukee 
pidemmän aikavälin kasvua, mutta kansainvälinen 
luottokriisi, monien maiden vakavat asuntomarkki-
naongelmat ja raaka-aineiden kalleus ovat kääntä-
neet suhdanteet heikompaan. Inflaatio on lähinnä 
energian ja ruoan kallistumisen vuoksi kiihtynyt 
reippaasti keskuspankkien tavoitteita nopeammak-
si. Myönteistä on, että ainakaan toistaiseksi pelätty 
inflaatio-odotusten vahvistuminen ja siihen liittyvä 
hinta-palkkakierre eivät vielä näytä alkaneen. Ns. 
ydininflaatio, josta on poistettu energian ja ruoan 
hintojen nousu, on pysynyt kohtuullisena. Maail-
mantalouden kasvuvauhdin arvioidaan tänä vuonna 
hidastuvan 4 prosenttiin viime vuoden 5 prosentis-
ta. Vuoden 2009 kasvuvauhti on tämänvuotista hei-
kompaa todennäköisestä elpymisestä huolimatta.

Teollisuusmaiden talouskasvu hidastuu kuluvana 
vuonna selvästi ja laannuttaa maailmantalouden 
noin viisi vuotta jatkuneen vahvan kasvujakson, 
jonka aikana kokonaistuotanto lisääntyi keski-
määrin 4.6 prosenttia vuodessa. Yhtä vahvasta 
kasvujaksosta nautittiin viimeksi ennen ensim-
mäistä öljykriisiä 1970-luvun alussa. Maailman 
BKT:n kasvu hidastuu tänä vuonna noin yhdellä 
prosenttiyksiköllä viimevuotisesta vajaaseen nel-
jään prosenttiin. Vuosi 2009 on hieman tätä vuot-
ta heikompi siitä huolimatta, että teollisuusmai-
den suhdanteet alkavat jo tuolloin parantua.

Voidaan sanoa, että käänne teollisuusmaiden ta-
lousnäkymissä on lähtöisin Yhdysvalloista. ns. 
subprime-lainamarkkinoiden kriisi romahdut-
ti viime vuonna Yhdysvaltain asuntomarkkinat, 
mikä johti sittemmin kansainväliseen luottokrii-
siin, korkojen riskilisän nousuun ja asuntomark-
kinoiden vaikeuksiin myös useissa Euroopan 
maissa. Kasvun hidastuminen Yhdysvalloissa ja 
kehittyvissä talouksissa sekä kysynnän rakenteen 
muuttuminen ovat pidemmän aikavälin kasvun 
näkökulmasta hyväksi. Painopisteen siirtyminen 
Yhdysvalloissa velkavetoisesta kasvusta vientiin 

parantaa koko maailmantalouden rahoitustasa-
painoa. Sitä parantaa myös viennin kasvun hi-
dastuminen ja kotimaisen kysynnän merkityksen 
kohoaminen Kiinassa.

nyt taakse jäänyt maailmantalouden vahva kas-
vujakso oli erityisesti kehittyvien talouksien mer-
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Bruttokansantuotteen määrän muutokset ja inflaatio alueittain, %

  Bruttokansantuote Kuluttajahinnat2)

  2005 2007* 2008E 2009E 2010E 2007→12E 2007* 2008E 2009E 2010E 2007→12E

Maailma 100.0 4.8 3.9 3.7 4.2 4.0     

Pohjois-Amerikka 24.4 1.8 1.7 1.6 2.7 2.3 2.8 4.4 2.8 3.0 3.7

Yhdysvallat 22.4 1.7 1.7 1.6 2.7 2.3 2.9 4.6 2.8 2.8 3.2

EU27 23.5 2.9 1.8 1.6 2.4 2.1     

EMU15 16.8 2.6 1.6 1.4 2.2 1.9 2.3 3.5 2.3 2.0 2.4

Saksa 4.5 2.6 1.8 1.2 1.9 1.8 2.1 3.0 2.0 1.9 2.1

Ranska 3.3 2.2 1.6 1.5 1.9 1.8 1.7 3.2 2.1 1.8 2.1

Italia 2.9 1.8 0.8 1.4 2.1 1.8 2.3 3.6 2.6 2.2 2.6

Suomi 0.3 4.5 2.8 1.8 2.6 2.5 2.5 4.0 2.4 1.7 2.3

Iso-Britannia 3.4 3.1 1.6 1.2 2.4 2.0 2.3 3.5 2.7 2.5 2.7

Ruotsi 0.5 2.7 1.8 1.5 2.6 2.3 2.2 3.2 3.2 2.5 2.4

Venäjä 3.1 8.1 8.0 7.0 7.0 6.8 10.0 14.0 10.0 9.0 10.8

Aasia 29.0 8.7 7.0 6.6 6.8 6.9 4.0 6.2 5.0 4.5 4.9

Japani 7.0 2.1 0.6 1.3 2.0 1.9 0.1 1.2 1.2 1.3 1.4

Kiina 9.6 11.9 10.0 9.0 8.5 8.9 4.8 7.0 5.0 5.0 5.4

Intia 4.2 9.2 8.0 7.0 8.0 7.8 6.4 8.0 7.0 5.0 0.0

NIE43) 3.7 5.6 4.6 4.6 4.5 4.5 2.2 4.8 3.7 3.5 3.8

Teollisuusmaat 58.6 2.5 1.8 1.7 2.6 2.3 2.2 3.6 2.4 2.4 2.6

	 1)	 Ostovoimapariteettipainot.

	 2)	 Kansalliset	indeksit.

	 3)	 Etelä-Korea,	Taiwan,	Hongkong	ja	Singapore.	

	 Lähteet:	OECD,	IMF,	kansalliset	tilastot,	ETLA.

  Paino1) Keskimäärin Keskimäärin

kityksen kohoamisen ansiota, ja siinä Kiinan roo-
li on ollut keskeinen. Kiinan BKT on lisääntynyt 
noin 10 prosentin keskivauhtia 1980-luvun lopul-
ta alkaen. Myös Intia ja useat muut Aasian maat 
ovat olleet vahvassa vedossa. Raaka-aineiden 
hintojen nousu on lisännyt merkittävästi myös 
mm. öljyntuottajien tuloja ja kysyntää. Fossiilisen 
energian hinnan nousun ohella metallien ja ruo-
an hinnat nousivat vuosina 2003-2007 monin-
kertaisiksi. Samalla inflaatio on kiihtynyt maail-
manlaajuisesti.

Inflaation kiihtyminen on uhka maailmantalo-
uden suotuisan kasvun jatkumiselle. Hintojen 
kohoaminen leikkaa kotitalouksien ostovoimaa. 
Euroopassa keskuspankkien korkopolitiikka on 
kiristynyt, ja Yhdysvalloissa keskuspankki on jou-
tunut lopettamaan ohjauskoron nopean laskun 

kahteen prosenttiin. Inflaatio-odotusten voimistu-
minen pakottaisi keskuspankit nostamaan korko-
ja. Onneksi kuluttajahintojen nousu johtuu pitkäl-
ti suhteellisten hintojen muuttumisesta. Merkkejä 
pelätystä hinta-palkkakierteestä ei ole juuri ollut 
nähtävissä. Kierteen syntyminen on kaikin voimin 
estettävä jo etukäteen, koska sen lopettaminen 
myöhemmin vaatii rankkaa korkopolitiikkaa.

Kehittyvien maiden vaurastuminen on osa globa-
lisaatiota, jota Kiinan talouden avautuminen on 
voimistanut. Kiina on avannut talouttaan askel 
askeleelta, aluksi hyvin valikoidusti vastaan ote-
tuin suorin sijoituksin. Kiinan valikoiva investoin-
tien hyväksyminen on sittemmin liberalisoitunut 
ja liittyminen WTO:n jäseneksi vuonna 2001 teki 
Kiinasta kansainvälisen talouden täysivertaisen 
jäsenen. Kiinan ja muiden kehittyvien maiden 
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Yksityinen kulutus ja kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %

 2007* 2008E 2009E 2010E 2007→12E 2007* 2008E 2009E 2010E 2007→12E

 Yksityinen kulutus Kiinteät investoinnit

OECD 2.5 1.3 1.5 2.5 2.1 1.3 1.4 2.1 2.5 2.2

Yhdysvallat 2.7 1.1 1.5 2.5 2.2 -1.9 -2.0 2.4 3.1 2.3

EU15 2.3 1.9 1.8 2.4 2.3 5.0 2.4 2.0 2.4 2.3

EMU13 1.6 1.4 1.3 1.8 1.7 5.1 3.0 2.3 2.3 2.4

Saksa 0.1 0.6 0.9 1.3 1.2 4.6 4.5 2.0 1.9 2.5

Ranska 2.1 2.2 1.8 2.4 2.2 3.6 1.3 1.6 1.5 1.5

Italia  2.0 1.3 1.3 1.3 1.3 2.3 3.2 2.9 2.9 2.9

Suomi 3.2 2.9 2.4 2.4 2.5 8.5 1.7 1.2 0.1 1.6

Iso-Britannia 2.9 2.0 1.8 2.1 2.2 5.6 0.6 0.7 2.7 1.7

Ruotsi 3.1 1.8 2.2 3.0 2.6 8.0 4.2 2.6 3.9 4.2

Japani 1.5 -0.1 0.1 1.0 1.0 -0.6 0.1 -0.3 1.3 1.1

	 Lähteet:	OECD,	kansalliset	tilastot.

talouksien avautuminen muutti kansainvälisen 
työnjaon perusteita. Kiinan avautuminen tarjo-
si uuden mahdollisuuden yhdistää maan matalat 
työvoimakustannukset länsimaiseen tietotaitoon. 
Tämä oli ennen 1990-lukua mahdotonta. Kii-
nan resurssien tehostunut käyttö laajensi maan 
teollista sektoria räjähdysmäisesti, kun heikos-
ti tuottavaa teollisuutta voitiin modernisoida sekä 
omin investoinnein että etenkin suorin sijoituksin. 
Kiinan politiikka oli tässä suhteessa hyvin omin-
takeista.

Kiinalaiset luottavat teollistamisessa uusimpaan 
teknologiaan. Sen vuoksi alan työvoima on ajoit-
tain jopa supistunut, vaikka tuotanto on lisäänty-
nyt kaksinumeroista tahtia. esimerkiksi vuosina 
1999-2003 tehdasteollisuuden työllisyys supis-
tui Kiinassa selvästi nopeammin kuin Yhdysval-
loissa. niinpä voidaankin sanoa, että työllisyyden 
väheneminen Yhdysvaltain kotimaisessa tehdas-
teollisuudessa ja samanaikainen amerikkalaisen 
tuotannon ripeä kasvu Kiinassa eivät johtuneet 
niinkään työpaikkojen siirtymisestä Kiinaan, vaan 
teknologian siirron vauhdittamasta tuottavuuden 
paranemisesta. Tätä ajatusta puoltaa se, että Kii-
nan tehdasteollisuuden työllisyys kääntyi uudel-
leen nousuun vuoden 2003 jälkeen ja samaan 

aikaan työllisyyden väheneminen tasaantui Yh-
dysvalloissa.

Subprime-luottokriisi ja odottamattoman pitkään 
jatkunut kansainvälinen rahoituskriisi ovat tois-
taiseksi vaikuttaneet yllättävän vähän Yhdysval-
tain talouteen asuntomarkkinoiden ulkopuolella. 
Kausitasoitettu BKT tosin pieneni viime vuoden 
viimeisellä neljänneksellä, mutta tämän vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto lisääntyi 
0.9 prosenttia ja toisella neljänneksellä peräti 3.3 
prosenttia edellisestä neljänneksestä (vuositasolle 
korotettuna). Toisen neljänneksen kasvu perus-
tui pitkälti viennin vetoon ja tuonnin vähenemi-
seen sekä hallituksen tukipakettiin. Kansalaisille 
jaettiin sekkejä ja yksityisen kulutuksen kasvu-
vauhti onnistuttiin lähes kaksinkertaistamaan 1.7 
prosentin vuosivauhtiin. Vuoden jälkipuoliskolla 
kulutuksen kasvu hidastuu, kun elvytyksen tuki 
loppuu. heinäkuussa kulutusindikaattori yllättä-
en jo heikkeni.

asuntoinvestoinnit supistuivat toisella neljännek-
sellä noin 16 prosentin vuosivauhtia. Kymmenen 
peräkkäisen vuosineljänneksen supistuminen on 
pudottanut rakennusinvestoinnit noin 60 pro-
senttiin vuoden 2005 määrästä. asuntojen hinnat 
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ovat edelleen laskussa, mikä viittaa ongelmien 
ratkaisun vaativan vielä aikaa. Asuntomarkkinoi-
den pohja lienee kuitenkin jo lähellä. Kone- ja 
laiteinvestoinnit ovat supistuneet hieman pa-
rin viime neljänneksen ajan, mutta muut raken-
nusinvestoinnit ovat lisääntyneet tuntuvasti.

Asuntoluottomarkkinoiden tila jatkuu huolestut-
tavana. Kaksi keskeistä rahoituslaitosta, Fannie 
May ja Freddie Mac, joiden yhteenlaskettu mark-
kinaosuus asuntoluotoista on liki puolet, otet-

tiin syyskuun 7. päivänä valtion haltuun. näi-
den valtion tukemien laitosten tehtävä on lisätä 
asuntomarkkinoiden likviditeettiä ja tehokkuutta. 
Laitokset hankkivat haltuunsa asuntoluottoja, pa-
ketoivat niitä uusiksi synteettisiksi arvopapereik-
si ja myyvät nämä paketit edelleen markkinoille. 
Rahoituslaitosten vanhojen omistajien osake-
omistuksia ei mitätöidä haltuunoton yhteydessä, 
joten operaatiossa on kyse omistajien osittaisesta 
pelastamista.

1980 82 84 86 88 90 92 94 96 98

	 0

50

100

150

200

250

JPY

Eräitä euron valuuttakursseja

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

USD

2000 02 04 06 08

USD/EUR JPY/EUR

1996 98

	0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

GBP

2000 02 04 06 08

GBP/EUR GBP/USD

Lähteet:			Suomen	Pankki,	OECD.

1996 98

	 5

6

7

8

9

10

11

SEK

2000 02 04 06 08

SEK/EUR SEK/USD

ETLA	S08.2/k04



SuHdAnnE 2008:2022

Euroalueen talouslukuja, %

    2007* 2008E 2009E 2010E

 Yksityinen kulutus 1.6 1.4 1.3 1.8 

 Julkinen kulutus 2.4 1.8 1.9 1.7 

 Kiinteät bruttoinv. 5.1 3.0 2.3 2.3 

 Kotimainen kok.kys. 2.6 1.7 1.6 1.9 

 Vienti 5.4 3.9 4.1 4.3 

 Tuonti 5.0 4.5 4.3 3.7 

 BKT  2.6 1.6 1.4 2.2 

 Teollisuustuotanto  3.0 2.4 2.1 2.4 

 Inflaatio, HICP 2.1 3.5 2.3 2.0 

 Työttömyysaste 7.6 7.2 7.4 6.8
	

	 Lähteet:	Euroopan	komissio,	kansalliset	tilastot.

Julkisen sektorin tasapaino EU15-maissa

  2007* 2008E 2009E 2010E 2007* 2008E 2009E 2010E

  Budjettijäämä/BKT, % Bruttovelka/BKT, %

Rahoituslaitosten haltuunotto lisää liittovaltion 
menoja ja velkaa. Liittovaltio on alustavasti val-
mistautunut pääomittamaan kumpaakin yhtiötä 
noin 100 miljardilla dollarilla. Toimi lisää tuntu-
vasti julkisen sektorin budjettivajetta lähivuosina. 
Julkisen vajeen BKT-suhteen syveneminen ensi 
vuonna lähelle kuutta prosenttia viime vuoden 
kolmesta prosentista johtuu kuitenkin lähinnä 
kevään elvytyspaketin kustannuksista. Julkisen 
velan BKT-osuuden kaksinkertaistuminen joh-
tuu kuitenkin edellä mainittujen rahoituslaitosten 
asuntoluottokannan haltuunotosta.

ulkomaankaupan vaikutus Yhdysvaltain talous-
kasvuun on lähivuosina suuri. Voimakkaasti hei-
kentynyt, joskin alkusyksyn aikana vahvistunut, 
dollari tukee vientiä ja jarruttaa tuontia. Toisella 
neljänneksellä vienti ja tuonti vauhdittivat BKT:n 
kasvua yhteensä peräti 3.1 prosenttiyksikköllä. 
Suuri kontribuutio kuvastaa hyvän viennin vedon 
ohella kotimaisen kysynnän heikkoa tilaa. Tuon-

 Saksa 0.4 -0.2 -0.1 -0.8 66.0 62.5 58.9 57.6

Ranska -2.5 -3.2 -3.6 -3.8 64.4 64.2 64.9 65.2

Italia  -1.9 -2.8 -2.3 -2.7 103.2 101.9 101.2 97.2

Espanja 1.4 0.1 0.0  -0.4 37.3 35.2 33.9 31.1

Alankomaat -3.5 0.7 1.3 0.6 47.1 44.5 44.7 39.0

Belgia -0.1 -0.2 -1.1 -0.6 86.7 82.6 83.8 77.3

Itävalta -0.6 -1.4 -1.3 -0.7 61.3 60.5 59.9 56.7

Suomi 5.3 5.2 4.0 3.5 35.4 32.0 30.4 29.1

Portugali -3.6 -3.1 -3.1 -3.0 65.2 67.0 67.5 66.8

Kreikka -2.2 -2.6 -2.9 -3.1 82.9 81.3 78.4 76.9

Irlanti 0.7 -0.4 -0.5 -1.1 25.1 27.0 29.5 32.1

Luxemburg 2.9 2.5 2.0 1.5 6.8 7.4 7.6 7.5

EMU15 -0.7 -1.2 -1.2 -1.6 67.1 65.3 64.1 65.0

Iso-Britannia -3.1 -2.1 -2.1 -1.8 44.1 45.6 46.1 45.8

Ruotsi 2.6 2.5 2.2 1.7 41.6 38.1 36.3 33.4

EU27 -0.9 -1.3 -1.4 -2.2 58.7 57.3 58.1 63.0

USA  -1.9 -3.5 -4.5 -5.5 63.0 122.3 124.5 123.6

Japani -2.4 -2.6 -2.5 -2.0 178.8 178.1 178.9 174.6

	 Lähteet:		OECD,	Euroopan	komissio,	kansalliset	tilastot.

nin supistuminen pienensi nimittäin varastoja 
lähes saman verran. Jatkossa viennin odotetaan 
olevan keskeinen kysyntää ylläpitävä tekijä. Vaih-
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totaseen vaje kohenee, kun kotimainen säästämi-
nen lisääntyy.

Yhdysvaltain talouskasvun odotetaan pysyvän 
hitaana ensi vuoden kevääseen saakka. Vielä 
ensi vuonnakin talouskasvun arvioidaan jäävän 
vaatimattomaan 1.5 prosenttiin, vaikka aktivi-
teetti vuoden aikana kohentuu. Kesällä yli viiteen 
prosenttiin kiihtynyt inflaatio ja valmiiksi matala 
ohjauskorko vaikeuttavat rahapolitiikan mahdolli-
suuksia tukea talouskasvua. Pääosa kuluttajahin-

tojen noususta on peräisin kallistuneesta ruoasta 
ja energiasta. OECd:n laskema ydininflaatio, josta 
on poistettu energian ja ruuan vaikutus, oli hei-
näkuussa melko korkea 2.5 prosenttia, mutta se 
ei ole vuoden mittaan juuri kiihtynyt. Ennusteem-
me olettaa, että raakaöljyn hinta laskee ja dolla-
ri vahvistuu viime vuodesta, mikä toteutuessaan 
vähentää hintapaineita. Keskuspankin odotetaan 
nostavan ohjauskorkoaan ensi vuonna talouskas-
vun vahvistuessa.
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Euroalueen talousnäkymät heikentyivät kesän ai-
kana selvästi. Vielä vuoden ensimmäisellä nel-
jänneksellä alueen BKT lisääntyi edellisestä 
neljänneksestä hyvää 2.9 prosentin vuosivauh-
tia, mikä ylittää reippaasti pidemmän aikavälin 
keskikasvun. Poikkeuksellisen vahvaa nousua 
seurasi kuitenkin heikko toinen neljännes, jolloin 
kokonaistuotanto supistui 0.8 prosenttia edelli-
sestä neljänneksestä (vuositasolle korotettuna). 
Molempien neljännesten kasvulukuja heiluttaa 
poikkeuksellisen leuto talvi, jonka ansiosta raken-
taminen oli talvella tavanomaista vilkkaampaa. 
niinpä ensimmäinen neljännes oli poikkeuksel-
lisen hyvä, joten siihen verrattuna toinen neljän-
nes näyttää liioitellun huonolta. Vuodentakaiseen 
verratuttuna ensimmäisen ja toisen neljänneksen 
BKT:n kasvuluvut olivat 2.1 ja 1.4 prosenttia.

Euroalueen suhdanteiden heikkeneminen on laa-
ja-alaista. Kaikki kysyntäerät paitsi julkinen kulu-
tus supistuivat toisella neljänneksellä edellisestä 
neljänneksestä. Myös vuoden yli mitatut kasvulu-
vut olivat matalampia kuin ensimmäisellä neljän-
neksellä.

Syyskuun alussa julkistettu OECd:n indikaatto-
ri ennakoi euroalueen kokonaistuotannon kas-
vun hidastuvan tuntuvasti. Euroalueen BKT:n 
neljännesvuosikasvua ennakoiva ns. Euroframe-
ryhmän indikaattori povaa 1.2 ja 0.7 prosentin 
kasvua vuodentakaisesta kuluvan vuoden kah-
delle viimeiselle neljännekselle. Vastaavat edelli-
seen neljännekseen verratut kasvuarviot ovat 0.3 
ja -0.2 prosenttia (vuositasolle korotettuna 1.2 
ja -0.8 prosenttia). Indikaattori ennakoi vuodel-
le 2008 hieman ETLAn ennustetta heikompaa 
kasvua.

Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan kokonais-
tuotanto supistui kuluvan vuoden toisella nel-
jänneksellä edellisestä neljänneksestä. Saksan 
tuotanto notkahti peräti 0.5 prosenttia (eli vuosi-
tasolle korotettuna kaksi prosenttia). Leuto talvi 
heikensi erityisesti juuri Saksan toisen neljännek-
sen kasvulukua, mutta vaikka tämä seikka ote-
taan huomioon, suunta on joka tapauksessa sel-
västi alaspäin. Tähän viittaavat taloudenpitäjien 

nopeasti heikentyneet odotukset kaikissa euro-
maissa. Kuluttajien odotuksia ovat heikentäneet 
raaka-aineiden kallistuminen, kansainvälisen 
luottokriisin jatkuminen sekä asuntomarkkinoi-
den ongelmat useissa maissa. Yrityksien odo-
tuksia ovat heikentäneet kallis euro, lisääntyneet 
raaka-ainekustannukset ja kansainvälisen luotto-
kriisin nostamat korot sekä sen heikentämät vien-
timarkkinoiden näkymät.

Euroalueen inflaatio kiihtyi energian ja ruuan 
hinnan nousun takia kesäkuussa neljään pro-
senttiin. Elokuussa inflaatiotahti hieman laantui. 
Jatkossa raaka-aineiden hintojen oletetaan las-
kevan, minkä ohella myös euron vahvistuminen 
viime vuoteen verrattuna keventää hintapaineita. 
Toistaiseksi inflaatio on kuitenkin lähes kaksin-
kertainen verrattuna Euroopan keskuspankin ta-
voitteeseen ”alle, mutta lähellä kahta prosenttia”. 
Toisaalta alueen ydininflaatio, jossa ei oteta huo-
mioon ruoan, energian, tupakan ja alkoholin hin-
taa, on noussut kesän aikana selvästi alle kahden 
prosentin vauhtia. EKP nosti korkoja viimeksi hei-
näkuussa 4.25 prosenttiin. Korkojen odotetaan 
vauhdikkaasta inflaatiosta huolimatta kääntyvän 
vähitellen laskuun, koska euroalueen talouskas-
vu hidastuu selvästi, euro vahvistuu ja raaka-ai-
neet halpenevat.

Euroalueen kokonaistuotanto lisääntyy tänä 
vuonna vain noin 1.5 prosenttia, ja myös ensi 
vuoden alun talouskasvu näyttää hyvin heikol-
ta. Ennusteemme olettaa, että talouden elpymi-
nen ajoittuu ensi kevääseen. Käännettä tukevat 
inflaatiopaineiden laantuminen, EKP:n odotetut 
ohjauskoron laskut, markkinakorkojen riskilisän 
aleneminen sekä kansainvälisen rahoituskriisin 
hellittäminen ennen pitkää. Kaikki nämä teki-
jät parantavat kotitalouksien odotuksia ja lisää-
vät ostovoimaa. Myös euromaiden asuntomark-
kinaongelmien kärjistymisen uskotaan hellittävän 
ensi vuoden aikana ja tukevan talouden käännet-
tä parempaan. Heikon alkuvuoden vuoksi ensi 
vuoden talouskasvu jää kuitenkin tätä vuotta hi-
taammaksi. Odotettu käänne lienee melko verk-
kainen, koska euro on viimeaikaisesta heikkene-
misestään huolimatta edelleen vahva ja jarruttaa 
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laimeana pysyvän vientikysynnän ohella viennin 
kasvua.

Vuosien 2004-2007 vahva talouskasvu käänsi 
euroalueen työllisyyskehityksen suunnan. Vuon-
na 2004 euroalueen työttömyysaste oli OECd:n 
mukaan 8.8 prosenttia, mutta elokuussa enää 
7.3 prosenttia. Hyvä talous- ja työllisyyskehitys 
korjasi useiden euromaiden julkisen talouden ali-
jäämät, jotka vielä vuonna 2005 ylittivät kasvu- ja 
vakaussopimuksen ylärajan. Vuosina 2003-2004 
alijäämän BKT-suhde oli euroalueella keskimää-
rin kolmen prosentin tuntumassa ja viime vuonna 
vain 0.6 prosenttia. Jatkossa julkisen sektorin ta-
sapainot heikkenevat vaisun talouskasvun takia.

Euroalueen ulkopuolisista Eu-maista Ison-Britan-
nian, Espanjan, Alankomaiden ja Ruotsin koko-
naistuotanto polki toisella neljänneksellä pai-
kallaan. Virossa ja Latviassa kokonaistuotanto 
supistui edellisestä neljänneksestä. Viro on ns. 
teknisessä taantumassa, kun tuotanto on supis-
tunut kahtena perättäisenä neljänneksenä. Myös 
loppuvuoden aikana kokonaistuotannon kasvu 
pysyy näissä maissa hitaana. Todennäköises-
ti kasvu on hidasta vielä ensi vuoden alussakin, 
mutta piristyy vähitellen vuoden mittaan.
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Kallis, joskin halpeneva raakaöljy, tukee Venäjän 
ja Norjan talouskasvua koko ennustejakson ajan. 
Kummassakin maassa vientimäärien lisääminen 
alkaa olla hankalaa, joten hinnan lasku pienentää 
vientituloja. Mittavat vaihtotaseen ja julkisen sek-
torin ylijäämät vaimentavat kuitenkin vientitulojen 
heikkenemisen seurauksia. Georgian kriisi ei vai-
kuttane olennaisesti Venäjän talouskehitykseen, 
vaikka se lisääkin Venäjälle tehtävien suorien si-
joitusten riskejä. Venäjä on kriisin aikana lisännyt 
tuntuvasti säätelymahdollisuuksiaan Euroopan 
kaasumarkkinoilla.

Aasian talouskasvu hidastuu hyvin ripeästä vauh-
dista. Japanin kausitasoitettu BKT supistui kulu-
van vuoden toisella neljänneksellä peräti 2.4 pro-
sentin vuosivauhtia edellisestä neljänneksestä. 
Kasvun odotetaan jatkuvan hitaana ensi vuoden 
alkupuolelle saakka mm. vientikysynnän hitaan 
kasvun takia. Japanin keskuspankki pitänee hei-
kon talouskasvun takia ohjauskorkonsa matala-
na, vaikka inflaatio alkaa Japanissakin vähitellen 
kiihtyä. Intia ja monet vahvassa kasvussa olleet 
pienet Aasian taloudet kärsivät energian ja ruoan 
kallistumisesta ja inflaation kiihtymisestä. Viime-
aikainen öljyn halpeneminen parantaa tilannetta 
viipeellä.

Kiina on maailmantalouden kehityksessä keskei-
sessä asemassa. Sen talouskasvua on vauhdit-
tanut nopea rakennemuutos, jonka aikana teol-
lisuustuotanto on lisääntynyt erityisen ripeästi. 
Sama trendi säilyy ennustevuosina, mutta tahti hi-
dastuu. Viime vuonna Kiinan BKT lisääntyi peräti 
11.9 prosenttia ja teollisuustuotanto 18.5 prosent-
tia. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla BKT:n kas-
vutahti oli hieman tätä hitaampi, 16.5 prosenttia. 
Talouskehitykseen ovat vaikuttaneet kevään poik-
keuksellisen runsaat lumimyrkyt, kesän tuhoisa 
maanjäristys sekä elokuussa järjestetyt Olympialai-
set. nämä tekijät lisäävät osittain vieläkin kiinalais-
ta tuotantoa. Tuotannon kasvu jatkuu muutoinkin 
nopeana. Kasvua tukevat erityisesti investoinnit, 
joiden määrä lisääntyi viime vuonna kaupungistu-
neilla alueilla 25.8 prosenttia. Tammi-heinäkuun 
tahti oli 24.1 prosenttia. Kiinteiden investointien 
omarahoitus lisääntyi peräti 31.7 prosenttia.

Kiinan inflaatio on kiihtynyt huomattavasti eten-
kin ruoan hinnan nousun takia. Heinäkuun in-
flaatio ylsi 6.3 prosenttiin. Ruoka kallistui 14.4 
prosenttia. Tammi-heinäkuun inflaatio oli 7.7 pro-
senttia viime vuoden vastinjaksoon verrattuna. 
Maaseudulla inflaatio on ollut nopeampaa kuin 
kaupungistuneilla alueilla, mikä lisää heikosti toi-
meentulevien ongelmia. Toisaalta ruoan kallistu-
minen lisää maaseudulla asuvan väestön tuloja

Kiinan talouspolitiikka pyrkii kasvun ylläpitämi-
seen, koska tulojen lisääntyminen on elintärkeää 
kansallisen vakauden säilymiselle. Raju rakenne-
muutos edellyttää kovaa kasvua, jotta sosiaaliset 
ongelmat eivät kärjisty mm. työttömyyden lisään-
tymisen vuoksi. Viime vuosina talouden kasvua 
on hidastettu mm. korkoja nostamalla ja säänte-
lyä tiukentamalla. Toisaalta Kiina on kasvua tu-
keakseen pitänyt renminbin vahvistumisen hal-
littuna. Elokuussa renminbi oli dollariin nähden 
vahvistunut vajaat 10 prosenttia vuodentakaises-
ta, mutta euroon nähden vain puolisen prosent-
tia. Kiina on sekä kauppapoliittisista syistä että 
kotimaista hintatasoa keventääkseen muuttanut 
useiden hyödykkeiden, kuten teräksien, vientitu-
kia vientiveroiksi.

Kiinan talouskasvun odotetaan hidastuvan tänä 
vuonna liki kahdella prosenttiyksiköllä noin 10 
prosenttiin. Ensi vuonna kasvu hidastuu edelleen 
viennin vedon jarruttamana.

RAAKA-AINEIDEN HINNAT LASKUSSA ENNÄTYSTASOILTA
useiden raaka-aineiden maailmanmarkkinahin-
nat nousivat kuluvan vuosikymmenen alkupuo-
lella moninkertaisiksi. Hampurilaisen HWWI-in-
deksin mukaan kaikkien indeksissä mukana 
olevien raaka-aineiden hinnat olivat kuluvan 
vuoden huhti-kesäkuussa viisinkertaiset vuoden 
2001 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna. 
Muut kuin energiaraaka-aineet kallistuivat vas-
taavana aikana 3.1-kertaisiksi, ruoka 2.9-kertai-
seksi, puutavara 1.8-kertaiseksi ja värimetallit 
3.6-kertaisiksi.

Raju kallistuminen näyttää loppuneen kuluvan 
vuoden aikana, mutta monien raaka-aineiden 
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Kansainväliset  Suhdanteet -aikakauskirja
Kansainväliset Suhdanteet -raportti esittää Suhdannetta 
yksityiskohtaisemmin kansainvälisen talouden merkittä-
vimmät viimeaikaiset tapahtumat sekä todennäköisim-
män suhdannekehityksen. Tavoitteena on antaa esimer-
kiksi yritysjohdolle selkeää, valmiiksi mietittyä tietoa 
päätöksenteon tueksi. Lukijalle tarjotaan samalla mah-
dollisuus omaehtoiseen, kriittiseen arviointiin vertaamal-
la keskeisten ennustajien arvioita sekä tarkastelemalla 
graafisesti keskeisimpien talouden muuttujien viimeai-
kaista kehitystä.

Raportti ilmestyy neljä kertaa vuodessa sekä suomen- 
että englanninkielisenä. Lisäksi raportista on kaksikieli-
nen verkkoversio www-sivuina. Elektronisen version kuvat 
päivitetään kerran kuukaudessa. Sivulta on tulostettavis-
sa paperiraportissa olevan informaation ohella laaduk-
kaita värikalvoja ja suhdannekehitykseen raporttia sy-
vemmin porautuvia artikkeleita. Luonnollisesti sivulle on 
kerätty myös lukuisa joukko muita hyödyllisiä www-sivu-
jen osoitteita. Raportti täydentää olennaisesti Suhdanne-
julkaisusta saatavaa kansainvälisen talouden tietoutta.

Kansainväliset Suhdanteet kestotilauksena 200 euroa 
(pdf), 220 euroa (paperiversio).
Verkkoversio vuonna 2008 600 euroa.

Internet osoitteet: http://www.etla.fi/kansuh ja  
http://www.etla.fi/kansuhE.

WORLD COMMODITY PRICES – raaka-aineiden 
maailmanmarkkinahinnat
-katsaus sisältää ennusteet mm. useiden kymmenien 
yksittäisten hyödykkeiden ja hyödykeryhmien hintakehi-
tyksestä sekä dollareissa että euroissa. Mukana on myös 
katsaus tärkeimpien hyödykkeiden markkinatilanteeseen. 
Katsaus on englanninkielinen sisältäen suomenkielisen 
tiivistelmän.

World Commodity Prices -katsaus ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa, toukokuussa ja lokakuussa.
Kestotilauksena 160 euroa.

Tilaajakohtaisella käyttäjätunnuksella toimiva World 
Commodity Prices -verkkoversio maksaa vuonna 2008  
308 euroa.

Katso tarkemmin ETLAn kotisivulta: www.etla.fi

markkinat ovat vielä pienten varastojen vuoksi ki-
reät. Yllättävät muutokset kysynnässä tai tarjon-
nassa saattavat heiluttaa hintoja tuntuvastikin.

Etenkin teollisten raaka-aineiden hintojen tren-
di on selvästi alaspäin, koska teollisuusmaiden 
kysyntä laantuu väistämättä joksikin aikaa. Myös 
kehittyvien talouksien, jotka ovat rajulla kysynnän 
kasvullaan olleet aiheuttamassa hintojen nousua, 
odotetaan jarruttavan, mutta niiden kasvun odo-
tetaan kuitenkin jatkuvan vahvana teollisuusmai-
hin verrattuna. Korkea hinta laannuttaa raaka-ai-
neiden kysynnän kasvua, tehostaa niiden käyttöä 
ja ohjaa halvempien vaihtoehtojen käyttöön.

Ruoan hintaan vaikuttaa eniten sato. Viime vuosi-
na useat keskeiset tuotantoalueet ovat kärsineet 
mm. kuivuudesta, mikä on kiristänyt ruokamark-
kinoita. Lisäksi biopolttoaineiden lisääntynyt käyt-
tö on lisännyt kilpailua maasta ja vähentänyt ruo-
an tuotantoa etenkin Yhdysvalloissa. Markkinat 
tasapainottuvat vähitellen, kun varastot palautuvat 
normaalimmalle tasolle. Ruoan hinta halpeni hie-
man elokuussa kesä-heinäkuun ennätystasosta.

Kaikkien raaka-aineiden keskimääräiset dollari-
määräiset maailmanmarkkinahinnat kohosivat 
heinäkuussa uuteen ennätykseen, kun raakaöljy 
käväisi korkeimmillaan lähes 147 dollarissa tyn-
nyriltä (Brent). Tämän jälkeen öljy halpeni nope-
asti. Syyskuun alkupuolella hinta oli 100 dollarin 
tuntumassa tynnyriltä. Hinta voi laskea vielä pal-
jonkin, mikäli OPEC ei rajoita tuotantoa ja luon-
nonvoimista aiheutuvat riskit (kuten hurrikaanit 
Yhdysvalloissa) ja geopoliittiset riskit (esimerkiksi 
Iranissa, nigeriassa tai Georgiassa) pysyvät hal-
linnassa. OPEC ei leikannut syyskuussa tuotan-
totavoitteitaan hinnan laskusta huolimatta. Sen 
sijaan se pyrki saamaan kroonisen ylituotannon 
kuriin. Ennuste olettaa hinnan heilahtelevan hie-
man yli 100 dollarissa.

Muiden kuin energiaraaka-aineiden dollarihinto-
jen odotetaan nousevan tänä vuonna keskimää-
rin runsaan viidenneksen alkuvuoden korkeiden 
hintojen takia. Ensi vuonna hinnat ovat muuta-
man prosentin tämänvuotista alemmat. 
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Raaka-aineiden dollarihintojen kehitys riippuu 
myös dollarin kurssista. Raaka-aineiden hinnat 
muuttuvat yleensä vastakkaiseen suuntaan kuin 
dollarin kurssi. Kurssimuutoksesta aiheutuva hin-
nan muutos riippuu raaka-aineesta ja sen mark-
kinoiden ominaispiirteistä.

MAAILMANKAUPAN KASVU HIDASTUU TUNTUVASTI
Maailmankauppa lisääntyi 8.3 prosentin vuosi-
vauhtia jaksolla 2003-2007. Kauppaa vauhditti-
vat globalisaatio, kokonaistuotannon vahva kasvu 
Aasiassa ja uudistuva maailmantalouden työnja-
ko. Viime vuonna kauppa lisääntyi 7.5 prosenttia. 
Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla vauhti 
jäi hollantilaisen CPB-tutkimuslaitoksen mukaan 
5.3 prosenttiin.

ulkomaankaupan dollarimääräiset hinnat ovat 
kääntyneet vahvaan nousuun dollarin heikke-
nemisen ja raaka-aineiden kallistumisen takia. 
Maailmankaupan hinnat olivat elokuussa liki nel-

jänneksen vuodentakaista korkeammat. Raaka-
aineiden kallistuminen heikensi huomattavasti 
teollisuusmaiden ulkomaankaupan vaihtosuhdet-
ta. Teollisuustuotteiden hinnat nousivat vain 13.4 
prosenttia, kun energian hinta liki kaksinkertais-
tui ja muutkin raaka-aineet kallistuivat yli neljän-
neksen. dollari oli elokuussa euron suhteen 15.9 
prosenttia vuodentakaista halvempi, joten euron 
kurssikehitys on hillinnyt kiitettävästi euroalueen 
tuontihintapaineita.

Maailmankaupan määrän odotetaan lisäänty-
vän tänä vuonna liki viimevuotista 7.1 prosen-
tin vauhtia. Ensi vuonna kasvu hidastuu kuuteen 
prosenttiin. Pidemmän päälle globalisaatioon liit-
tyvä vahva kasvu edellyttää vahvaa WTO:n roolia 
ja kansainvälisen talouden pelisääntöjen kehittä-
mistä. Hankaluuksissa olevan maailmankaupan 
vapauttamista tavoittelevan ns. dOHA-kierroksen 
eteneminen olisi tärkeää.
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MAAILMANTALOUDEN ONgELMAT HIDASTAVAT VIENNIN 
KASVUA TÄNÄ JA ENSI VUONNA
Maailmantalouden kasvunäkymät ovat kesän ai-
kana selvästi heikentyneet. Länsi-Euroopan, eli 
suurimman markkina-alueemme, talouskasvu 
näyttää jo pysähtyneen, ja kysynnän odotetaan 
elpyvän vasta ensi vuoden toisella neljänneksellä. 
Tämän seurauksena näkemyksemme Suomen 
vientikysynnän lähivuosien kehityksestä on muut-
tunut huomattavasti. niinpä alennamme kuluvan 
vuoden tavaraviennin kasvuennusteemme 4.2 

Vienti

prosenttiin. Palvelut mukaanlukien viennin arvioi-
daan tänä vuonna kasvavan 4.5 prosenttia.

Heikentyneen länsivientikysynnän myötä usean 
toimialan kasvu on jo selvästi hidastunut, mutta 
koska esimerkiksi teknologiateollisuuden toimi-
alojen kasvu oli vielä ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla hyvin vahvaa, myös koko vuoden kasvu-
luvut jäävät korkeiksi. Lisäksi Venäjän ja Aasian 
markkinat vetävät ainakin toistaiseksi hyvin.

Tavara- ja palveluvienti

 2007* 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

 Arvo1) Määrä2)

 Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin

Maa- ja metsätalous

sekä kaivannaistoiminta 0.6 1.0 10.2 5.9 -4.9 4.3 -0.2 1.9

Puutavarateollisuus  3.0 4.6 -2.2 -12.3 0.8 5.4 -0.4 -0.7

Paperiteollisuus   9.6 14.7 -3.0 -1.2 -0.6 -0.4 1.2 0.0

Graafinen teollisuus  0.3 0.5 -12.7 -17.4 4.5 4.8 -5.6 -2.0

Metallien jalostus   8.4 12.9 -4.8 7.0 -1.4 4.5 8.0 3.6

Metallituotteet   1.3 2.0 2.9 4.9 0.6 3.2 5.9 2.5

Koneet ja laitteet   8.8 13.5 18.6 3.4 3.4 7.1 10.0 4.4

Kulkuneuvot   5.1 7.7 8.9 3.9 -1.1 6.7 7.7 3.0

Elektroniikka- ja sähköteollisuus 15.1 23.0 7.7 8.8 4.4 6.8 13.6 6.6

Elintarviketeollisuus 1.2 1.8 10.7 -2.2 1.6 4.1 6.2 1.7

Tekstiili-, vaatetus-, nahka- 

ja kenkäteollisuus 0.8 1.1 8.2 -3.3 2.1 1.5 -0.9 -0.2

Kemianteollisuus    9.2   14.0     5.3      2.3 0.3 5.4 3.5  2.9

Muu teollisuus    2.1    3.2 .. .. .. ..          ..       ..

Tavaravienti yhteensä3)   65.8 100.0 6.5 4.2 2.2 5.4 6.4 4.0

Tavaravienti pl. elektroniikka- ja 

 sähköteollisuus1) 50.7 77.0 4.5 0.9 0.5 4.2 4.7 2.2

Tavara- ja palveluvienti3)   82.2 ..   8.2    4.5    2.0    4.7   6.7   3.8
	

	 1)	 Toimialojen	viennin	arvo	tullitilaston	mukaan.	

	 2)	 Määrän	muutokset,	ETLAn	laskelma.	

	 3)	 Kansantalouden	tilinpidon	mukaan.

	 Lähteet:	Tilastokeskus,	Tullihallitus.

Vienti
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uskomme edelleen, että Yhdysvaltain talouden 
ongelmat ja asuntomarkkinakriisi heikentävät 
maailmantalouden kasvua vain tilapäisesti. Odo-
tamme siksi, että Suomen vientikysyntä elpyy 
uudelleen jo ensi vuoden aikana. Viennin kasvu-
luvuissa elpyminen näkyy kuitenkin vasta vuon-
na 2010. Ensi vuonna tavaraviennin arvioidaan 
kasvavan vain 2.2 prosenttia ja vuonna 2010 5.4 
prosenttia.
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SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUS ON NYT VAHVIN 
TOIMIALA 
Sähkö- ja elektroniikkateollisuus on tällä hetkellä 
vahvin vientitoimialamme. Ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla toimialan viennin kasvu oli poikkeuk-
sellisen vahvaa, varsinkin euroalueelle. Vaikka 
kasvuvauhdin odotetaan selvästi hidastuvan vuo-
den jälkipuoliskolla, arvioimme, että alan vienti-
määrä tänä vuonna kasvaa vajaat 9 prosenttia. 
Tietoliikennevälineiden osuus toimialan viennis-
tä on suuri. Myyntiennusteet loppuvuodelle ovat 
edelleen hyvät, mutta riskit ovat lisääntyneet. 
Ensinnäkin matkapuhelimien kysyntä maailmal-
la voi heikentyä odotettua enemmän. Toiseksi 
toimituskanavat voivat nopeasti muuttua, mikä 
voi tarkoittaa vähempää tuotantoa Suomessa ja 
vastaavasti suurempaa muualla, tai jälleenvienti 
Suomen kautta voi vähentyä. Koska toimitusajat 
ovat lyhyet, asetelmat voivat muuttua nopeasti.

Metallien jalostuksen vienti kasvaa tänä vuonna 
7 prosenttia matalan vertailutason takia. Ruostu-
mattoman teräksen valmistajat leikkasivat viime 
vuonna tuotantoaan rauhoittaakseen markkinoi-
ta nikkelin hinnan voimakkaan heilahtelun ta-
kia. Metallituoteteollisuuden viennin kasvuvauhti 
nousee tänä vuonna vajaaseen 5 prosenttiin Kes-
ki- ja Itä-Euroopan sekä Etelä- ja Keski-Amerikan 
vahvan kysynnän ansiosta.

Kulkuneuvojen vienti kasvaa tänä vuonna noin 4 
prosenttia. useista laivatoimituksista huolimat-
ta laivateollisuuden vienti supistuu 5.5 prosenttia 
viimevuotisesta: vuoden alkupuoliskolla Suomes-
ta toimitettiin Yhdysvaltoihin suuri risteilylaiva ja 
norjaan kaksi matkustajalauttaa, heinäkuussa 
luovutettiin matkustajalautta ja vielä loppuvuoden 
aikana toimitetaan risteilylautta. Moottoriajoneu-
vojen viennin arvioidaan tänä vuonna kasvavan 
noin 12 prosenttia. noin kolmasosa autojen vien-
nistä on jälleenvientiä Venäjälle.

Koneiden ja laitteiden kuukausittaisten vienti-
määrien kasvu on jo pysähtymässä ja sitä kertyy 
tänä vuonna vain runsaat 3 prosenttia viimevuo-
tisesta. Koneiden vienti Aasiaan kasvaa edelleen 
hyvin voimakkaasti ja myös vienti Keski- ja Itä-

Eurooppaan on kovassa vauhdissa.  Sen sijaan 
koneiden vienti euroalueelle ja muihin Eu-maihin 
on kääntynyt touko-kesäkuun aikana hienoiseen 
laskuun.

Heikentyneen länsivientikysynnän myötä kemi-
anteollisuuden kasvuvauhti hidastuu tänä vuon-
na runsaaseen 2 prosenttiin. Paperiteollisuuden 
vientimäärät ovat jo usean kuukauden ajan jää-
neet viimevuotista pienemmiksi, joten alan vienti 
supistuu tänä vuonna runsaan prosentin. Puu-
tavarateollisuuden vienti supistuu hyvin heikon 
kysynnän vuoksi tänä vuonna peräti 12 prosent-
tia ja graafisen alan vienti noin 17 prosenttia vii-
mevuotisesta. Vienti ilman elektroniikkaa kasvaa 
tänä vuonna vain noin prosentin.

VIENTIKYSYNTÄ VOIMISTUU ENSI VUONNA, MUTTA 
VIENNIN KASVUVAUHTI JÄÄ VIELÄ HEIKOKSI
Suomen vientikysynnän odotetaan vahvistuvan 
uudestaan jo ensi vuoden alkupuoliskolla, kun 
kysyntä Länsi-Euroopassa elpyy. Tavaravienti kas-
vaa kuitenkin vain 2.2 prosenttia tämänvuotises-
ta. Tavaraviennin kasvu ilman elektroniikkaa jää 
niukaksi puolen prosentin tuntumaan.

Suhdannenäkymät-raportti
Pysy mukana Suomen talouskehityksen muutoksissa. Ra-
portti tulkitsee kuukausittain tiiviisti mutta perusteelli-
sesti tärkeimmät talousluvut sekä kertoo talouden tilan 
ja lähikuukausien suunnan, jota havainnollistaa runsas 
taulukko- ja kuvioaineisto.

Raportti sisältää arviot kansainvälisestä talouskehityk-
sestä, talouspolitiikasta, Suomen ulkomaankaupasta, 
kulutuksesta, investoinneista, tuotannosta toimialoittain, 
työllisyydestä, hinnoista ja kustannuksista, julkisesta ta-
loudesta sekä osake- ja rahoitusmarkkinoista.

Voit tilata vuosikerran tai parittomina kuukausina ilmes-
tyvät numerot (6 numeroa) pdf-versiona. Vuosikerran hin-
ta on kestotilauksena 500 euroa. Kuuden numeron hinta 
on kestotilauksena 270 euroa.

Käy katsomassa ETLAn kotisivulta: www.etla.fi
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Venäjä nousi suurimmaksi vientimaaksi
EU27-maiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 
kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 55.5 prosenttia ja 
EU15-maiden osuus 47.5 prosenttia. Saksa putosi Suo-
men toiseksi tärkeimmäksi vientimaaksi, kun sen osuus 
laski 10.2 prosenttiin. Ruotsi oli kolmanneksi merkittävin 
vientimaa, ja sen osuus laski 10 prosenttiin. Ison-Britan-
nian osuus laski 5.5 ja Alankomaiden 5.2 prosenttiin.

Toiseksi tärkein vientialue oli edelleen muu Eurooppa (pl. 
EFTA-maat) 12.9 prosentin osuudellaan. Venäjä nousi 
suurimmaksi vientimaaksi, ja sen osuus kohosi 10.9 pro-
senttiin. Kolmanneksi merkittävin vientialue oli Aasia (pl. 
Lähi- ja Keski-itä), jonka osuus nousi 10 prosenttiin. Kii-
naan meni 3.3 ja Japaniin 1.9 prosenttia koko tavaravien-
nistä. Pohjois-Amerikan vientiosuus nousi 7.8 prosenttiin. 
Lähi- ja Keski-idän osuus oli 4.1, EFTA-maiden 4.3 ja Ete-
lä-Amerikan 1.8 prosenttia.

Kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa  vienti EU27-alueelle 
kasvoi arvoltaan vain prosentin, mutta vienti euroalueelle 
5 prosenttia edellisvuodesta. Vienti Euroopan unionin ul-
kopuolelle lisääntyi 9 prosenttia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vienti Aasiaan (pl. Lähi- 
ja Keski-itä) lisääntyi 8 prosenttia vuodentakaisesta. 
Lähi- ja Keski-itään vietyjen tavaroiden arvo nousi 4 pro-
senttia, kun vienti Saudi-Arabiaan kohosi 7 prosenttia 
vuodentakaisesta. Venäjän-vientimme on päässyt uuteen 
vauhtiin, se lisääntyi peräti 23 prosenttia vuodentakai-
sesta. Vienti Pohjois-Amerikkaan supistui 2 prosenttia, 
mutta Etelä-Amerikkaan vietyjen tavaroiden arvo nousi 12 
prosenttia edellisvuodesta.

Tavaraviennin määrä kohosi ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla runsaat 3 prosenttia
Tavaraviennin määrä lisääntyi viime vuonna ennakkotieto-
jen mukaan 6.5 prosenttia edellisvuodesta. Kansantalouden 
tilinpidon syyskuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan 
tavaraviennin määrä kohosi kuluvan vuoden ensimmäisel-
lä neljänneksellä 3.4 ja toisella 3.3 prosenttia vuodentakai-
sesta. Tavaraviennin määrä lisääntyi siten ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla 3.3 prosenttia vuodentakaisesta. Toisenkin-
laisen kuvan vientimäärien kehityksestä voi saada. Kasvulu-
vuksi saadaan nimittäin vain 2 prosenttia, kun tullin tiedot 
viennin arvosta deflatoidaan Tilastokeskuksen vientihintain-
deksillä.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vienti nousi laskelmiem-
me mukaan tammi-kesäkuussa 19 prosenttia vuodentakai-
sesta. Myös nahka- ja kenkäteollisuuden viennin määrä ko-
hosi noin 20 prosenttia. Öljytuotteiden vientimäärä oli vajaat 
10 prosenttia edellisvuotista suurempi. Metallituotteiden 
sekä kulkuneuvojen vienti nousi vajaat 8 prosenttia viime-
vuotisesta. Koneiden ja laitteiden vienti lisääntyi vajaat 7 
prosenttia. Tavaraviennin määrän kasvua jarrutti tammi-ke-
säkuussa erityisesti puutavarateollisuuden vienti, joka su-
pistui 20 prosenttia vuodentakaisesta.

Tavaroiden vientihinnat nousivat viime vuonna vain 0.2 pro-
senttia vuodentakaisesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä 
puoliskolla vientihinnat nousivat kansantalouden tilinpidon 
mukaan keskimäärin 0.5 prosenttia viimevuotisesta. Vas-
taavasti Tilastokeskuksen vientihintaindeksi kohosi tammi-
kesäkuussa 2.3 prosenttia edellisvuodesta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vienti kasvaa 
ensi vuonna vain noin 4 prosenttia, vaikka kysyn-
tä voimistuu jo vuoden puolivälissä. Koneiden ja 
laitteiden viennin kasvuvauhti jää noin 3 prosent-
tiin. Ensi vuodelle ei ainakaan vielä ole tiedossa 
varsinaista urheiluautojen tuotantomäärien leik-
kaamista, mutta kysynnän vähentyminen Yhdys-
valloissa voi johtaa sellaiseen. Sopimusvalmis-
tuksen tuotantomääristä sovitaan noin kolmeksi 
kuukaudeksi eteenpäin. Venäjän vahva talous-
kasvu pitää edelleen autojen jälleenviennin kor-
keissa lukemissa. Ensi vuonna toimitetaan vain 

kaksi laivaa, risteilylautta Viroon ja 900 miljoonan 
euron arvoinen jättiristeiljä Yhdysvaltoihin. Suu-
resta laivatoimituksesta huolimatta kulkuneuvo-
jen vienti supistuu noin prosentin tämänvuoti-
sesta. Myös metallien jalostuksen vienti supistuu 
runsaan prosentin tämän vuoden keskitasosta. 
Vientimäärät kasvavat kuitenkin selvästi ensi vuo-
den alusta.

Kemianteollisuuden kaikkien kolmen alatoimi-
alan viennin arvioidaan ensi vuonna jäävän kulu-
van vuoden lukemiin. Paperiteollisuuden kire-
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än kilpailutilanteen takia selvää viennin kasvua 
ei voida alalle odottaa. Puutavarateollisuuden ja 
graafisen alan kysynnän odotetaan sen sijaan el-
pyvän. Elintarviketeollisuuden viennistä yli puolet 
menee Eu-maihin. Ensi vuonna elintarvikkeiden 
vienti kääntyy vajaan 2 prosentin kasvuun, kun 
kysyntä Länsi-Euroopassa voimistuu.

VIENTI ON JÄLLEEN TÄYDESSÄ VAUHDISSA VUONNA 2010
Tavaraviennin toimitukset ovat jälleen täydessä 
vauhdissa vuonna 2010, kun Länsi-Euroopan hi-
das kasvuvaihe on ohi. Tavaravienti ilman sähkö- 
ja elektroniikkateollisuutta ponkaisee noin 4 pro-
sentin kasvuun. Koko tavaravienti lisääntyy noin 
5.5 prosenttia. Sähkö ja elektroniikkateollisuus, 
kulkuneuvojen sekä koneiden ja laitteiden val-
mistus yltävät tätä nopeampaan noin 7 prosentin 

viennin kasvuun. Vuonna 2010 Yhdysvaltoihin 
toimitetaan toinen 900 miljoonan euron arvoinen 
jättiristeilijä.

Suomen vaihtosuhde on trendinomaises-
ti heikentynyt 1990-luvun lopulta alkaen, kos-
ka elektroniikan vientihinnat ovat voimakkaasti 
alentuneet. Öljyn ja muiden raaka-aineiden kal-
listumisen takia tuontihintojen nousu on ollut hy-
vin voimakasta viimeiset kolme vuotta, kun taas 
vientihintojen nousu on jäänyt melko lieväksi. Ku-
luvan vuoden aikana sekä tuonti- että vientihin-
nat kääntyvät laskuun, mutta ne jäävät vielä kes-
kimäärin viimevuotista korkeimmiksi. Seuraavina 
vuosina tuontihinnat laskevat vientihintoja vä-
hemmän ja vaihtosuhde heikkenee vain hieman.
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INVESTOINNIT SEISAHTUVAT PARIKSI VUODEKSI
Kansantalouden kiinteiden investointien määrä 
kohosi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mu-
kaan viime vuonna liki 9 prosenttia. Investointi-
en kasvu oli paljolti yritysten ja julkisen sektorin 
varassa. Asuinrakentamisen neljä vuotta kestänyt 
vahva kasvuvaihe taittui.

Liike- ja muihin toimitilarakennuksiin investoi-
tiin ennätysmäiset 22 prosenttia edellisvuotista 
enemmän. Edellisen kerran näin suureen kas-
vulukuun päästiin 1990-luvun jälkipuoliskolla. 
Teollisuuden tuotantokapasiteetin laajentamiseen 
tähtäävät kone- ja laiteinvestoinnit ryöpsähtivät 
30 prosentin kasvuun.

Heikkenevän suhdannetilanteen sekä yritysten ja 
kotitalouksien suuren investointiperinnön vuoksi 
investointien lähivuosien näkymät muodostuvat 
vaisuiksi. Alkuvuoden investointilukujen mukaan 
nopea kasvuvaihe näyttää tulleen ohitetuksi. Kiin-
teiden investointien kasvuvauhti putosi alkuvuon-
na 2 prosentin tuntumaan, ja talonrakennusten 
aloitustiedot viittaavat kasvuvauhdin hidastuvan 
tuntuvasti vuoden jälkipuoliskolla. Asuinraken-

Investoinnit

tamisen ohella yritysten ja yhteisöjen toimitilojen 
rakentamisen aloitukset ovat alkuvuonna tippu-
neet jyrkästi. EK:n kesäkuussa julkistama inves-
tointitiedustelu oli aiempaa pessimistisempi. Tie-
dustelun mukaan yritykset ovat kevään aikana 
pudottaneet tämän vuoden investointiensa kas-
vuarviota noin 5 prosenttiyksiköllä.

Investointien arvioidaan tänä vuonna kohoavan 
vain 2 prosenttia. Investointien kasvu vaime-
nee useimmilla päätoimialoilla ja nopeutuu vain 
energiateollisuudessa. Kotitalouksien investoin-
nit asuinrakentamiseen putoavat 3 prosenttia. 
Suhdannenäkymien heikkeneminen lisää myös 
teollisuuden varovaisuutta investointi- ja työllis-
tämispäätöksissä. Tehdasteollisuuden investoin-
tien odotetaankin supistuvan lähes 5 prosentilla. 
Koko teollisuudessa päästään tänä vuonna noin 
prosentin kasvuun, kun Olkiluodon ydinvoimalan 
tarvitsemat kone- ja laiteasennukset käynnistyvät.

Ensi vuonna investointiaktiviteetin odotetaan jat-
kuvan vaimeana. Kun investointiluvuista laske-
taan pois viidennen ydinvoimalan tarvitsemat 
kone- ja laitetoimitukset, investoinnit supistuvat 
prosentilla.
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Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin

 Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

 2007* Määrän muutos, %  

Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain

Rakennukset     23.4 64.0 8.3 3.5 -2.2 2.5 4.7 2.0

Talonrakennukset     19.6 53.8 9.7 3.0 -3.5 2.4 5.1 1.6

 - asuinrakennukset 10.4 28.3 0.1 -3.0 -2.0 3.0 6.0 0.8

 - muut talonrakennukset 9.3 25.5 22.1 10.0 -5.0 1.7 4.2 2.6

Maa- ja vesirakennukset 3.7 10.2 3.0 6.0 5.0 3.0 2.7 4.1

Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 9.6 26.4 10.7 -0.8 7.0 -4.0 4.6 1.3

Muut kiinteät investoinnit 3.5 9.6 3.4 0.0 3.0 3.0 6.4 2.6

Kiinteän pääoman brutto- 

 muodostus yhteensä 36.5 100 8.6 1.7 1.2 0.1 4.7 1.7

 Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

 2007* Määrän muutos, %  

Maa- ja metsätalous 1.6 5.1 0.5 2.0 0.0 0.0 0.7 0.4

Teollisuus 5.7 17.2 23.9 -4.5 2.0 1.0. 4.5 0.9

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1.2 3.8 -10.1 25.0 40.0 -30.0 2.7 4.6

Rakentaminen 0.9 2.9 12.7 4.0 0.0 1.0 11.2 2.0

Asuntojen omistus 9.7 30.5 -0.2 -3.0 -2.0 3.0 6.0 0.8

Yksityiset palvelut 12.7 49.7 12.8 5.5 -2.0 2.0 6.4 2.4

Yksityiset investoinnit 31.9 100 8.5 1.6 0.8 -0.1 5.5 1.6

Julkiset investoinnit 4.6 12.1 9.4 2.0 5.0 3.0 0.5 3.2

Kiinteän pääoman brutto-  

 muodostus yhteensä 36.5  8.6 1.7 1.3 0.1 4.8 1.7

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Yleisen työllisyystilanteen heikentyessä asuin-
rakentamisen investointien odotetaan putoavan 
toistamiseen ensi vuonna. Myös muu talonraken-
taminen painuu miinukselle, kun useat raken-
nusvaiheessa olevat kauppa- ja liikekeskushank-
keet valmistuvat. Talonrakentamisen arvioidaan 
supistuvan ensi vuonna 4 prosentilla.

Julkisten investointien kasvun arvioidaan vauh-
dittuvan ensi vuonna. Hallituksen budjettiesi-
tyksen yhteydessä päättämät uudet tie- ja väylä-
hankkeet pitävät yllä maa- ja vesirakentamisen 
aktiviteettia useamman vuoden ajan. Suhdanne-
poliittisesti ne ajoittuvat tällä kertaa verraten hy-
vin.

TEHDASTEOLLISUUDEN INVESTOINTITAANTUMA     
Vientinäkymien heikkeneminen ja suuri inves-
tointiperintö vähentävät tehdasteollisuuden in-
vestointitarpeita pariksi vuodeksi. Investointi-
en odotetaan vähenevän tänä vuonna erityisesti 
metsä- ja kemianteollisuudessa sekä alemman 
jalostusasteen aloilla metalliteollisuudessa.

Ensi vuonna suhdannenäkymien asteittain kir-
kastuessa tehdasteollisuuden investointien ala-
mäen odotetaan päättyvän, ja vuonna 2010 
investoinnit pyrähtävät 3 prosentin kasvuun. Vä-
hemmän suhdanneherkässä sähkö- ja elektro-
niikkateollisuudessa investoinnit jatkavat tasaista 
kasvua.
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Koko teollisuuden investointitahti on tänä ja ensi 
vuonna huomattavasti tehdasteollisuutta vah-
vempaa. Energiateollisuuden ydinvoimalahank-
keen ansiosta kone- ja laiteinvestointien odote-
taan kasvavan sekä tänä että ensi vuonna erittäin 
voimakkaasti. Päävientialojen investointien voi-
makkain kasvu tapahtuu jatkossakin ulkomailla. 
Kotimaassa ne keskittyvät tuotannon tehokkuu-
den nostamiseen korvaus- ja rationalisointi-inves-
toinneilla.

INVESTOINTIASTE NOUSEE
Kansantalouden investointiaste kohosi viime 
vuonna 20.3 prosenttiin, ja sen ennakoidaan 
nousevan hienokseltaan myös tänä ja ensi vuon-
na. Ilman energiateollisuuden suurinvestointe-
ja investointiaste alenisi ennustejaksolla puolella 
prosenttiyksiköllä. Asuntoinvestointien osuus ko-
konaistuotannosta pienenee, ja myös tehdasteol-
lisuudessa investointiaste kääntyy laskuun.

Keskipitkän aikavälin suuri haaste on nostaa ta-
louden kasvuperustaa vahvistavien tutkimus- ja 
tuotekehitysmenojen BKT-osuus 4 prosenttiin 
vuoteen 2011 mennessä. Hallitus on luvannut li-
sätä julkisia tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia 
vuosittain 5 prosentilla. Silloin tutkimus- ja ke-

hitysmenojen 4 prosentin BKT-suhteen saavut-
taminen edellyttäisi sitä, että yritysten vastaavat 
panostukset kasvavat  vaalikauden jälkipuoliskol-
la noin 15 prosentilla vuosittain. näin nopeaa yri-
tysten omien tutkimus- ja tuotekehityspanosten 
kasvua on vaikeaa ajatella ilman julkisen vallan 
lisäpanostuksia.
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PALKKASUMMAN KASVU JATKUU VAHVANA
Viime syksynä tehdyt liittokohtaiset sopimus-
korotukset muodostuivat selvästi aiempaa suu-
remmiksi, ja palkkasumman kasvu voimistuu 
tuntuvasti viime vuodesta. Kuluvana vuonna ko-
titalouksien käytettävissä olevien reaalitulojen 
kasvun arvioidaan pysyvän kuitenkin melko vai-
meana kiihtyvän inflaation sekä omaisuustulojen 
vähäisen kasvun vuoksi. Ensi vuonna vaimeneva 
inflaatio ja tuntuvat veronkevennykset vaudittavat 
reaalisen ostovoiman kasvua.

Maa- metsätalousyrittäjien tulojen arvioidaan 
nousevan hieman viime vuodesta. Alkuvuonna 
ostot yksityismetsistä supistuivat tuntuvasti muun 
muassa puun aiempaa alemman hinnan vuoksi. 
Metsätulojen veronkevennysten odotetaan kui-
tenkin vauhdittavan selvästi puukauppaa kulu-
van vuoden jälkipuoliskolla. Maataloudessa suh-
dannenäkymät ovat aiempaa suotuisammat, sillä 
muun muassa elintarvikkeiden maailmanmarkki-
nahintojen tuntuvan nousun arvioidaan lisäävän 
maatalousyrittäjien tuloja.

Laskennalliset asumistulot ovat supistuneet vuo-
den 2004 huipputasosta jo 1.5 mrd. euroa, mikä 
madaltaa säästämisastetta tuntuvasti. Ennuste-
jaksolla asumistulojen odotetaan kääntyvän vä-

Yksityinen kulutus

Kotitalouksien käytössä oleva tulo

 Tuloerä 2007* 2008E 2009E 2010E 2007* 2008E 2009E 2010E

 Mrd. e Muutos, %

Palkat 68.7 73.4 77.1 80.7 5.8 6.9 5.0 4.6

Työnantajan sos. kulut 16.9 17.9 18.9 19.7 5.2 5.7 5.5 4.6

Omaisuustulot 9.8 10.0 10.2 10.5 12.5 1.5 2.6 2.7

Yrittäjätulot 9.3 9.7 10.8 11.5 1.8 3.9 11.7 6.6

Tulonsiirrot julkiselta sektorilta, netto -16.4 -17.2 -17.4 -18.2 13.1 4.7 1.5 4.7

Muut tulot ja tulonsiirrot ulkomaille, nettolisäys -0.2 -0.3 -0.3 -0.3    

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 88.5 93.5 99.3 103.9 5.1 5.6 6.2 4.6

	 Lähde:	Tilastokeskus.

hitellen nousuun korkomenojen kasvun hidastu-
misen, energian hinnan alenemisen ja vuokrien 
nousun myötä.

Muiden yrittäjätulojen kasvua jarruttaa talouden 
yleisen aktiviteetin hidastuminen. Myös kotitalo-
uksien omaisuustulojen kasvu jää ennustejaksol-
la vaimeaksi, sillä yritysten tulosten vauhdikkaan 
kohentumisen arvioidaan olevan toistaiseksi ohi.

Syksyn liittokohtaisten palkkaratkaisujen mukai-
sesti keskituntiansioiden (ml. liukumat) arvioi-
daan nousevan noin 5.4 prosenttia. Kun työpa-
noksen kasvun odotetaan jatkuvan runsaassa 
puolessa prosentissa, palkkasumman arvioidaan 
kohoavan vajaat 7 prosenttia.

KULUTUKSEN HINTA KOHOAA
Kulutusmenojen hinnan odotetaan kohoavan 
tänä vuonna runsaat 3 prosenttia muun muas-
sa elintarvikkeiden, asumisen ja polttonesteiden 
kallistumisien vuoksi. Aiempaa kalliimpi palkka-
ratkaisu voimistaa myös kotimaisia kustannuste-
kijöitä. Kotitalouksien reaalitulojen nousuksi arvi-
oidaan keskimäärin vajaat 2.5 prosenttia.

Vähittäiskaupan myynnin kasvun arvioidaan 
vaimenevan 4 prosenttiin muun muassa kiihty-
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Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima

 Kulutuserä 2007* 2007* 2008E 2009E  2010E 2002→07 2007→12E

 Mrd. e Edellisestä  vuodesta, % Keskimäärin, %

 Määrän muutos

Kestokulutustavarat 8.6 3.1 9.9 2.0 4.5 8.9 4.7

Puolikestävät tavarat 7.5 6.5 3.9 3.4 3.0 6.0 2.9

Lyhytikäiset tavarat 23.0 3.2 1.9 2.0 1.9 2.6 1.8

Palvelut 42.6 2.6 2.6 2.3 2.2 3.0 2.3

Muut 1) 3.6 3.6 1.5 1.0 2.0 3.0 1.5

Yksityiset kulutusmenot 85.2 3.2 2.9 2.4 2.3 3.8 2.5

Kotitalouksien reaalinen ostovoima2)  2.8 2.5 3.8 3.0 3.1 3.1

Säästämisaste, %  -2.3 -2.6 -1.2 -0.7 0.1 -0.8

	 1)	 Kotitalouksien	kulutusmenot	ulkomailla	(netto)	sekä	voittoa	tavoittelemattomien	yhteisöjen	kulutus.	 	 	 	 	

	 2)	 Kotitalouksien	käytettävissä	oleva	tulo	jaettuna	yksityisten	kulutusmenojen	hintaindeksillä.

	 Lähde:	Tilastokeskus.

vän inflaation myötä. Kuluvana vuonna uusien 
autojen kysyntä piristyy hieman autoveron ale-
nemisen vuoksi. Muilta osin kestokulutushyö-
dykkeiden kaupan kasvun odotetaan hieman 
vaimenevan viime vuodesta. Myös puolikestävien 
tavaroiden kysynnän kasvun arvioidaan vaimene-
van 3-4 prosentin tuntumaan.

Kun palvelujen ja lyhytikäisten tavaroiden kysyn-
nän lisäyksen arvioidaan jäävän 2-2.5 prosent-

tiin, yksityisten kulutusmenojen kasvu asettunee 
tänä vuonna 3 prosentin tuntumaan.

Ensi vuonna kotitalouksien reaalisen ostovoiman 
arvioidaan kohoavan runsaat 3.5 prosenttia ve-
rotuksen kevenemisen, vaimenevan inflaation ja 
palkkatulojen vahvan kasvun vuoksi. Kulutusme-
nojen kasvun arvioidaan kuitenkin vaimenevan 
2.5 prosentin tuntumaan, sillä osa ostovoiman 
kasvusta kanavoituu lainojen kuoletuksiin.
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Kansantulo ja bruttokansantuote

 Tuloerä 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2007* 2008E 2009E 2010E

  Mrd. e Muutos, % Osuus kansantulosta  

Työtulot 85.6 5.7 6.6 5.1 4.6 55.3 56.2 56.6 56.4

 - palkat 68.7 5.8 6.9 5.0 4.6 44.4 45.2 45.5 45.3

 - työnantajan sos.vak.maksut 16.9 5.2 5.7 5.5 4.6 10.9 11.0 11.1 11.1

Kotitalouksien yrittäjätulot 9.3 1.8 3.9 11.7 6.6 6.0 5.9 6.4 6.5

 - yrittäjätulo maatal. 0.9 37.2 9.0 7.0 3.0 0.6 0.6 0.7 0.6

 - yrittäjätulo metsätal. 1.8 52.3 -9.0 12.0 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0

 - laskennallinen asuntotulo 2.5 -24.9 11.0 22.0 9.0 1.6 1.7 2.0 2.1

 - muut kotitalouksien  

  yrittäjätulot 4.1 3.0 4.0 6.0 8.0 2.6 2.6 2.6 2.7

Omaisuustulot ja muut 

 yrittäjätulot 38.8 16.9 1.4 1.9 6.8 25.0 24.2 23.6 24.0

Tuotannon ja tuonnin verot 

 miinus tukipalkkiot 21.2 3.2 4.6 3.0 2.6 13.7 13.6 13.4 13.1

Kansantulo 154.8 7.7 4.9 4.4 5.0 100 100 100 100

Poistot 27.1 8.5 5.5 3.5 1.9    

Ensitulo ulkomailta -2.2 29.1 -47.2 0.0 0.0    

Bruttokansantuote 

 markkinahintaan 179.7 7.6 5.6 4.3 4.5    
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Kysynnän kasvu jakaantuu aiempaa tasaisem-
min eri kulutusryhmiin. Poikkeuksellisen mata-
lan säästämisasteen odotetaan kohoavan muun 
muassa laskennallisten asumistulojen nousun ja 
luottokannan kasvun hidastumisen myötä.

Muutaman viime vuoden aikana kansantalouden 
tulonjako on pysytellyt lähes ennallaan. Ennuste-
jaksolla työtulojen osuuden kansantulosta arvioi-
daan pysyttelevän edelleen vajaassa 60 prosen-
tissa.

KULUTTAJIEN ODOTUKSET SYNKKENIVÄT  
Kuluvan vuoden tammi-elokuussa kotitalouksien 
arviot taloustilanteesta olivat alamäessä. Odotuk-
set Suomen tulevasta talouskehityksestä olivat 
selvästi aiempaa synkemmät. Myös oman talou-
tensa kuluttajat arvioivat kehittyvän aiempaa hei-
kommin.

Työllisyystilanteen kuluttajat arvioivat kehittyvän 
hieman aiempaa heikommin. Ajankohtaa pidet-

tiin säästämisen kannalta keskimääräistä parem-
pana, mutta ei enää yhtä edullisena lainanottoon 
kuin vuosi sitten.

LUOTTOJEN KYSYNTÄ VAIMEAA 
Kuluvan vuoden alkupuoliskolla markkinakorko-
jen nousu taittui. uSA:n keskuspankki on alen-
tanut tuntuvasti omaa ohjauskorkoaan, ja EKP:n 
odotetaan seuraavan ensi vuonna perässä.

Luottojen kysynnän kasvu on hidastunut parin 
viime vuoden aikana korkotason nousun myötä. 
Velkaantumisasteen, eli luottokannan suhteen 
käytettävissä oleviin vuosituloihin, arvioidaan kui-
tenkin kohonneen viime vuonna uuteen ennätyk-
seen, 110 prosenttiin. Kansainvälisessä vertailus-
sa velkaantumisaste on kuitenkin keskimääräistä 
pienempi. Asuntoluottojen osuus luottakannasta 
oli viime vuonna noin 80 prosenttia ja osuus on 
ollut viime vuosina lievässä nousussa. Kotitalo-
uksien asuntoluottojen kuoletukset olivat viime 
vuonna jo vajaat 17 mrd. euroa. Tämä oli noin 19 
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prosenttia suhteessa käytettävissä oleviin tuloi-
hin. Kotitalouksien melko korkea velkaantumis-
aste kaventaa lähivuosien kulutusmahdollisuuk-
sia, kun entistä suurempi osa kotitaloussektorin 
käytettävissä olevista tuloista käytetään velkojen 
hoitoon.

Kuluvan vuoden heinäkuussa uusien asuntolai-
nojen korko oli noin 5.4 prosenttia, mikä oli nion 
puoli prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sit-
ten. Aiempaa korkeamman korkotason myötä ko-
titalouksien luotonottohalukkuus on tänä vuonna 
edelleen melko vaimeaa. Siksi velkaantumisas-
teen kasvun odotetaan hidastuvan. Mikäli ensi 
vuonna korkotaso kääntyy selvään laskuun, se 
saattaa jälleen voimistaa kotitalouksien luotonot-
toa.

Tänä vuonna kotitalouksien säästämisasteen ar-
vioidaan pysyvän melko matalana omaisuus- ja 
yrittäjätulojen vaimean kasvun vuoksi. Ennuste-
jaksolla jälkikäteen säästämisen yleistymisen ar-
vioidaan vähitellen lisäävän kotitalouksien sääs-
tämisastetta. Myös laskennallisen asuntotulon 
lähivuosien vahva kasvu kohottaa säästämisas-
tetta.

ETLAn sähköisten raporttien määrä kasvaa
Suhdannejulkaisussa esitettyjen ennusteiden lisäksi 
ETLAssa seurataan talouden kehitystä myös huomatta-
vasti tarkemmalla hyödyke- ja toimialatasolla. Nyt on 
mahdollista tilata seuraavia maksullisia 
raportteja: 

Kulutusraportissa tarkastellaan kotitalouksien tulojen 
ja kulutusmenojen kehitystä. Raportissa esitetään noin 
50 hyödykkeen tasolla kulutusmenojen toteutunut kehi-
tys, kulutusrakenteen muutos sekä suhteellisten hintojen 
liikkeet ja arvioidaan tulevaa kulutuskysyntää ETLAssa 
käytettävän kulutusmallin avulla. Raportti ilmestyy kak-
si kertaa vuodessa ja on saatavilla pdf-tiedostona ETLAn 
kotisivuilta.

Kannattavuusraportissa seurataan keskeisten toimi-
alojen kannattavuuden kehitystä liiketaloudellisten ja 
kansantaloudellisten käsitteiden avulla. Kannattavuus-
ennusteet perustuvat ETLA suhdanne-ennusteeseen. 
Raportissa esitetään ennusteet toimialojen yksikkötyö-
kustannusten ja arvonlisäyksen hintojen kehityksestä. 
Raportti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on saatavilla 
pdf-tiedostona ETLAn kotisivuilta.

Kilpailukykyraportissa arvioidaan teollisuuden toi-
mialojen kustannuskilpailukyvyn kehitystä suhteellisten 
yksikkötyökustannusten avulla. Raportissa esitetään toi-
mialojen kustannuskilpailukykyyn vaikuttavien tekijöiden, 
kuten tuotavuuden, työvoimakustannusten ja valuutta-
kurssien kehitys. Kustannuskehitystä verrataan 14 tär-
keimpään kilpailijamaahan. Raportti ilmestyy kerran vuo-
dessa ja on saatavilla pdf-tiedostona ETLAn kotisivuilta. 

Voit tutustua tarkemmin raportteihin ETLAn kotisivulta: 
www.etla.fi
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FINANSSIPOLITIIKKA KEVENEE ENSI VUONNA
Viime vuonna Yhdysvalloissa puhjennutta finans-
sikriisiä seurannut talouden laskusuhdanne on 
kevään ja kesän aikana levinnyt muualle maail-
mantalouteen. Eu-alueen talouskasvuarvioita on 
alennettu ja samalla vedetty julkisen talouden ta-
sapainolukuja alaspäin. Myös Suomessa koko-
naistuotannon kiivain kasvuvaihe näyttää kevään 
aikana tulleen ohitetuksi. niinpä suhdanneherk-
kien julkisen talouden ylijäämien odotetaan meil-
läkin asteittain pienenevän.

Lähtökohtaisesti nykyinen taloustilanne muistut-
taa paljolti vuosikymmenen vaihteen noususuh-
danteen taitetta. Yleinen korkotaso on kohonnut, 
ja tuontihinnat sekä kotimaiset palkkaratkaisut 
kiihdyttäneet inflaatiota. Lisäksi yritysten tuloske-
hitys on saavuttanut huippunsa, ja myös julkis-
yhteisöjen budjettiylijäämät ovat ennätystasolla. 
Merkittävin ero on siinä, että kotitalouksien vel-
kaantuneisuus on nyt selvästi suurempaa ja eu-
ron kurssi huomattavasti vahvempi.

Hallituksen finanssipolitiikan linjaus ensi vuodel-
le on hyvin samankaltainen kuin vuosikymme-
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nen alun laskusuhdanteen aattona. Ensi vuoden 
budjettiesitykseen sisältyy hallitusohjelman mu-
kainen ansiotulojen veroperusteiden alentaminen 
0.5 prosenttiyksiköllä kokonaistuotantoon suh-
teutettuna.

Euromääräisesti työn verotuksen keventämiseen 
varattu summa vastaa kooltaan vaalikaudelle 
kaavailtua veronalennusvaraa. Myös muut halli-
tusohjelmassa luvatut veropäätökset toteutetaan 
ensi vuoden aikana.

Myös menoperusteita höllennetään ensi vuonna, 
kun mm. vähimmäispäivärahoja ja eräitä perhe-
etuuksia korotetaan. Eläke- ja työttömyysturva-
etuuksia saavien ostovoima kasvaa merkittävästi, 
kun niihin tehtävät indeksitarkistukset tehdään 
tämä vuoden varsin ripeän kustannusten nousun 
perusteella. Investointiaktiviteetin piristämisek-
si valtio päätti käynnistää uusia väyläinvestointeja 
runsaan 500 milj. euron edestä.

Vuonna 2010 finanssipolitiikan arvioidaan ole-
van likimain neutraalia. Tämä onkin perusteltua, 
jos kokonaistuotannon kasvu ennusteen mukaan 
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Julkisyhteisöjen tulot ja menot sekä rahoitusasema

 2007* 2008E 2009E 2010E 2008E 2009E 2010E

Omaisuus- ja yrittäjätulot 8.0 8.2 8.1 8.1 3.0 -1.6 0.2

Välittömät verot 31.5 33.8 34.4 35.8 7.3 1.7 4.2

 - josta yhteisövero 7.3 8.5 8.3 8.4 16.0 -4.0 2.0

Välilliset verot 23.4 24.4 25.1 25.7 4.3 2.9 2.5

Sosiaalivakuutusmaksut 21.6 22.5 23.7 24.7 4.2 5.1 4.6

Tulot yhteensä 84.5 89.0 91.3 94.4 5.3 2.6 3.4

Kulutusmenot 38.1 40.6 43.1 45.6 6.4 6.2 5.8

Tukipalkkiot 2.2 2.3 2.3 2.3 3.0 1.0 1.0

Sosiaalimenot ja tulonsiirrot 31.2 32.9 34.8 36.4 5.4 5.8 4.7

 - josta sosiaalietuudet ja avustukset 29.7 31.1 32.9 34.4 4.8 5.6 4.8

Korkomenot 2.9 2.8 2.5 2.4 -3.0 -10.0 -4.0

Menot  yhteensä 74.3 78.5 82.6 86.6 5.5 5.3 4.9

Säästö 10.2 10.5 8.7 7.8   

Poistot ja pääoman siirrot, netto  4.4 4.6 4.7 4.9 4.5 3.0 4.0

Pääoman bruttomuodostus1) 5.1 5.2 5.4 5.7 2.9 4.5 5.0

Rahoitusjäämä (nettoluotonanto) 9.5 9.9 7.9 7.0   

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä/BKT, % 5.3 5.2 4.0 3.4

 - valtio 2.1 2.1 1.3 1.0

 - paikallishallinto 0.0 0.1 0.0 -0.1

 - sosiaaliturvarahastot 3.3 3.0 2.7 2.5

BKT:n arvo 179.7  189.8 198.0  206.9  5.6 4.3 4.5

  

	 1)	 	 Ml.	varastojen	muutos	ja	maanostot.	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

  Mrd. e Muutos, % 

vauhdittuu ensi vuoden jälkipuoliskolla talouden 
trendikasvun tuntumaan. Veroperusteiden arvioi-
daan pysyvän edellisvuoden tasolla, kun valtion 
tuloveroasteikkoihin tehdään täysimääräiset an-
siotason nousun mukaiset tarkistukset.

Julkisyhteisöjen rakenteellinen ylijäämä (pl. net-
tokorkomenot) suhteessa kokonaistuotantoon 
laskee edelleen, koska mm. kiihtyvä siirtyminen 
eläkkeelle vauhdittaa sosiaalietuuksien kasvua.

VEROASTE ALENEE PROSENTTIYKSIKÖLLÄ
Julkisyhteisöjen tulojen osuus bruttokansantuot-
teesta aleni parin viime vuoden aikana 0.4 pro-
senttiyksikköä vajaaseen 53 prosenttiin. Tulo-
osuuden lasku johtui veroasteen putoamisesta, 
kun kulutusverojen pohja laajeni kokonaistuotan-

toa hitaammin. Kotitalouksien maksamien tulo-
verojen osuus kokonaistuotannosta pysyi likimain 
ennallaan.  noususuhdanteen ansiosta yhteisö-
verojen ja julkisyhteisöjen omaisuustulojen osuus 
kasvoi.

Ennustejaksolla julkisyhteisöjen tulojen kansan-
tuoteosuuden aleneminen vauhdittuu. Vuosikym-
menen päättyessä tulojen osuuden arvioidaan 
olevan 51.5 prosenttia eli 1.5 prosenttiyksikköä 
viimevuotista matalampi. Veroaste alenee vajaan 
1 prosenttiyksikön, ja myös muiden tulojen osuus 
vähenee, koska omaisuustulojen odotetaan ko-
hoavan kokonaistuotantoa hitaammin.

Veroasteen arvioidaan alenevan ennustejaksol-
la 42.2 prosenttiin. Verotuksen keveneminen on 
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Veroaste, % BKT:sta

 2007* 2008E 2009E 2010E

Välittömät verot 17.5 17.8 17.4 17.3

 - kotitaloudet 13.5 13.4 13.2 13.3

 - yhteisöt 4.1 4.5 4.2 4.1

Välilliset verot 13.0 12.8 12.7 12.4

Sosiaalivakuutusmaksut 12.3 12.2 12.3 12.3

 - kotitaloudet 3.5 3.3 3.4 3.4

 - yhteisöt 8.8 8.8 8.9 8.9

Muut verot1) 0.1 0.1 0.1 0.1

Veroaste 42.9 42.8 42.3 42.2

Nettoveroaste 24.2 24.4 24.2 24.3

Ansiotulojen veroaste2) 32.7 32.1 31.5 31.6

	 1)	 	 Mm.	perintö-	ja	lahjavero.
	 2)	 	 Kotitalouksien	maksamat	välittömät	verot	ja	sosiaalivakuutusmaksut	suhteessa	ansiotuloihin	(ansiotulot=	palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus-	

	 ja	työttömyyspäivärahat).	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

paljolti päätösperäistä, ja suurin lasku ajoittuu 
ensi vuodelle, jolloin budjettiesityksessä kaavailtu 
verojen aikaistettu alentaminen keventää kotita-
louksien verorasitusta. Myös ruoan arvonlisäve-
rotus kevenee ensi vuoden lopulla 22 prosentista 
17 prosenttiin, ja sen vaikutus näkyy täysimääräi-
senä vasta vuonna 2010.

Ensi vuonna kotitalouksien valtion ansiotulovero-
tus kevenee noin 1.5 mrd. eurolla, josta kolmas-
osa käytetään arvioidun kustannustason nousun 
kompensoimiseen. Eri tuloluokissa verotus ke-
venee ennusteessa oletetulla ansiotason nou-
sulla 0.9-1 prosenttiyksiköllä, mikäli vakuutetun 
sosiaalivakuutusmaksut ja kunnallisveroprosentti 
pysyvät tämän vuoden tasolla. Tänä vuonna pal-
kansaajan tuloverotus ilman sosiaalivakuutus-
maksujen muutoksia aleni kaikissa tuloluokissa 
noin 0.2 prosenttiyksiköllä.

Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuihin ei odo-
teta suuria muutoksia, ja myös työntekijän mak-
sut pysynevät kutakuinkin tämän vuoden tasolla. 
Ensi vuonna sovellettavat vakuutusmaksut sel-
kiytyvät lokakuun aikana ja kunnallisveroprosen-
tit marraskuussa. näillä näkymin kunnallisveron 
nousu ensi vuonna jää verraten pieneksi. Vuonna 
2010 työantajan ja vakuutetun työeläkemaksujen 
arvioidaan kohoavan 0.1 prosenttiyksiköllä.

JULKISET MENOT KOHOAVAT VAUHDILLA
Talouden nousukauden aikana julkisten menojen 
kansantuoteosuus on laskenut selvästi. Kohen-
tunut työllisyystilanne ja maltillinen kustannus-
tason nousu alensivat julkisten menojen osuut-
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palkansaajan	kesk.määr.	vero-%	(2010	ETLAn	arvio).

Lähteet:			Kansantalouden	tilinpito	ja
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ETLA	S08.2/g53
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ta vuosina 2005-2007 lähes 3 prosenttiyksiköllä 
47.5 prosenttiin. Menoeristä ripeimmin alenivat 
julkisten sosiaalietuuksien ja avustusten osuudet. 
Myös julkiset kulutusmenot kohosivat kokonais-
tuotannon kasvua hitaammin.

Ennustejaksolla julkiset menot ilman korkomeno-
ja kohoavat arviolta prosenttiyksiköllä 48.5 pro-
senttiin BKT:stä. nopeinta kasvu on valtion- ja 
kuntien kulutusmenoissa, joiden osuus kokonais-
tuotannosta kohoaa 0.8 prosenttiyksiköllä 22 pro-
senttiin. Myös sosiaalietuuksien ja avustusten yh-
teenlaskettu osuus hienokseltaan nousee.

Julkisten menojen ripeä nimellinen kasvu on pe-
räisin valtaosin palvelutuotannon kustannustason 
noususta ja aiempaa suuremmista sosiaalietuuk-
siin tehtävistä kustannustason tarkistuksista. Re-
aalisesti menot kohoavat kokonaistuotannon kas-
vua hitaammin.

Hallituksen päättämät valtion kulutus- ja tulosiir-
tomenojen lisäykset kohoavat ensi vuonna noin 
0.25 prosenttiyksikköä suhteessa kokonaistuo-
tantoon. Euromääräisesti summa on noin puolet 
hallitusohjelman menolisäyksistä. Ensi vuodelle 

hallitus esittää noin 0.1 prosenttiyksikön lisäystä 
vähimmäispäivärahoihin ja perhe-etuuksiin.

JULKISYHTEISÖJEN VELKAANTUNEISUUS VÄHENEE
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämän kansantuote-
osuus alenee. Suhdanneluonteisten tuloerien su-
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Lähde:			Tilastokeskus. ETLA	S08.2/g43
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pistumisen ja finanssipolitiikan elvytyksen yhteis-
vaikutuksesta julkisyhteisöjen rahoitusylijäämän 
arvioidaan putoavan viime vuoden 5.3 prosen-
tista 4 prosenttiin ensi vuonna ja 3.4 prosenttia 
vuonna 2010.

Valtiontalous pysyy koko ennustekauden ylijää-
mäisenä, mikä sinänsä mahdollistaa suhdanne-
poliittisen lisäelvytyksen, jos suhdannekehitys on 
ennustettua heikompaa. Paikallishallinnon odo-
tetaan pysyvän tasapainoisena, ja sosiaaliturva-
rahastojen ylijäämän BKT-suhde pienenee 2.5 
prosenttiin.

Ylijäämäisten budjettien ansiosta julkisen velan 
määrä alenee ennustejaksolla tuntuvasti. Valtion 
bruttovelka supistuu tänäkin vuonna vajaat 2.9 
miljardia euroa 53.5 miljardiin euroon. Suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen valtion velka alenee 
viime vuoden 31.2 prosentista 25.5 prosenttiin 
vuonna 2010.

RAKENNEUUDISTUKSILLA ON KIIRE 
Suomen julkisen talouden tilanne rahoitusylijää-
mällä mitattuna näyttää keskipitkällä aikavälillä 
verraten vahvalta. Pitemmällä aikavälillä julkisen 
talouden rahoitusasema kuitenkin heikkenee, 
kun ennustettu väestörakenteen muutos lisää jul-
kisia menoja ja samanaikaisesti hidastaa vero-
pohjien kasvua.

nykyhallituksen rakennepoliittinen ohjelmakoko-
naisuus (valtion tuottavuushanke, kuntien PA-
RAS-hanke sekä SATA-komitea), jotka perustuvat 
julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kohotta-
miseen sekä työikäisten sosiaalitukiriippuvuuden 
vähentämiseen, vastaavat hyvin ikääntymisen 
julkiselle taloudelle tuomiin haasteisiin. näiden 
ohjelmien käytännön toteutusta tulisi jouduttaa, 
koska niiden lykkääminen seuraavalle vaalikau-
delle johtaisi vaikeammin toteutettaviin julkisten 
menojen säästötoimiin ja yksityisen sektorin kil-
pailukykyä heikentäviin vero- ja maksukorotuk-
siin.
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ETLA	S08.2/t02

BKT:N KASVUVAUHTI HIDASTUU SELVÄSTI TÄNÄ JA ENSI 
VUONNA 
ETLA nostaa hieman kuluvan vuoden talouden 
kasvuennustettaan 2.7 prosentista 2.8 prosent-
tiin. Kansainvälinen kysyntä vaimenee jo, mut-
ta Suomen vienti jää vain hieman aikaisemmin 
ennustettua pienemmäksi. Tuonnin kasvu jää 
sitävastoin huomattavasti odotettua heikommak-
si. niinpä kotimaisen tuotannon osuus kokonais-
tarjonnasta on aikaisemmin ajateltua suurempi ja 
tuonnin osuus vastaavasti pienempi.

Tuotanto ja työllisyys

Bruttokansantuote toimialoittain

  2007* 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

Alkutuotanto 5.1 3.4 16.6 0.3 1.8 -1.3 2.6 1.1  

Teollisuus 41.1 33.3 8.6 4.0 2.6 3.5 6.0  3.5  

Rakentaminen 10.0 5.2 7.1 4.1 -1.6 2.7 3.8 2.2  

Palvelut 100.7 59.2 2.1 2.2 1.7 2.4 2.5 2.1  

BKT perushintaan 156.9 100 4.9 2.8 1.8 2.7 3.4 2.6  
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  

Teollisuuden arvonlisäys kohoaa tänä vuonna 
noin 4 prosenttia, mikä on selvästi viimevuotista 
vähemmän ja myös runsaan prosentin keväällä 
ennustettua vähemmän. Rakentamisen kasvu-
arvio pysyy noin 4 prosentissa. Palvelujen arvon-
lisäyksen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 2.2 
prosenttia, eli hieman viimevuotista enemmän.

Olemme alentaneet ensi vuoden BKT:n kasvuar-
vion 3 prosentista 1.8 prosenttiin. Kansainvälisen 
kysynnän arvioidaan kohenevan jo ensi vuoden 
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Teollisuustoimialojen tuotos

  2007* 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

Teknologiateollisuus 68.0 49.3   9.8    6.1    3.8    4.4     8.6     4.6  

  - metallien jalostus 12.1 8.8    -4.9 6.3    -1.0  4.1    6.4     3.2

 - metallituotteet 8.0 5.8   10.8 3.6  1.2 3.3    5.4   2.8

 - koneet ja laitteet 17.3 12.5  12.0  3.1 2.6  4.7 8.2     2.9

 - kulkuneuvot 4.6 3.4     1.8    1.5    2.7    0.9  3.4    2.6

 - elektroniikka- ja 

   sähköteollisuus 26.0 18.8 13.3  8.3 5.9 4.9 10.6 6.0

Metsäteollisuus  22.3 16.2  1.2 -2.0 -2.4     1.3  2.2     0.1

 - puutavarateollisuus 7.3 5.3 1.9 -4.2 -1.0 4.5   3.1     0.9 

  - paperiteollisuus 15.0 10.9 1.0  -1.1 -2.9 0.1   1.9   -0.2

Graafinen teollisuus 4.7 3.4   0.9  -0.4 2.1 2.1 -0.3   1.7

Kemianteollisuus 18.3 13.2     3.7    2.5    1.0    3.5      1.2   2.5

Elintarviketeollisuus 9.5 6.9     3.0     1.4     1.9     1.7     1.1    1.5

Tekstiili-, vaatetus-, nahka-

ja kenkäteollisuus 1.3 1.0    -0.1    -0.2     2.4     1.9     -2.7     1.3

Muu tehdasteollisuus 5.7 4.1      4.4 -0.9  -1.1      2.8 4.8     1.1   

 Tehdasteollisuus yhteensä 129.8 94.1      5.6      3.4     2.1      3.5   4.8     3.1  

 Mineraalien kaivu 1.5 1.1    1.4   1.0    -0.3    2.9    3.0    1.4

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 6.7 4.8   0.4 1.5      1.3      2.5    2.1     2.1

Koko teollisuus 138.0 100    5.3    3.3     2.0     3.4   4.7     3.1

Teollisuus pl. elektroniikka- 

 ja sähköteollisuus  112.0 81.2      2.4     1.3     0.3     2.7    2.7    1.8
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  

alkupuoliskolla, koska Yhdysvaltain taloudellisten 
ongelmien vaikutukset maailmantalouteen ovat 
suhteellisen nopeasti ohimeneviä. Elpyminen nä-
kyy BKT:n kasvuluvuissa kuitenkin vasta seuraa-
vana vuonna.

Teollisuustuotanto kasvaa vajaan 3 prosentin tah-
tia. Rakentaminen supistuu vajaat 2 prosenttia. 
Palvelujen kasvuvauhti hidastuu 1.7 prosenttiin.

TEOLLISUUSTUOTANNON KASVUVAUHTI HIDASTUU ENSI 
VUONNA 2 PROSENTTIIN
Teollisuustuotannon kasvuvauhti hiljenee tänä 
vuonna selvästi viimevuotisesta. Kansainvälinen 
kysyntä oli vielä ensimmäisellä vuosipuoliskolla 
vahvaa, mutta on nyt hidastumassa. Tuotoksella 
mitattuna teollisuustuotanto lisääntyy tänä vuon-

na 3.3 prosenttia. Tehdasteollisuuden tuotanto 
elektroniikka- ja sähköteollisuus poislukien kas-
vaa 1.3 prosenttia.

nopeimmin kasvavia toimialoja ovat tänä vuonna 
sähkö- ja elektroniikkateollisuus, metallien jalos-
tus, metallituoteteollisuus sekä koneiden ja lait-
teiden valmistus.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotanto kas-
vaa selvästi viimevuotista hitaammin, mutta kui-
tenkin vahvat 8 prosenttia. Metallien jalostuksen 
tuotanto kasvaa tänä vuonna runsaat 6 prosent-
tia vuodentakaisesta, koska vertailutaso on  viime 
vuoden tuotantorajoitusten takia erityisen mata-
la. Metallituotteiden valmistuksen kasvuvauhti 
hidastuu vajaaseen 4 prosenttiin. Koneteollisuu-
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den viime vuosien kova kasvu ei jatku enää tänä 
vuonna, vaan tuotannon lisäys jää noin 3 pro-
senttiin.

urheiluautojen sopimustuotanto on tänä vuonna 
pysynyt hyvissä lukemissa, ja telakoiden tilaus-
kannassa on tällä hetkellä 6 alusta. Laivatoimi-
tusten ajoittumisen takia kulkuneuvoteollisuuden 
tuotanto kasvaa tänä vuonna kuitenkin vain noin 
1.5 prosenttia vuodentakaisesta.

Kuten viime vuonna kemianteollisuuden alatoimi-
aloista lisääntyy tänä vuonna reippaimmin öljy-
tuoteteollisuus. Koko kemianteollisuuden tuotan-
to kasvaa noin 2.5 prosenttia. Paperiteollisuuden 
tuotanto supistuu tänä vuonna runsaan prosentin 
heikon markkinatilanteen vuoksi. Puutavarateol-
lisuuden tuotanto supistuu runsaat 4 prosenttia 
viimevuotisesta, koska alan kysyntä on romahta-
nut.

BKT kasvoi kuluvan vuoden alkupuoliskolla 2.5 
prosenttia
Bruttokansantuote lisääntyi tarkistettujen tietojen 
mukaan viime vuonna 4.5 prosenttia edellisvuodes-
ta. Kansantalouden tilinpidon syyskuussa julkaistujen 
ennakkotietojen mukaan BKT kasvoi kuluvan vuoden en-
simmäisellä neljänneksellä 2.3 ja toisella 2.8 prosent-
tia viimevuotisesta. Kausitasoitettuna kokonaistuotanto 
lisääntyi ensimmäisellä neljänneksellä 0.3 ja toisella 0.8 
prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaistuotanto 
lisääntyi siten ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2.5 pro-
senttia vuodentakaisesta. Teollisuuden arvonlisäys kohosi 
kuluvan vuoden alkupuoliskolla 4 prosenttia vuodentakai-
sesta, rakentamisen peräti 5.7 prosenttia ja palvelualojen 
2.3 prosenttia.

Palvelutoimialojen tuotos

  2007* 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

Kauppa 31.7 18.0 4.9 2.6 2.0 2.9 5.5 2.6

 - moottoriajoneuvojen kauppa 4.7 2.7 5.3 2.6 2.3 1.8 7.3 2.4

 - tukkukauppa 16.3 9.3 4.5 2.5 1.5 3.6 5.3 2.8

 - vähittäiskauppa 8.5 4.9 5.5 2.9 2.8 2.3 4.9 2.5

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 5.7 3.2 3.2 2.1 1.9 2.8 2.8 2.5

Liikenne     26.2 14.9 2.6 2.4 1.9 3.7 3.1 2.9

 - kuljetus 19.7 11.2 4.2 1.6 1.7 3.7 3.0 2.5

 - tietoliikenne 6.5 3.7 -0.8 4.1 2.5 3.7 3.4 3.7

Rahoitus- ja vakuutustoiminta 8.2 4.7 4.4 1.8 1.8 3.6 4.6 2.7

Asuntojen omistus 19.1 10.9 1.7 2.0 1.6 1.7 1.6 1.6

Kiinteistö- ja liike-elämää

palveleva toiminta 30.4 17.3 8.1 3.8 2.2 3.0 5.7 2.8

Muut sosiaaliset ja yhteis- 

 kunnalliset palvelut 54.3 30.9 3.7 1.4 1.3 1.2 3.6 1.2

Yksityiset palvelut  132.6 75.6 4.6 3.1 2.7 3.0 4.2 2.9

Julkiset palvelut 42.7 24.4 0.8 0.4 0.4 0.4 1.6 0.4

Yhteensä 175.3 100 3.7 2.5 2.2 2.4 3.6 2.4
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  
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Rakentamisen tuotos

  2007* 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

Rakentaminen 26.1 100.0 8.4 4.1  -1.6  2.5 3.8  2.2 

 - talonrakentaminen 19.7 76.0 8.9  3.8  -3.5  2.6 4.0   1.8 

 - maa- ja vesirakentaminen 6.4 24.0 5.2  5.0 5.0 3.0   3.1   3.6 
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  

Ensi vuonna teollisuustuotannon kasvuvauhti hi-
dastuu tuotoksella mitattuna 2 prosenttiin. Vien-
tikysyntä kuitenkin voimistuu uudestaan vuoden 
jälkipuoliskon aikana.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden tuotannon 
kasvuvauhti hidastuu 6 prosentin tuntumaan, 
kun kysyntä vähenee. Koneiden valmistuksen 
kasvuvauhti hidastuu hieman vajaaseen 3 pro-
senttiin. Telakkateollisuuden ansiosta kulkuneu-
vojen tuotannon kasvu vahvistuu ensi vuonna 
selvästi vajaaseen 3 prosenttiin.

Kemianteollisuuden tuotanto kasvaa ensi vuon-
na noin prosentin. Kumi- ja muovituotteiden 
tuotanto lisääntyy hieman hitaammin kuin kah-
den muun alatoimialan tuotanto. Metsäteollisuu-
den tuotanto kasvoi edellisellä viisivuotisjaksol-
la 2003-2007 keskimäärin runsaat 2 prosenttia. 
Seuraavalla viisivuotisjaksolla tuotannon kasvu 
pysähtyy tehtaiden sulkemisten ja kireän kilpai-
lutilanteen takia. Ensi vuonna paperiteollisuuden 
tuotanto vähenee kolmisen prosenttia ja puutava-
rateollisuuden noin prosentin.

PALVELUALOJEN TUOTOS
Palvelujen tuotoksen volyymi kasvoi viime vuon-
na 3.7 prosenttia suotuisan suhdannetilanteen 
myötä. Yksityisellä sektorilla tuotoksen kasvu oli 
4.6 prosenttia, erityisesti liike-elämää palvelevan 
toimialan tuotanto oli vahvassa kasvussa. Sen si-
jaan julkisen sektorilla tuotos lisääntyi vajaan pro-
sentin.

Tänä vuonna palvelutoimialojen tuotoksen kas-
vun arvioidaan hidastuvan 2.5 prosenttiin ylei-
sen talouskasvun hidastumisen myötä. Kasvun 
painopisteen arvioidaan olevan tietoliikenteessä. 
Kaupan liikevaihto kasvaa aiempaa hitaammin 
kotitalouksien kulutuskysynnän kasvun vaimene-
misen vuoksi.  Myös liike-elämää palvelevan tuo-
tannon kasvu hidastuu selvästi viime vuodesta.

Ensi vuonna palvelutoimialojen tuotannon kas-
vun arvioidaan jatkuvan 2 prosentin tuntumassa 
talouden aktiviteetin hidastumisen myötä. Kas-
vu jakautuu aiempaa tasaisemmin eri toimialoille. 
Vähittäiskaupan tuotannon kasvu jatkuu vajaan 
3 prosentin tuntumassa kotitalouksien reaalisen 
ostovoiman kasvun vauhdittamana.

RAKENNUSTUOTANTO VÄHENEE ENSI VUONNA
Tilinpidon ennakkotietojen mukaan rakennustuo-
tanto kasvoi viime vuonna  8.5 prosenttia. Talojen 
uudisrakentamisen volyymi kasvoi viime vuon-
na 11 prosenttia.  Asuinrakentaminen supistui 3 
prosenttia ja muu talonrakentaminen laajeni en-
nätysmäiset 25 prosenttia. Maa- ja vesirakenta-
misessakin päästiin noin 8 prosentin lisäykseen.

Tuoreimmat tiedot talonrakennusten aloituksista 
viittaavat siihen, että asuinrakentamisen tuotan-
to alenee myös tänä vuonna. Myös muun ta-
lonrakentamisen tuotannon kasvun odotetaan 
pysähtyvän vuoden lopulla. Rakennusten lupa-
hakemukset ovat vähentyneet alkuvuonna noin 
20 prosentilla, ja vuoden toisella neljänneksellä 
asuntorakennus- ja yritysten talonrakennushank-
keita aloitettiin 10 prosenttia vuodentakaista vä-
hemmän.
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Työvoimatase, 1000 henkilöä

 Erä 2005 2006 2007 2008E 2009E 2010E

Väestö 5 246 5 266  5 282 5 302 5 322 5 341

Työikäinen väestö1) 3 948 3 963 3 979 4 003 4 021 4 036

Työvoima 2 620 2 648 2 675 2 707 2 708 2 714

Työlliset 2 401 2 444 2 492 2 539 2 541 2 551

Työttömät 220 204 184 168 168 162

Tehdyt työtunnit (milj.) 4 118 4 181 4 262 4 313 4 290 4 281

Työvoimaosuus, % 66.4 66.8 67.2 67.6 67.4 67.2

Työllisyysaste2), % 68.0 68.9 70.0 70.7 70.6 70.9

Työttömyysaste, % 8.4 7.8 6.9 6.2 6.2 6.0

	 1)	15-74	-vuotiaat.
	 2)	Työllisten	osuus	työikäisestä	(15-64	-vuotiaat)	väestöstä.

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Tänä vuonna rakennustuotannon odotetaan kas-
vavan 4 prosenttia, ja ensi vuonna tuotannon 
määrä supistuu 2 prosenttia. Asuinrakentamisen 
tuotanto alenee kumpanakin ennustevuotena 5 
prosenttia.

Muu rakentaminen kasvaa vielä tänä vuonna yli 
10 prosentilla, mutta ensi vuonna niidenkin ar-
vioidaan kääntyvän selvään, arviolta 5 prosentin 
laskuun.

Rakennustoiminnan aloista suotuisimmin pär-
jää maa- ja vesirakentaminen, jossa mm. valtion 
päättämien uusien väylähankkeiden ansiosta 
päästään tänä ja ensi vuonna 5 prosentin lisäyk-
seen.

TYÖLLISYYDEN KASVU HIDASTUU
Työllisyyden vahva kasvu jatkui ripeänä vuoden 
alkupuoliskolla, ja työllisten määrä kohosi run-
saat 2 prosenttia vuodentakaista suuremmaksi. 
Työllisyyden kasvun vetureita olivat edelleen me-
talliteollisuus, rakentaminen sekä liike-elämän 
palvelut.

Kausitasoitettuna työllisyyskehitys näyttää saa-
vuttaneen taitekohtansa. Myös työllisyyskehitys-
tä ennakoivat indikaattorit viittaavat työllisyyden 
kasvun hidastuvan vuoden jälkipuoliskolla.

Työministeriön rekisteritietojen mukaan avointen 
työpaikkojen määrän lasku jatkui teollisuudes-
sa ja rakentamisessa. Aivan viime kuukausina 
myös kaupan alan tarjoamat uudet työpaikat ovat 
kääntyneet laskuun ensi kertaa sitten vuoden 
2004. Myös lomautettujen määrän kolme vuotta 
kestänyt aleneminen on päättynyt.

Työllisyyden määrän odotetaan kasvavan tänä 
vuonna 2 prosenttia ja työllisyysasteen kohoavan 
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Lähde:			Tilastokeskus. ETLA	S08.2/e01
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0.7 prosenttiyksiköllä 70.7 prosenttiin. Työttö-
myysaste alenee 0.7 prosenttiyksiköllä 6.2 pro-
senttiin.

TEOLLISUUDEN JA RAKENNUSALAN TYÖPAIKAT 
VÄHENEVÄT ENSI VUONNA
Ennustejaksolla työllisyyden kasvun ennakoidaan 
hidastuvan merkittävästi kokonaistuotannon kas-
vun vaimenemisen ja yritysten heikentyneen tu-
loskehityksen takia.

Ensi vuonna työllisyyden kasvun arvioidaan py-
sähtyvän ja työllisyys- sekä työttömyysasteiden 
jäävän kuluvan vuoden tasolle.

Käynnistynyt laskusuhdanne vähentää ensi 
vuonna erityisesti jalostuselinkeinojen työllisyyttä. 
Vientiteollisuuden tuotannon kasvun hidastumi-
nen ja kannattavuuden heikkeneminen vähen-
tävät työvoiman tarvetta. Teollisuuden työpaikat 
vähenevät ensi vuonna arviolta 2 prosentilla suu-
rimpien leikkausten osuessa vakavia kannatta-
vuusongelmia potevaan metsäteollisuuteen.

Vientialojen tuotannon kasvun hidastumisen vä-
lilliset vaikutukset leviävät asteittain kuljetuksiin 
ja muille palvelualoille kuten tukkukauppaan. Lii-
kennesektorin työpaikkojen arvioidaan supistu-
van prosentilla.
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Alkutuotanto

Teollisuus

Rakennustoiminta

Kauppa,	ravitsemis-	ja
majoitustoiminta

Julkiset	palvelut

Rahoitus,	vakuutus	ja	liike-
elämää	palveleva	toiminta

Liikenne

Lähde:			Tilastokeskus.

ETLA	S08.2/e03
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Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä

 Toimiala TOL-02 2005 2006 2007  2008E 2009E 2010E

 Alkutuotanto A,B 114 113 111 111 110 108

 Teollisuus C,D,E 460 465 466 462 452 448

 Rakentaminen  F 158 162 174 184 179 177

 Kauppa G,H 378 381 395 407 413 417

 Liikenne I 172 181 175 174 172 172

 Rahoitus, vakuutus ja liike- 

 elämää palveleva toiminta J,K 322 336 359 374 377 380

 Julkiset ja muut palvelut L-O 790 801 806 810 820 830

  - josta julkinen sektori  654 655 657 660 663 666

 Palvelut yhteensä  1667 1702 1740 1781 1799 1816

 Toimiala tuntematon X 5 4 6 16 16 16

 Koko kansantalous  2401 2444 2492 2539 2541 2551

	 1)	 	 Toimialaluokitus	2002.	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Suhteellisesti suurimmat työllisyysmenetykset ko-
kee rakennusala, jossa asuin- ja liikerakentami-
sen supistumisen takia työpaikkojen odotetaan 
vähenevän 2.5 prosentilla.

Palvelualoilla työpaikat lisääntyvät edelleen, mut-
ta kasvu hidastuu tämänvuotisesta 2.5 prosen-
tista 1 prosentin tuntumaan. Julkisyhteisöjen 
työllisyys paranee jatkossakin noin 0.5 prosentilla 
vuosittain, kun taas yksityisillä palvelualoilla työlli-
syyden kasvun arvioidaan putoavan tämänvuoti-
sesta 3.5 prosentista 1.5 prosenttiin.

Vuoden 2009 jälkipuoliskolle ajoittuvaksi arvioi-
tu talouden hidas elpyminen lisää työn kysyntää, 
ja vuonna 2010 työpaikkojen määrän arvioidaan 
lisääntyvän vaatimattomat 0.5 prosenttia. Vienti-
teollisuuden tuotannon elpyminen jää kuitenkin 
hitaaksi eikä riitä tarjoamaan alalle lisää työpaik-
koja. Myös rakentamista odottaa pitempiaikainen 
jäähtyminen, koska yritysten liike- ja toimistora-
kentamisen kasvuperintö on suuri ja kotitalouksi-
en arvioidaan jatkavan rahoitusasemansa terveh-
dyttämistä.

TYÖLLISYYDEN KASVU HIDASTUU KESKIPITKÄLLÄ 
AIKAVÄLILLÄ
Keskipitkällä aikavälillä työllisyyteen merkittävim-
min vaikuttavan kotimaisen kysynnän arvioidaan 
jäävän 1.5 prosenttiyksikön verran edellistä vii-
sivuotisjaksoa hitaammaksi. Lisäksi työllisyyden 
kasvua rajoittaa työikäisen 15-64 -vuotiaan väes-
tön määrän väheneminen vuoden 2010 jälkeen. 
Ilman työikäisen väestön työhön osallistumisas-
teen kohoamista ja siihen vaikuttavia toimenpi-
teitä hallituksen vaalikauden lopulle asettama 72 
prosentin työllisyysastetavoite jää saavuttamatta.

Sosiaaliturvauudistusta pohtivassa SATA-komi-
teassa valmistellaan useita isoja työnteon kan-
nustavuutta lisääviä uudistuksia. Komiteassa 
valmistellaan mm. työllistymisbonusta, jossa työl-
listyessään työtön voisi saada työttömyyden aikai-
sia sosiaalietuuksia ensimmäisten työkuukausien 
ajan. Lisäksi komiteassa käsitellään ehdotusta, 
jonka mukaan ansiosidonnainen työttömyyspäi-
väraha porrastetaan työvuosien mukaan. Erityi-
sesti työttömyysturvan kestoa rajoittavat ja työhön 
osallistumista velvoittavat uudistukset ovat muis-
sa Eu-maissa osoittautuneet tehokkaiksi keinoik-
si jouduttaa työllistymistä.  
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TAVARATUONTI KASVAA HUOMATTAVASTI AIEMMIN 
ARVIOITUA VÄHEMMÄN
Tavaratuonnin odotetaan tänä vuonna lisäänty-
vän vain 2.5 prosenttia vuodentakaisesta eli huo-
mattavasti keväällä arvioitua vähemmän. Kaik-
kien hyödykeryhmien tuonti kasvaa aiemmin 
ennustettua vähemmän. Palvelut mukaan lukien 
tuonti kasvaa tänä vuonna 2.8 prosenttia.

Ensi vuonna tavaratuonnin arvioidaan kasvavan 
3.5 prosenttia. Kasvulukua on korjattu alaspäin 
noin kahdella prosenttiyksiköllä. Lyhytikäisten 
kulutustavaroiden tuonti kasvaa jonkin verran ai-
kaisemmin arvioitua enemmän, mutta kestokulu-
tustavaroiden tuontiennustetta on alennettu tun-
tuvasti. Myös raaka-aineiden ja energiatuotteiden 
tuontiennusteita on korjattu alaspäin.

YDINVOIMALAN OSAT VAUHDITTAVAT INVESTOINTI- 
TAVAROIDEN TUONTIA VARSINKIN ENSI VUONNA
ETLA arvioi investointitavaroiden tuonnin kasva-
van tänä vuonna vajaat 5 prosenttia ja ensi vuon-
na vajaat 8 prosenttia. Kuluvan vuoden lopulla 
ja ensi vuoden alussa viidenteen ydinvoimalaan 

Tuonti ja maksutase

tuodaan reaktorin osat, jotka ovat voimalan suu-
rimmat ja kalleimmat hankinnat.

Vuonna 2010 investointitavaroiden tuonnin kas-
vuvauhti hiljenee selvästi, kun ydinvoimalan suu-

Tavara- ja palvelutuonti

 2007* 2007* 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

 Arvo1) Määrä1)

 Mrd. e %-osuus Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin

Raaka-aineet ja tuotantotarvikkeet 23.0 38.7 6.3 0.5 0.5 2.4 5.1 1.9  

Energiatuotteet   8.2  13.8 -3.5   1.9    1.0   1.6    1.9 1.7  

Investointitavarat   14.0   23.5 19.8   4.9    7.5    1.2    11.4  3.9  

Kulutustavarat   14.3    24.0 -1.3    2.8    4.1   4.8    8.9 4.2  

 - kestokulutustavarat  5.9    9.9  -7.6     0.9    2.8    5.4    10.7  4.0  

 - muut kulutustavarat   8.4    14.1   4.3      4.4    5.1   4.4    7.5  4.4  

Koko tavaratuonti2)  57.0 100  6.6   2.5    3.5    2.7    7.5  3.1  

Tavara- ja palvelutuonti2)   73.1 ..    6.6        2.8      3.2    2.6      7.2  3.0  

	 1)	Käyttötarkoituksen	mukainen	tuonnin	arvo	Tullitilaston	(c.i.f.)	mukaan.	Määrän	muutokset	ETLAn	laskelma.	

	 2)	Kansantalouden	tilinpidon	mukaan.		 	 	 	 	 	 	 	

	 Lähteet:	Tilastokeskus,	Tullihallitus.

1985 90 95
*-20

-10

0

10

20

% 	

Raaka-aineiden tuonnin ja teollisuus-
tuotannon muutos

2000 05 10

Raaka-aineiden	ym.	tuonti
Teollisuustuotanto1)
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tuonti.

Lähteet:			Tilastokeskus,	Tullihallitus. ETLA	S08.2/m01
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Tavaratuonnin määrä kasvoi vain runsaan prosen-
tin kuluvan vuoden alkupuoliskolla
Tavaratuonnin määrä kohosi viime vuonna tarkistettujen 
tietojen mukaan 6.6 prosenttia edellisvuodesta. Kansan-
talouden tilinpidon syyskuussa julkaistujen ennakkotieto-
jen mukaan tavaratuonnin määrä lisääntyi kuluvan vuo-
den ensimmäisellä neljänneksellä vain 0.1 prosenttia ja 
toisella neljänneksellä 2.4 prosenttia vuodentakaisesta. 
Tavaraviennin määrä kohosi siten vuoden alkupuoliskol-
la 1.3 prosenttia viimevuotisesta. Kasvuluvuksi saadaan 
kuitenkin paljon matalampi 0.8 prosenttia, kun tullin tie-
dot tuonnin arvosta deflatoidaan Tilastokeskuksen tuonti-
hintaindeksillä.

Tavaroiden käyttötarkoitusluokitus muuttui vuoden 2007 
alusta, jolloin puhelinlaitteiden osat siirtyivät kestokulu-
tustavaroista investointitavaroihin. Investointitavaroiden 
tuonti oli siten viime vuonna tavanomaista voimakkaam-
paa, ja kestokulutustavaroiden tuontimäärä puolestaan 
edellisvuotista pienempi. Kuluvan vuoden tammi-kesä-
kuussa investointitavaroiden tuontimäärä lisääntyi 5.1 
prosenttia vuodentakaisesta. Kestokulutustavaroiden 
tuonti nousi vain 0.6 prosenttia. Energiatuotteita tuotiin 
2.7 prosenttia edellisvuotista enemmän. Lyhytikäisten ku-
lutustavaroiden tuonti lisääntyi 5 prosenttia vuodentakai-
sesta. Raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden tuonti sen 
sijaan supistui 2.4 prosenttia.  

Tuontihinnat nousivat viime vuonna 1.8 prosenttia vuo-
dentakaisesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla tuontihinnat nousivat kansantalouden tilinpidon 
mukaan keskimäärin 4.2 prosenttia viimevuotisesta. Ti-
lastokeskuksen tuontihintaindeksi kohosi tammi-kesä-
kuussa 5.3 prosenttia edellisvuodesta.

rimmat investoinnit ovat ohi. Investointitavaroihin 
luetaan viime vuoden alusta myös puhelinlaittei-
den osat. Aikaisemmin ne kuuluivat kestokulu-
tustavaroihin.

Teollisuustuotannon kasvuvauhti hidastuu tänä 
vuonna tuntuvasti viimevuotisesta. Raaka-ainei-
den ja tuotantotarvikkeiden tuonti kasvaa siten 
kuluvana vuonna vain puolisen prosenttia. Myös 
ensi vuonna niiden tuonnin kasvu jää puolen pro-
sentin paikkeille, kun teollisuustuotannon kasvu-
vauhti hieman vaimenee. Energiatuotteiden tuon-
nin arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna vajaat 
2 prosenttia ja ensi vuonna prosentin.

Kestokulutustavaroiden tuonnin arvioidaan tänä 
vuonna lisääntyvän vain vajaan prosentin viime-
vuotisesta. Vuoden alkupuoliskolla esimerkiksi 
moottoriajoneuvojen tuonti pysyi edellisvuoden 
lukemissa. Ensi vuonna kestokulutustavaroita 
tuodaan arviomme mukaan vajaat 3 prosenttia 
tämänvuotista enemmän. Lyhytikäisten kulutus-
tavaroiden tuonti kasvaa kuluvana vuonna run-
saan 4 prosentin vuosivauhtia ja ensi vuonna 
noin 5 prosenttia.

TUONTIHINNAT KÄÄNTYVÄT VUODEN LOPULLA LASKUUN
Tavaroiden tuontihinnat nousivat voimakkaas-
ti kuluvan vuoden alkupuoliskolla, mutta vuoden 
lopulla hintojen odotetaan selvästi laskevan. Vuo-
sitasolla tavaroiden tuontihinnat nousevat tänä 
vuonna keskimäärin runsaat 4 prosenttia viime-
vuotisesta. Ensi vuonna tavaroiden tuontihinnat 
jäävät keskimäärin kuluvan vuoden tasolle.

Energiatuotteiden euromääräiset tuontihinnat 
ovat olleet nousussa viime vuoden alusta asti öl-
jyn maailmanmarkkinahintojen nousun seurauk-
sena. Energiatuotteiden kallistumisen arvioidaan 
pysähtyvän kuluvan vuoden kolmannella neljän-
neksellä, mutta hinnat ovat kuitenkin tänä vuon-
na keskimäärin noin 34 prosenttia viimevuotis-
ta korkeammat. Ensi vuonna energiatuotteiden 
tuontihintojen arvioidaan alenevan noin 4 pro-
senttia tämänvuotisesta.

Raaka-aineiden tuontihinnat ovat viime vuoden 
jyrkän nousun ja sitä seuranneen laskun jälkeen 
olleet kuluvan vuoden alkupuoliskolla melko va-
kaat. ne ovat kuitenkin tänä vuonna keskimää-
rin 3.5 prosenttia viimevuotista halvemmat. Ensi 
vuonna raaka-aineiden tuontihinnat jäävät kulu-
van vuoden tasolle.
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Vaihtotase, mrd. euroa

  2006 2007 2008E 2009E 2010E

Tavaroiden vienti (fob) 1) 61.7 65.8 69.6 70.7 74.1

Tavaroiden tuonti (fob)1) 52.5 57.0 61.0 63.0 64.8

Kauppataseen ylijäämä 9.1 8.7 8.5 7.6 9.3

Palveluvienti 13.8 16.4 18.1 18.5 19.1

Palvelutuonti 14.7 16.1 16.9 17.5 18.2

Palvelutaseen ylijäämä -0.9 0.4 1.3 0.9 0.9

Tuotannontekijäkorvausten ja

tulonsiirtojen taseen ylijäämä 0.0 0.5 -0.7 -0.7 -0.7

Vaihtotaseen ylijäämä 8.3 9.6 9.1 7.9 9.5

Vaihtotaseen ylijäämä / BKT, % 4.9 5.3 4.8 4.0 4.6

Vaihtotaseen ylijäämä / viennin arvo, % 10.9 11.6 10.4 8.9 10.2

	 1)	 	 Ml.	tavarakaupan	järjestelyerät.	 .

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Investointitavaroiden tuontihinnat ovat kuluvan 
vuoden aikana kääntyneet laskuun ja ne halpe-
nevat puolisen prosenttia viimevuotisesta. Kesto-
kulutustavaroiden tuontihintojen trendinomainen 
lasku jatkuu. Muiden kulutustavaroiden tuonti-
hinnat nousivat sen sijaan voimakkaasti vuoden 
alkupuoliskolla, ja niiden arvioidaan kohoavan 
tänä vuonna noin 3 prosenttia vuodentakaisesta. 
Ensi vuonna hintojen kohoaminen hidastuu.

VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ KUTISTUU MUTTA SÄILYY 
HUOMATTAVANA
Suomen vaihtotase oli viime vuonna 9.6 miljardia 
euroa ylijäämäinen. Ylijäämä kasvoi edellisvuo-
desta 1.3 miljardilla eurolla. Ennustejaksolla vaih-
totaseen ylijäämän odotetaan kuitenkin supistu-
van, kuluvana vuonna 9.1 miljardiin euroon ja 
vuonna 2009 edelleen 7.9 miljardin euron tuntu-
maan. Kokonaistuotannon arvoon suhteutettu yli-
jäämä putoaa ennusteen mukaan viime vuoden 
5.3 prosentista 4 prosenttiin vuonna 2009, mutta 
kohoaa uudelleen vuonna 2010 maailmantalou-
den elpymisen myötä. Vaikka talouden näkymät 
ovat nyt jonkin verran heikommat kuin keväällä, 
ennustenumerot ovat kuitenkin korkeampia kuin 
maaliskuun ennusteessa. Tämä johtuu siitä, että 
tilastohistoriaa korjattiin kesällä melko tavalla (ks. 
laatikko sivulla 56).

Kauppataseen ylijäämän arvioidaan heikkenevän 
viime vuoden 8.75 miljardista eurosta 7.6 mil-
jardin euron tuntumaan vuonna 2009. Tuonnin 
arvo kasvaa tänä ja ensi vuonna nopeammin kuin 
viennin arvo erityisesti sen vuoksi, että uuden 
ydinvoimalan pitkään viivästyneet mittavat kone- 
ja laitehankinnat viimein käynnistyvät.

Palveluiden ulkomaankaupan ennustaminen on 
vaikeaa, koska tilastotiedot muuttuvat ajan mit-
taan poikkeuksellisen paljon. Arvioimme, että 
ylijäämäiseksi ponnahtanut palvelutase pysyy yli-
jäämäisenä ja ylijäämä jopa kasvaa, koska palve-
luiden merkityksen kohoaminen jatkuu monilla 
Suomen perinteisillä vientialoilla.

Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen tase 
on viime vuotta lukuun ottamatta ollut yleensä ali-
jäämäinen. Odotamme pienen alijäämän säilyvän 
myös ennustejaksolla.

KOTITALOUKSIEN VELKAANTUMISEN ODOTETAAN 
HIDASTUVAN VÄHITELLEN
Kotitaloussektorin kulutusmenot olivat vuonna 
2007 jo toisena vuotena peräkkäin reilusti suu-
remmat kuin käytettävissä olevat tulot. Säästä-
minen oli kansantalouden tilinpidon korjattujen 
tietojen mukaan 2.4 miljardin euron verran mii-
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nusmerkkinen. Kun siitä vähennetään investoin-
nit uusiin asuntoihin (laskennallisilla poistoilla 
vähennettynä), saadaan kotitaloussektorin netto-
määräiseksi luotonotoksi ennätyksellinen vajaat 
6.4 miljardia euroa. Se on 0.7 miljardia euroa 
enemmän kuin vuotta aikaisemmin, jolloin ve-
lanotto jo koettiin ongelmalliseksi. Kaiken kaikki-
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Lähde:			Suomen	Pankki. ETLA	S08.2/u03

Vaihtotase oli vuonna 2007 noin 9.6 miljardia 
euroa ylijäämäinen
Tarkistettu tieto vaihtotaseen ylijäämästä poikkeaa joskus 
melko tavalla ennakkotiedosta. Näin kävi myös vuoden 
2007 osalta. Ennakkotiedon mukaan vaihtotaseen ylijää-
mä supistui viime vuonna 0.5 miljardilla eurolla 7.8 mil-
jardiin euroon. Kansantalouden tilinpidon tarkistettujen 
tietojen mukaan ylijäämä kuitenkin kasvoi 1.3 miljardilla 
eurolla 9.6 miljardiin euroon. Eroa tarkistetun ja ennakol-
lisen tiedon välillä on siten 1.6 miljardia euroa. Kokonais-
tuotantoon suhteutettu vaihtotaseen ylijäämä korjautui 
4.4 prosentista 5.3 prosenttiin. Historiatiedon muuttumi-
nen nostaa ennustenumeroita viime keväästä.

Mistä vaihtotaselukujen korjauksessa lopulta oli kysymys? 
Kauppataseen ylijäämä pieneni korjauksen yhteydessä 
0.15 miljardilla eurolla, joten muut erät kohosivat senkin 
edestä. Sekä palvelutaseen että tuotannontekijäkorvaus-
ten ja tulonsiirtojen taseen 0.5 miljardin euron alijäämät 
vaihtuivat 0.4 ja vajaan 0.5 miljardin euron ylijäämiksi.

Miten alataseet muuttuivat viime vuonna edellisvuodes-
ta korjattujen lukujen mukaan? Kauppataseen ylijäämä 
supistui viime vuonna 0.4 miljardilla eurolla 8.7 miljar-
diin euroon. Ulkomaankaupan arvo kohosi edellisvuosia 
maltillisemmin. Viennin arvo kohosi noin 6.5 prosenttia ja 
tuonnin arvo 8.5 prosenttia.

Palveluiden ulkomaankauppa jatkui viime vuonna vilk-
kaana. Kuten edellä todettiin, palvelutase vaihtui ali-
jäämäisestä ylijäämäiseksi. Palveluviennin arvo kohosi 
vajaat 20 prosenttia, kun taas palvelutuonnin arvo nousi 
vain puolet siitä, vajaat 10 prosenttia. Tavaroiden ja pal-
veluiden taseiden yhteenlaskettu ylijäämä kohosi kymme-
nyksellä runsaaseen 9 miljardiin euroon. Tuotannontekijä-
korvausten ja tulonsiirtojen tase kohosi poikkeuksellisesti 
vajaat 0.5 miljardia euroa ylijäämäiseksi.
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aan kotitaloussektorin nettoluotonottoluvut ovat 
heikot, mutta onneksi kuitenkin erittäin paljon ke-
vään ennakkotietoja paremmat.

Kotitalouksien velkaantuminen ei tietenkään voi 
jatkua loputtomiin. Pidemmällä aikavälillä ve-
lat täytyy maksaa pois, ja se edellyttää sitä, että 
tuloista jää jotain säästöön. niinpä kulutuksen 
kasvutahti hidastuu lähivuosina selvästi. Lisäk-
si korkojen ja rakennuskustannusten kohoami-
nen, asuntojen kallistuminen ja talousnäkymien 
epävarmuuden lisääntyminen hillitsevät kotita-
louksien asunnonostoaikeita. Asuinrakennusin-
vestointien (määrän) viime vuonna alkanut lasku 
jatkuu sekä tänä että ensi vuonna. Kotitalouksien 
säästäminen ja nettoluotonotto eivät kuitenkaan 
vielä kuluvana vuonna ehdi muuttua merkittä-
västi, mutta ensi vuodesta alkaen kummankin 
arvioidaan alkavan korjaantua. Odotamme koti-
taloussektorin nettoluotonoton pysyvän kuluvana 
vuonna runsaassa 6 miljardissa eurossa ja las-
kevan 4.7 miljardiin euroon vuonna 2009. Sen 
jälkeen alijäämän arvioidaan supistuvan verraten 
hitaasti.

YRITYSSEKTORIN RAHOITUSYLIJÄÄMÄ PYSYY SUURENA
Yrityssektorin säästäminen kohosi viime vuonna 

16.6 miljardiin euroon. Siitä rahoitus- ja vakuu-
tuslaitosten ylijäämää oli edellisvuoden tapaan 
1.4 miljardia euroa. nettoluotonanto – eli sääs-
täminen vähennettynä varastojen muutoksella ja 
poistot ylittävillä investoinneilla kotimaahan – oli 
korjattujen tietojen mukaan 8.2 miljardia euroa 
eli noin miljardi euroa edellisvuotta vähemmän. 
Tämän verran yrityssektorille kertyi varoja koti-
maisen toiminnan tuloksena käytettäväksi velko-
jen takaisinmaksuun tai investointeihin ja mui-
hin sijoituksiin ulkomaille sen jälkeen, kun verot, 
osingot ja kotimaiset investoinnit oli maksettu.

Yrityssektorin kannattavuus heikkenee ennus-
tejaksolla vain vähän. nettoluotonanto supistuu, 
mutta on vaikeaa arvioida, kuinka paljon. Vastaus 
riippuu merkittävästi siitä, miten eri sektorien 
kesken ajatellaan jaettavan kansantalouden tilin-
pidossa oleva mittava tilastovirhe (1.7-1.8 mil-
jardia euroa joka vuosi jaksolla 2002-2007), jota 
itse tilastoissa ei ole kohdistettu millekään talou-
den sektorille. Jos oletamme vain, että tilastovir-
he pysyy ennallaan, emmekä jaa sitä sektoreille, 
saamme tulokseksi, että yritysten nettoluotonan-
to alenee kuluvana vuonna noin miljardilla eurol-
la 7.3 miljardiin euroon ja laskee vuonna 2009 
noin 0.6 miljardilla eurolla 6.75 miljardin euron 
tuntumaan. Kokonaistuotantoon suhteutettuna 
nettoluotonanto laskee kuluvan vuoden 3.1 pro-
sentista 2.8 prosenttiin. Vuonna 2010 nettoluo-
tonannon odotetaan jälleen kohoavan.

JULKISEN SEKTORIN RAHOITUSASEMA ON HYVÄ
Julkisen sektorin nettoluotonanto kohosi viime 
vuonna ennätysmäiseen 9.6 miljardiin euroon ja 
kokonaistuotantoon suhteutettuna huimasti odo-
tettua korkeammaksi 5.3 prosenttiin. Vielä kulu-
vana vuonna julkisen sektorin ylijäämän odote-
taan yltävän 5.2 prosentin tuntumaan ja pysyvän 
myös vuonna 2010 lähellä 4 prosenttia suhtees-
sa kokonaistuotantoon. Julkisen sektorin rahoi-
tuskysymyksiä käsitellään tarkemmin sivuilla 41-
45.
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INFLAATIO VOIMISTUI
Kuluvan vuoden alkupuoliskolla inflaatio on as-
teittain voimistunut. Viime vuoden lopun 3.6 pro-
sentista kuluttajahintojen nousu oli heinäkuussa 
kohonnut 4.4 prosenttiin. Muissa EMu-mais-
sa hintojen nousu oli myös kivunnut 4 prosentin 
tuntumaan. Inflaatiota voimisti raaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintojen vahva nousu. Suo-
messa muun muassa elintarvikkeet kallistuivat 
tuntuvasti. Ennustejaksolla hintojen nousun arvi-
oidaan hidastuvan.

Kuluvan vuoden alussa inflaatio voimistui lähinnä 
elintarvikkeiden tuntuvan kallistumisen ja alko-
holijuomien sekä polttoaineiden hyödykeverojen 
nousun vuoksi. Elintarvikkeiden hintoja nosti-
vat raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen 
nousu sekä tuotantokustannusten kohoaminen. 
Erityisesti maito- ja viljatuotteet kallistuivat alku-
vuonna tuntuvasti. Maailmanmarkkinahintojen 
nousun arvioidaan johtuneen vähentyneestä tar-
jonnasta. Esimerkiksi biopolttoaineiden viljelyn 
lisääntyminen kavensi viljatuotteiden viljelypin-
ta-alaa.

Hinnat ja kustannukset

TUONTIHINTOJEN NOUSU TAITTUU ENSI VUONNA
Tilastokeskuksen tuontihintaindeksin mukaan 
tuontihinnat nousivat alkuvuonna keskimäärin 
5.3 prosenttia. nousu painottui energiaraaka-ai-
neisiin, joiden hinnat kohosivat 43.1 prosenttia. 
Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta kohosi vuo-
den alun runsaan 90 dollarin tynnyrihinnasta hei-
näkuussa runsaaseen 140 dollariin.

Kuluvan vuoden jälkipuoliskolla kansainvälisen 
talouskasvun hidastumisen arvioidaan vaimen-
tavan raaka-aineiden kysynnän kasvua, jolloin 
maailmanmarkkinahintojen nousun odotetaan 
taittuvan. Alustavia merkkejä hintojen alenemi-
sesta oli havaittavissa jo kuluvan vuoden elo-
syyskuussa, muun muassa raaka-öljyn hinta ale-
ni 100-110 dollariin tynnyriltä.

Bensiinin hinnan nousua vauhditti alkuvuonna 
raaka-aineen kallistumisen lisäksi myös poltto-
aineveron nousu. Bensiinin hinta oli heinäkuus-
sa noussut jopa 20 prosenttia vuodentakaisesta, 
mutta muutoksen odotetaan selvästi hidastuvan 
vuoden loppua kohden vertailutason nousun ja 
raaka-aineen halpenemisen vuoksi.
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Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä

 Tekijä 2007* 2008E 2009E 2010E 2002→07 2007→12E

 Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin

1. Ansiotaso 3.4 5.4 4.8 4.1 3.5 4.5

2. Työpanos1)  1.9 0.6 -0.3 0.0 1.0 0.0

 - ansiotyöpanos 2.1 0.6 -0.3 0.0  

 - yksityiset elinkeinonharjoittajat 1.1 0.6 -0.3 0.0  

3. Työvoimakustannukset 5.7 6.6 5.1 4.6 4.4 5.0

  - palkkasumma 5.8 6.9 5.0 4.6 4.6 5.0

 - muut työtulot 5.2 5.7 5.5 4.6 3.8 5.0

4. Tuotanto 4.5 2.8 1.8 2.6 3.5 2.5

5. Yksikkötyökustannukset (3./4.) 1.1 3.7 3.3 1.9 0.9 2.4

6. Tuontihinnat 2.1 3.7 0.2 0.5 3.0 1.2

7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot,

 osuus kokonaistarjonnasta -4.1 -1.2 -1.0 -1.5 -1.6 -1.0

8. Kustannuspaine (0.65x5. + 0.25x6. + 0.10x7.) 0.8 3.2 2.2 1.3 1.1 1.8

9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine 2.1 -0.5 0.3 0.6 -0.1 0.2

10. Tuotannon hintaindeksi (8.+ 9.) 2.9 2.7 2.5 1.9 1.0 2.1

11. Kuluttajahintaindeksi 2.4 4.0 2.3 1.7 1.2 2.3

12. Reaaliansiotaso 0.7 2.2 2.4 2.5 2.5 2.4

13. Tuotanto työpanosyksikköä kohti (4./2.) 2.5 2.2 2.1 2.6 2.6 2.5

1)	 Tehdyt	työtunnit.

Lähde:	Tilastokeskus.

Muiden raaka-aineiden tuontihinnat olivat alku-
vuonna keskimäärin 5.8 prosentin laskussa. Ku-
lutus- ja investointitavaroiden tuontihintojen arvi-
oidaan pysyvän tänä vuonna lähes ennallaan.

Yhteensä tuontihintojen odotetaan nousevan ku-
luvana vuonna keskimäärin 5 prosenttia lähinnä 
energian hintojen nousun vuoksi. dollarimääräis-
ten maailmanmarkkinahintojen alamäen arvioi-
daan jatkuvan loppuvuonna, mutta euron heik-
keneminen hidastaa tuontihintojen laskua. Euron 
hinnan odotetaan asettuvan tänä vuonna keski-
määrin 1.50 dollariin. Ensi vuonna euro asettu-
nee 1.44 dollarin tuntumaan.

Vuonna 2009 tuontihintojen nousu pysähtyy. 
Energia- ja muiden raaka-aineiden maailman-
markkinahintojen arvioidaan alenevan hieman 
kuluvasta vuodesta.

YKSIKKÖTYÖKUSTANNUKSET NOUSUSSA 
Kotimaiset kustannuspaineet ovat voimistuneet. 
Vuoden 2007 syksyllä solmitut liittokohtaiset 
palkkaratkaisut ovat muutamaa poikkeusta lu-
kuun ottamatta voimassa vuoden 2010 alkuun. 
Palkkaratkaisujen perusteella vuoden 2008 sään-
nöllisen työajan ansioiden arvioidaan kohoavan 
noin 5.4 prosenttia. Vuodelle 2009 ansiokehityk-
sen odotetaan jatkuvan noin 4.8 prosentissa.

Työn tuottavuuden arvioidaan kasvavan tänä 
vuonna runsaat 2 prosenttia. Talouskasvun hi-
dastumisesta huolimatta työpanoksen kysyntä 
lisääntyi työvoimatiedustelun mukaan alkuvuon-
na 1.5-2 prosenttia. Kysynnän kasvu painottui 
rakennustoimintaan. Vuoden jälkipuoliskolla työ-
panoksen kasvun odotetaan vaimenevan hidas-
tuvan talouskasvun myötä.
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Vuonna 2009 talouskasvu on edelleen vaime-
aa ja tuottavuuden nousun arvioidaan jatkuvan 
2 prosentin tuntumassa. Työvoimakustannusten 
nousu jatkuu kuitenkin melko ripeänä, jolloin yk-
sikkötyökustannusten odotetaan kohoavan edel-
leen 3 prosentin tuntumassa.

ELINTARVIKKEET, ASUMINEN JA LIIKENNEMENOT 
KALLISTUVAT
Kansallisella käsitteellä mitattu inflaatio voimis-
tui kuluvan vuoden alkupuoliskolla keskimäärin 
3.9 prosenttiin. Alkoholi- ja polttoaineverot vauh-
dittivat inflaatiota 0.5 prosenttiyksiköllä, ja myös 
energian hinta oli selvästi korkeampi kuin vuosi 
sitten.

Tuotantokustannusten ja maailmanmarkkinahin-
tojen kohoamisen myötä elintarvikkeiden hintojen 
nousu kiihtyi vajaaseen 10 prosenttiin. Erityises-
ti maito- ja viljatuotteiden hinnat olivat vahvassa 
nousussa.

Kuluvan vuoden jälkipuoliskolla inflaation arvi-
oidaan asteittain hidastuvan, ja vuoden lopul-
la 12 kuukauden hintojen muutoksen odotetaan 
jäävän vajaaseen 4 prosenttiin. Hidastuminen 
johtuu muun muassa energian hinnan nousun 
vaimenemisesta ja aiempaa korkeammasta ver-
tailutasosta.

Inflaatio-odotusten voimistumisen myötä Euroo-
pan keskuspankki aloitti ohjauskorkonsa noston 
vuoden 2005 lopulla, ja vuoden 2008 kesällä oh-
jauskorko oli noussut 2.0 prosentista 4.25 pro-
senttiin.

uSA:n keskuspankki on laskenut tuntuvas-
ti omaa ohjauskorkoaan heikentyvien talousnä-
kymien myötä. Sen sijaan Euroopassa inflaation 
voimistuminen on toistaiseksi hillinnyt korkojen 
alentamista. Kun talousnäkymät ovat nyt selvästi 
heikkenemässä, ja inflaation arvioidaan vaimene-
van vuoden 2009 aikana, ohjauskoron alentami-
nen tulee vähitellen ajankohtaiseksi.

ASUNTOJEN HINTOJEN NOUSU TAITTUU
Asuntojen hinnat ovat nousseet muutaman vii-
me vuoden ajan 5-10 prosentin vuosivauhdilla 
matalan korkotason vauhdittamana. Asuntojen 
reaalihinnat ovat nyt selvästi pitkän aikavälin kes-
kiarvoa korkeammat. Kuluvan vuoden alkupuo-
liskolla hintojen nousu on odotetusti hidastunut 
muun muassa kohonneen korkotason ja talous-
kehitykseen liittyvän optimismin vaimenemisen 
vuoksi.

Tänä vuonna asumisen kallistuminen, kallis 
energia ja elintarvikkeiden hintojen nousu vauh-
dittavat inflaatiota lähes 3 prosenttiyksiköllä. Kes-
kimäärin kuluttajahintojen arvioidaan kohoavan 
4.0 prosenttia. Eu:n yhdenmukaistetulla inflaa-
tiomittarilla mitattuna hintojen nousu asettunee 
runsaaseen 3.5 prosenttiin.

Vuonna 2009 inflaatio vaimenee vajaaseen 2.5 
prosenttiin. Tuontihinnat pysyvät lähes ennal-
laan, mutta kotimaisia kustannuspaineita pitävät 
yllä inflatoriset palkkaratkaisut. Energian hinnan 
odotetaan hieman alenevan kuluvasta vuodes-
ta. Elintarvikkeiden arvonlisäveron alentaminen 
vaimentaa edelleen inflaatiota vuoden viimeisellä 
neljänneksellä.

Euro on vahvistunut usean viime vuoden ajan. 
Ennustejaksolla euron odotetaan kuitenkin heik-
kenevän, mikä hieman jarruttaa tuontihintojen 
alenemista.

Tukkuhintojen nousu jatkuu kuluvana vuonna 5 
prosentin tuntumassa muun muassa tuontihin-
tojen nousun vauhdittamana. Ensi vuonna tuk-
kuhintojen nousun arvioidaan vaimenevan 1-2 
prosenttiin muun muassa ulkoisen kustannus-
paineen vaimenemisen vuoksi.

Rakennuskustannukset kohosivat alkuvuonna 
keskimäärin 4.6 prosenttia. Kustannuskehitystä 
on vauhdittanut melko ripeänä jatkunut toimitila-
rakentaminen. Kustannusten nousun arvioidaan 
kuitenkin vähitellen vaimenevan, sillä talouskas-
vun hidastumisen myötä rakennusalan aktiviteet-
ti hiljenee.
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KUSTANNUSTEN NOUSU LEIKKAA KANNATTAVUUTTA
Vuonna 2007 teollisuusyritysten kannattavuus 
hieman kohentui. Kannattavuuskehitystä tuki 
tuotoksen hinnan 2.2 prosentin nousu. Erityises-
ti metallien jalostuksessa hinnat olivat edelleen 
reippaassa nousussa. Teollisuuden yksikkötyö-
kustannukset alenivat runsaat 5 prosenttia työn 
tuottavuuden vahvan nousun vuoksi.

Ennustejaksolla kannattavuuden nousun odo-
tetaan vaimenevan. Välituotepanosten hintojen 
arvioidaan kohoavan nopeammin kuin loppu-
tuotteiden hintojen, jolloin arvonlisäyksen hinta 
alenee. Aiempaa suurempien palkkaratkaisujen 
myötä teollisuuden yksikkötyökustannusten ala-
mäki taittuu, mikä kaventaa yritysten kannatta-
vuutta.

ETLAn ennusteessa oletetaan, että uSA:n ra-
hoitusmarkkinoiden ongelmat jarruttavat talous-
kasvua sekä tänä että ensi vuonna. Ensi vuoden 
aikana kansainvälisen talouden odotetaan kui-
tenkin vähitellen elpyvän. Talouskasvun voimistu-
misen myötä yritysten kannattavuus kääntyy vä-
hitellen nousuun.

KUSTANNUSKILPAILUKYKY HEIKKENEE   
Vaikka teollisuuden kustannuskilpailukyky on pit-
kän aikavälin keskiarvoa parempi, yritysten kan-
sainvälistyminen ja kilpailun kiristyminen ovat 
vauhdittaneet tuotannon siirtymistä halvempien 
työvoimakustannusten maihin. Tällä hetkellä eri-
tyisesti metsäteollisuudessa on meneillään voi-
makas rakennemuutos.

Työvoimakustannusten nousu oli meillä viime 
vuonna hieman nopeampaa kuin keskeisissä 
kilpailijamaissa. Tosin myös tuottavuuden kas-
vun arvioidaan olleen selvästi muita nopeampaa. 
Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työn 
tuottavuuden kasvu vaimeni teollisuudessa 8.4 
prosenttiin edellisen vuoden 10 prosentista.

Ennustejaksolla tuottavuuden kasvun odotetaan 
vaimenevan edelleen. Viime syksynä solmittujen 
palkkaratkaisujen perusteella teollisuuden keski-
tuntiansiot nousevat tänä vuonna noin 5.4 pro-
senttia, mikä merkitsee yksikkötyökustannusten 
jyrkän alamäen taittumista.

Teollisuustuotannon kasvu vaimenee tänä vuon-
na noin 4  prosenttiin muun muassa viennin kas-
vun hidastumisen vuoksi. Työpanoksen arvioi-
daan hieman supistuvan, joten palkkasumman 
kasvu vaimenee 4 prosenttiin. Yksikkötyökustan-
nukset hieman nousevat. Euron oletetaan tänä 
vuonna keskimäärin vahvistuvan dollariin näh-
den. Keskeisten kilpailijamaiden yksikkötyökus-
tannusten arvioidaan nousevan vähemmän kuin 
Suomessa, joten teollisuuden kustannuskilpailu-
kyky heikkenee. Parhaiten kustannuskilpailuky-
kyvertailussa pärjää edelleen elektroniikkateolli-
suus.

Vuonna 2009 teollisuuden kustannuskilpailuky-
vyn arvioidaan pysyvän lähes ennallaan. Työ-
voimakustannukset kohoavat nopeammin kuin 
muissa kilpailijamaissa, mutta tuottavuuden kas-
vu ja euron heikkeneminen tukevat kustannuskil-
pailukykyä.
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ETLAn ennustevirheet vuosina 1973-2000

ETLAn suhdannekatsausten ennusteilla pyri-
tään arvioimaan kullakin hetkellä todennäköisin 
kehityskuva taloudellisille muuttujille. Teksteissä 
ja vaihtoehtoisissa skenaarioissa hahmotellaan 
lisäksi erityyppisiä riskejä. Yhdellä luvulla esite-
tyissä piste-ennusteissa osutaan vain harvoin oi-
keaan. Ennustevirheet johtuvat esimerkiksi kan-
sainvälisen talouskehityksen ja talouspolitiikan 
arvioiden sekä historiatietojen virheistä, käytetyn 
mallin (ajattelutapojen) virheistä (mikä riippuu 
mistäkin ja miten) sekä ”aidoista”, satunnaisista 
virhetermeistä. Mitä kauempana ennustettavas-
ta vuodesta ollaan, sitä suurempia ovat virheet. 
Kuitenkin vielä kuluvaa vuotta koskevissa ennus-
teissa tehdään melkoisia virheitä muun muassa 
tilastotietojen puutteista johtuen. Oheinen tauluk-
ko kuvaa ETLAn keskimääräisiä ennustevirheitä. 

Itseisarvojen mediaani kuvaa parhaiten eri ajan-
kohtina tehtyjen ennusteiden keskimääräistä vir-
hettä. Mediaani taas kuvaa virheiden mahdollista 
harhaisuutta. Jos mediaani on lähellä nollaa, en-
nusteet eivät ole systemaattisesti harhaisia. Talo-
udellisiin ennusteisiin liittyvästä epävarmuudesta 
ks. esim. P.  Vartia (1994) Talouden ennustami-
sen vaikeus. ETLA B 100.

Eräiden keskeisten muuttujien ennustevirheet 1973-2000

  Edellisen vuoden Saman vuoden Edellisen vuoden Saman vuoden

 Kokonaistuotanto 1.9 1.6 1.0 0.5 0.4 -0.4 -0.5 -0.4 

 Tuonti 5.7 4.0 3.5 2.2 0.3 -0.4 -0.5 -0.3 

 Kokonaistarjonta 2.9 2.2 1.6 1.1 0.3 0.2 -0.3 -0.5 

 Vienti 3.5 2.8 2.5 1.4 -1.1 -1.9 -0.5 -0.7 

 Investoinnit 4.4 4.0 3.2 2.8 1.5 1.3 2.1 -0.8 

  - yksityiset 5.0 4.2 4.5 3.0 1.9 1.0 2.1 -0.5 

  - julkiset 4.2 4.2 3.9 3.8 1.9 1.4 -0.1 -0.5 

 Kulutus 1.5 1.1 1.0 0.8 -0.7 -0.7 -0.8 -0.5 

  - yksityinen 1.7 1.2 1.2 0.8 -0.4 -0.5 -0.5 -0.5 

  - julkinen 1.0 1.1 0.7 0.8 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 

 Varastojen muutos 0.5 0.4 0.4 0.3 -0.2 -0.1 -0.1 0.0 

 Kokonaiskysyntä 2.9 2.2 1.6 1.1 0.3 0.2 -0.3 -0.5 

 OECD, BKT 0.6 0.8 0.6 0.4 0.1 -0.2 -0.3 -0.3 

 OECD vientipainoin, BKT 0.7 0.6 0.5 0.6 0.1 -0.3 -0.3 -0.6 

 OECD, kuluttajahinnat 2.1 2.4 2.2 2.0 -2.1 -2.4 -2.2 -2.0 

 Työttömyysaste 1.1 0.8 0.6 0.2 0.5 0.3 0.4 0.1 

 Kuluttajahinnat 1.5 1.1 0.6 0.2 0.1 0.3 -0.2 -0.1 

 Vaihtotase/BKT 1.3 1.3 1.4 0.6 0.2 0.2 0.2 0.1

	 Lähde:	Tilastokeskus.

  Itseisarvojen mediaani Mediaani

  kevät syksy kevät syksy kevät syksy kevät syksy
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erilaiset yliopistojen rankinglistat ovat viime vuo-
sina saaneet paljon huomiota, ja niiden mää-
rä on lisääntynyt huimasti. Vanhimmat perinteet 
rankinglistoilla on Yhdysvalloissa ja Isossa-Bri-
tanniassa, mutta trendi on levinnyt myös muihin 
maihin. Suomessa yliopistoja on vertailtu jonkin 
verran erilaisilla tuottavuusindikaattoreilla, mutta 
rankingin tapaisia vertailuja ei ole julkaistu kovin-
kaan montaa. Kansainväliset rankinglistat, joilla 
on mukana myös suomalaisia yliopistoja, saavat 
kuitenkin melko paljon huomiota, ja niihin viita-
taan usein yliopistoja koskevassa julkisessa kes-
kustelussa. Tunnetuimpia kansainvälisiä ran-
kinglistoja ovat Kiinalaisen Jiao Tong -yliopiston 
julkaisema Shanghain lista ja Times higher  
education Supplementin yliopistovertailu. Kiin-
nostusta yliopistovertailuihin siis on olemassa. 

Koulutuksen laadusta ja yliopistojen eroista ei ole 
helppo saada tietoa. Rankinglistat sisältävät tietoa 
yliopistoista helposti omaksuttavassa muodossa, 
joten on ymmärrettävää, että ne ovat suosittuja. 
Opiskelijoita yliopistovertailut auttavat opiskelu-
paikan valinnassa. Yliopistoille itselleen vertailut 
antavat tietoa omasta suoriutumisesta, heikko-
uksista ja vahvuuksista. Kansainvälisillä ranking-
listoilla pärjääminen on yliopistoille keino kilpail-
la parhaista opiskelijoista, tutkijoista ja opettajista. 

Yliopistoranking – 
huuhaata vai arvokasta 
tietoa?*

pia nykänen
InG Group

Global Risk Trainee

Yliopistojen vertailu ei kuitenkaan ole helppoa 
niiden toiminnan luonteen vuoksi. Rankinglisto-
jen laatimiseen ja julkaisemiseen liittyykin mo-
nia ongelmia, joista niitä on kritisoitu ankarasti. 
erityisesti niitä kritisoidaan käytettyjen menetel-
mien ja mittarien vuoksi. Yhä enemmän kritiik-
ki on kohdistunut myös rankinglistojen käyttöön. 
Arvostelun mukaan listat ohjaavat yliopistojen toi-
mintaa väärään suuntaan, kun ne yrittävät paran-
taa asemiaan listoilla keinotekoisilla menetelmil-
lä. Kritiikistä huolimatta yliopistot eivät voi välttyä 
vertailulta. 

SuomalaiSet yliopiStot vertailuSSa 
Opetusministeriön ylläpitämä julkinen KOTA On-
line -tietokanta sisältää tilastoja suomalaisten yli-
opistojen opiskelijoista, opettajista ja suoritetuista 
tutkinnoista. Tietokanta ei ole täysin ongelmaton, 
mutta se mahdollistaa koulutusaloittaiset vertailut 
siten, että eri alojen erityispiirteet voidaan ottaa 
huomioon. Koulutusaloittainen vertailu on perus-
teltu lähestymistapa, mutta se ei salli taideyliopis-
tojen vertailua. niinpä taideyliopistot on jätetty tä-
män kuvatun suomalaisten yliopistojen vertailun 
ulkopuolelle.

Vertailun mittarit on valittu siten, että ne ovat 
mahdollisimman läpinäkyviä ja helposti ymmär-
rettäviä. ne mittaavat yliopistojen opetusta ja tut-
kimusta elinkeinoelämän näkökulmasta. Kaikki-
aan mittareita on yhteensä 12. 

* Artikkeli perustuu Keskuskauppakamarin tilaamaan tutkimukseen ”Yliopistovertailu”.
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Jokaiselle koulutusyksikölle on ensin laskettu pis-
teet kullakin mittarilla. Sen jälkeen mittaripisteitä 
on verrattu koulutusalan koko maan keskiarvoon. 
Jos pisteet ovat yli yhden, on yksikkö kyseisellä 
mittarilla koko maan keskiarvoa parempi ja päin-
vastoin. Yksikön yhteispisteet saadaan mittaripis-
teiden keskiarvona. Yliopiston pisteet puolestaan 
on laskettu yksiköiden pisteiden kustannus-
osuuksilla painotettuna keskiarvona. Vertailussa 
hyvin menestyvällä yliopistolla on joko useampi 
maan keskiarvoa parempi yksikkö tai yksi selväs-
ti koulutusalansa keskiarvoa paremmin menesty-
vä yksikkö.

Taulukossa 2 näkyvät tiedeyliopistojen saamat 
pisteet periodilla 2001-2006. Kuten taulukosta 
nähdään, yliopistojen väliset erot eivät ole käyte-
tyillä mittareilla kovinkaan suuria. 

Vertailussa käytettävien mittarien valinta on haas-
teellista, koska tilastoaineisto asettaa mittaristolle 
omat rajoituksensa ja valittu mittaristo vaikuttaa 
vertailun tuloksiin. Lisäksi yliopiston toimintaa ei 

Taulukko 1: Mittarit

 Rekrytoida ja jatkokouluttaa 1. Tehokas peruskoulutus 1. a) Suoritetut perustutkinnot suhteessa opiskelijoihin   

 laadukasta työvoimaa    b) opintopisteet 3. opiskeluvuotena 

     c) opiskeluaika (mediaani)

 2. Opiskelijoita houkutteleva 2. Sisäänpääsy: hakijat/hyväksytyt

  oppilaitos

 3. Pedagogiset resurssit 3. Opettaja-opiskelija -suhde

 4. Opettajien pätevyys 4. Väitelleiden opettajien osuus

 5. Kansainvälisyys 5. Lähtevien ja tulevien vaihto-opiskelijoiden summa   

     suhteessa opiskelijoihin

 6. Työmarkkinoiden tarpeita 6. Opiskelijoiden työllistyminen 1 v. päästä 

   vastaava koulutus  valmistumisesta

Tehokas tutkimustoiminta 7. Yritysten kannalta 7. a) Yritysrahoituksen osuus ulkoisesta rahoituksesta  

   houkuttelevaa tutkimusta   b) Ulkoisen rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta

 8. Tehokas tutkijakoulutus 8. Jatkotutkintojen määrä suhteessa jatko-opiskelijoihin

 9. Tutkimuksen tuottavuus 9. Tieteellisten julkaisujen määrä suhteessa opettajiin

Lähde: Kirjoittajan laskelmat.

 Elinkeinoelämän tarve Tarpeeseen vastaavat Mittarit
  osa-alueet

Taulukko 2: Yliopistojen pisteet

 1. TuKKK 1.099

 2. ÅA 1.071

 3. JoY 1.056

 4. JY 1.045

 5. TKK 1.031

 6. HY 1.025

 7. SHH 1.004

 8. HKKK 0.998

 9. TaY 0.992

 10. KY 0.974

 11. TTY 0.971

 12. LTY 0.943

 13. OY 0.941

 14. TY 0.890

 15. VY 0.883

 16. LY 0.862

*   Yliopistojen nimien lyhennykset aukikirjoitettuina sivulla 73.

Lähde: Kirjoittajan laskelmat.

 Sijoitus Yliopisto* Pisteet



SuhDAnne 2008:2070

koskaan voida arvioida kattavasti, joten vertailulle 
on valittava jokin näkökulma.

Kuvio 1 näyttää, miten käytetyn mittariston valin-
ta vaikuttaa yliopistojen sijoituksiin. Pystyakselil-
la on yliopiston sijoitus ja vaaka-akselilla muun-
nelmat mittaristosta. Yliopistojen sijoitus muuttuu 
mittariston muuttuessa. Toisten sijoitus on her-
kempi muutoksille kuin toisten. erityisesti kes-
kikastiin sijoittuvien yliopistojen väliset erot ovat 
pieniä, joten pienetkin muutokset mittaristossa 
vaikuttavat sijoitukseen. Kuviosta nähdään kui-
tenkin myös se, että mittaristosta riippumatta kär-
keen ja hännille sijoittuvat yliopistot pysyvät suu-
rin piirtein samoina. 

Rankinglistoja julkaistaan usein vuosittain, ja 
niissä raportoidut edellisen vuoden sijoitukset ja 
muutokset ovat yleisesti kiinnostuksen kohteena. 
Tätä käytäntöä voidaan kuitenkin pitää kyseen-
alaisena. Taulukossa 2 yliopistotason tulokset 
perustuvat kuuden vuoden keskiarvoihin, mut-
ta jos tulokset esitettäisiin vuosittain, havaittaisiin 

yliopistojen sijoitusten vaihtelevan huomattavasti. 
esimerkiksi Svenska handelshögskolan on vuon-
na 2001 sijalla 5 ja seuraavana vuonna sijalla 10. 
Vuosittaisia vaihteluita aiheuttavat useammin ti-
lastolliset poikkeamat kuin todelliset muutokset 
yliopistojen toiminnassa. Tästä syystä vertailujen 
tekeminen vuosittain ei anna kovin hyvää kuvaa 
yliopistojen keskinäisistä eroista. 

Yliopistot eroavat toisistaan huomattavasti koon, 
opetettavien aineiden ja sijainnin mukaan. Yli-
opistotason vertailua mielenkiintoisempaa on-
kin katsoa yksittäisten koulutusalojen yksiköiden 
välisiä eroja. Kauppatieteellinen ja teknillistie-
teellinen koulutusala kuuluvat suurimpiin kou-
lutusaloihin opiskelijoiden ja koulutusyksiköiden 
määrillä mitattuna. Lisäksi ne ovat erityisen kiin-
nostavia elinkeinoelämän näkökulmasta. 

kauppatieteelliSet koulutuSykSiköt
Kauppatieteellisen yliopistotutkinnon voi Suo-
messa suorittaa 12 yliopistossa. näistä Kuopion, 
Joensuun ja Lapin yliopistojen yksiköt on perus-
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Kuvio 1: Mittariston muutosten vaikutus yliopistojen sijaintiin

Sijoitus Sijoitus

Mittarit
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Lähde:   Kirjoittajan laskelmat. ETLA S08.2/f277
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tettu tutkimusperiodin aikana, joten ne jätetään 
vertailun ulkopuolelle. Opiskelijamäärillä mitattu-
na selkeästi suurin kauppatieteellinen yksikkö on 
helsingin kauppakorkeakoulu, jossa oli vuonna 
2006 yhteensä reilut 4 300 opiskelijaa. Seuraa-

vaksi suurimmassa, Vaasan yliopiston kauppa-
tieteellisessä tiedekunnassa, opiskeli noin 2 800 
opiskelijaa. Myös Svenska handelshögskolan 
ja Turun kauppakorkeakoulu pääsevät yli 2 000 
opiskelijan. Jäljelle jäävien pienempien yksiköi-
den opiskelijamäärät vaihtelevat alle 800 vajaa-
seen kahteen tuhanteen. 

Taulukossa 3 näkyvät kauppatieteellisten yksiköi-
den pisteet vuosina 2001-2006. erot yksiköiden 
välillä ovat erityisesti keskikastissa melko pieniä. 
Koko maan keskiarvoa paremmin pärjäävät Åbo 
Akademi, Turun kauppakorkeakoulu, Jyväskylän 
yliopisto, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu 
ja Svenska handelshögskolan. 

Piirtämällä yksiköiden mittaritason pisteet sa-
maan kuvaan nähdään, mistä yksiköiden väli-
set erot syntyvät. Samalla selviävät eri yksiköiden 
vahvuudet ja heikkoudet. Tämä on tehty kuviossa 
2. Mittaritason pisteet ovat vuosien 2001-2006 
keskiarvoja. ensimmäisten viiden mittarin osal-
ta yksiköiden välille ei synny juuri minkäänlaisia 

 1. ÅA 1.182

 2. TuKKK 1.099

 3. JY 1.062

 4. LTY 1.054

 5. SHH 1.004

 6. HKKK 0.998

 7. OY 0.962

 8. TaY 0.919

 9. VY 0.880

 Sijoitus Yliopisto Pisteet

Taulukko 3: Kauppatieteellisten 
 yksiköiden pisteet

 1. ÅA 1.182

 2. TuKKK 1.099

 3. JY 1.062

 4. LTY 1.054

 5. SHH 1.004

 6. HKKK 0.998

 7. OY 0.962

 8. TaY 0.919

 9. VY 0.880

Lähde: Kirjoittajan laskelmat.

 Sijoitus Yliopisto Pisteet

Taulukko 3: Kauppatieteellisten 
 yksiköiden pisteet

Kuvio 2: Kauppatieteellisten yksiköiden mittaritason pisteet

0 0.5 1 1.5 2 2.5
 Julkaisut

Yritysrahoitus

Jatkotutkinnot

Vaihto-opiskelijat

Opettaja-opiskelija -suhde

Ulkoinen rahoitus

Perustutkinnot

Väitelleet opettajat

Sisäänpääsyaste

Opiskeluaika

Opintopisteet

Työllistyminen

JY OY TaY VY ÅA HKKK SHHH TuKKK LTY

Lähde:   Kirjoittajan laskelmat. ETLA S08.2/f278
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eroja. hajonta näiden mittarien kohdalla on niin 
pientä, että yksiköitä on vaikea erottaa toisistaan. 
Sen sijaan jatko- ja perustutkinnoissa, opettaja-
opiskelija -suhteessa, julkaisuissa, vaihto-opis-
kelijoissa, yritysrahoituksessa sekä ulkoisessa 
rahoituksessa hajonta on suurempaa ja erot yk-
siköiden välillä selkeämpiä. Selkeimpiä erot ovat 
julkaisujen ja yritysrahoituksen kohdalla. erityi-
sesti julkaisuissa Åbo Akademi erottuu selvästi 
edukseen. Se on kohtuullisen vahva myös muilla 
mittareilla, jotka tuottavat eroja yksiköiden välille. 
Ainoastaan opettaja-opiskelija -suhde on koulu-
tusalan keskiarvoa heikompi. 

heikommin menestyvistä kauppatieteellisistä yk-
siköistä Vaasa jää alle koulutusalan keskiarvon 
kaikilla mittareilla. Tampereen yliopiston opiske-
lijat suorittavat opintopisteitä maan keskiarvoa 
enemmän. Myös sisäänpääsyasteen ja vaihto-
opiskelijoiden osalta yliopisto pärjää keskimää-
räistä paremmin. näistä mittareista ainoastaan 
vaihto-opiskelijoiden kohdalla yliopistojen välillä 
on hajontaa. Kaikilla muilla yliopistojen välille ero-

ja synnyttävillä mittareilla Tampere pärjää selväs-
ti keskimääräistä heikommin, mikä selittää sen 
häntäpään sijoituksen taulukossa 3.  

teknilliStieteelliSet koulutuSykSiköt
Teknillistieteellinen on opiskelijamäärillä mitat-
tuna selkeästi Suomen suurin koulutusala. Alaa 
opiskelee yhteensä yli 30 000 opiskelijaa kah-
deksassa yliopistossa. Myös teknillistieteellisiä 
koulutusyksiköitä on perustettu lisää 2000-luvul-
la. nämä kolme uutta yksikköä, Kuopio, Turku 
ja Vaasa, jäävät tämän tarkastelun ulkopuolel-
le. Selkeästi suurin teknillistieteellistä koulutus-
ta tarjoava yksikkö on Teknillinen korkeakoulu, 
jossa opiskelee lähes 15 000 opiskelijaa eli mel-
kein puolet kaikista teknillisen alan opiskelijois-
ta. Seuraavaksi suurin on Tampereen teknillinen 
yliopisto reilulla 12 000 opiskelijalla. Pienimmäs-
sä mukana olevassa yksikössä, Åbo Akademissa, 
opiskelee noin 800 opiskelijaa. erot koulutusyk-
siköiden koossa ovat siis vielä suuremmat kuin 
kauppatieteellisellä alalla. 

Kuvio 3: Teknillistieteellisten yksiköiden mittaritason pisteet
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Lähde:   Kirjoittajan laskelmat. ETLA S08.2/f279
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 1. ÅA 1.245

 2. TKK 1.031

 3. TTY 0.970

 4. OY 0.933

 5. LTY 0.929

Lähde: Kirjoittajan laskelmat.

 Sijoitus Yliopisto Pisteet

Taulukko 4: Teknistieteellisten 
 yksiköiden pisteet

Taulukosta 4 näkyvät teknillistieteellisten yksiköi-
den pisteet. Vertailun pienin yksikkö, Åbo Akade-
mi, erottuu selvästi edukseen. Myös Teknillinen 
korkeakoulu pärjää koko maan keskiarvoa pa-
remmin. 

Kaikki teknillistieteelliset yksiköt pärjäävät joilla-
kin mittareilla koko maan keskiarvoa paremmin 
ja joillakin huonommin, kuten kuviosta 3 näh-
dään. eniten hajontaa yksiköiden välille syntyy 
opettajien koulutuksen, jatkotutkintojen suoritta-
misen, opettaja-opiskelija -suhteen, julkaisuiden 
ja vaihto-opiskelijoiden kohdalla. edellä eduk-
seen erottuneen Åbo Akademin vahvuuksiksi 
paljastuvat korkeasti koulutetut opettajat, teho-
kas jatkotutkintokoulutus, hyvä opettaja-opiske-
lija -suhde ja julkaisut. Ainoa selvästi keskiarvoa 
alemmaksi jäävä mittari on sisäänpääsyaste. Åbo 

Akademihin on siis suhteellisen helppo päästä 
opiskelemaan teknillistieteitä. Myös Teknillinen 
korkeakoulu pärjää hyvin jatkotutkinnoissa ja jul-
kaisuissa. Se häviää muille opiskeluajoissa. Lap-
peenrannan ja Oulun heikkouksiksi paljastuvat 
väitelleiden opettajien, julkaisujen ja vaihto-opis-
kelijoiden pieni määrä. Tampereen teknillisen yli-
opiston suurin heikkous on tehoton jatkotutkinto-
jen suorittaminen. 

mitä vertailuSta voidaan oppia?
On totta, että rankinglistojen tekemiseen käyte-
tyt menetelmät ovat usein kaukana optimaali-
sista, mutta se ei ole riittävä syy jättää vertailuja 
tekemättä. Rankinglistat ovat yksi tapa muiden 
joukossa arvioida yliopistojen tasoa ja keskinäisiä 
eroja. harkiten tehtynä rankinglistat voivat tuottaa 
uutta tietoa yliopistokentästä ja parantaa ymmär-
tämystä korkeakoulutuksesta. Tätä tietoa voidaan 
käyttää hyväksi koulutuksen kehittämisessä. Kor-
keakoulut voivat myös oppia toisiltaan parhaita 
käytäntöjä, kun ne on ensin tunnistettu. 

edellä esitettyjä laskelmia voidaan käyttää täy-
dentämään muita yliopistovertailuita tai -arvioita. 
Mittarien avulla voidaan tunnistaa yliopistojen vä-
lisiä eroja ja arvioida sitä, onko havaittu ero hyvä 
vai huono asia. Tulosten tulkinnassa ja johtopää-
tösten tekemisessä on kuitenkin syytä noudattaa 
varovaisuutta. On hyvä muistaa, että yksittäinen 
vertailu ei koskaan voi antaa kokonaiskuvaa yli-
opistojen laadusta.

Yliopistojen nimien lyhennykset

HY = Helsingin yliopisto VY = Vaasan yliopisto
JoY = Joensuun yliopisto ÅA = Åbo Akademi
JY = Jyväskylän yliopisto HKKK = Helsingin kauppakorkeakoulu
KY = Kuopion yliopisto SHH = Svenska Handelshögskolan
LY = Lapin yliopisto TuKKK = Turun kauppakorkeakoulu
OY = Oulun yliopisto LTY = Lappeenrannan teknillinen yliopisto
TaY = Tampereen yliopisto TTY = Tampereen teknillinen yliopisto
TY = Turun yliopisto TKK = Teknillinen korkeakoulu
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Finland’S immigrantS are leSS educated than itS 
emigrantS
On a global scale, people have become substan-
tially more internationally mobile during the last 
20-30 years. For instance, in the mid 1970s, 
the net annual migration rate into the OeCD was 
around 0.1%. This means that every year 1 per-
son per 1000 OeCD natives moved from any-
where outside the OeCD to the OeCD. By 2003, 
this figure had increased to over 0.3% (OeCD, 
2007). An important explanation for this increase 
is that in most Western countries the demograph-
ic structure is such that the population, and par-
ticularly the population of working age, is age-
ing quickly. In some cases such as Germany and 
hungary, the entire population is actually already 
decreasing. understandably, increased immigra-
tion is seen as a potential remedy against prob-
lems caused by a shrinking labour supply. For 
this reason, it is important to ask whether Fin-
land is losing out or will lose out in a global en-
vironment of increasing mobility of workers. Is it 
the case that those that immigrate to Finland are 
mostly low-skilled, whereas those that emigrate 
are highly skilled?1

At a first glance, the situation does not look good. 
Regarding individuals born in Finland with a ter-

Does Finland Suffer from 
Brain Drain?*

edvard johanSSon
Researcher

eTLa

tiary education, there has not been a single year 
during the past two decades with as many return 
migrants as there have been emigrants. Dur-
ing the last 10 years the average “loss” has been 
above 1,000, although the numbers have been 
considerably smaller during the last few years. In 
all, the total net emigration of highly educated in-
dividuals was 17,184 individuals during the years 
1987-2006. 

* The author thanks Rita Asplund, Tom Berglund, nuutti nikula, Sixten Korkman, and Matti Sarvimäki for helpful comments, 
and the TT foundation for financial support. This article is based on: Johansson, e. (2008), Does Finland suffer from brain drain? 
Discussion Paper no. 1153. The Research Institute of the Finnish economy.
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These figures should nevertheless be put into 
perspective. In 2006, almost 3,000 Finnish-
born individuals with a tertiary education emi-
grated. however, the stock of well-educated in-
dividuals amounted to more than 1,1 million in 
2006. Thus, the migration propensity was around 
0.26%. Interestingly, this propensity has not in-
creased during the last few years; if anything, it 
has decreased. One reason for this is that the 
number of highly educated individuals in Fin-
land has increased sharply. For instance, the 
number of individuals with a tertiary education 
has increased by 2.2% per year on average since 
1998. In 2006, some 25.8% of the Finnish popu-
lation above 15 had a tertiary degree. In 1998, 
the corresponding percentage was 22.5%.

Finland has thus at least to some extent suffered 
from brain drain insofar that a larger number of 
highly educated individuals have emigrated than 
have moved back during the last 20 years. This is 
a problem because these individuals have been 
educated for free in Finland but do not pay in-
come taxes in Finland. however, account should 
also be taken of the fact that the inflow of individ-
uals that have been educated abroad at no cost 
to Finnish taxpayers may match or even exceed 
the outflow from Finland.  

Approximating the education level of immigrants 
by the average education level in the country of 
origin: three observations emerge. First, the aver-
age education level of foreign-born immigrants 
is substantially lower than that of Finnish-born 
immigrants (and compared to the Finnish pop-
ulation as a whole, for that matter). The aver-
age education level of foreign-born immigrants 
is somewhat above 9 years, which is even less 
than the 9 years of compulsory Finnish educa-
tion. Second, there was a substantial dip in the 
education level of immigrants around the years 
1991 to 1993, because of, by Finnish standards, 
a large inflow of refugees from Sub-Saharan Af-
rica, mainly from Somalia. Third, there has been 
a slight decrease in the average level of educa-
tion of immigrants since about 2003. This has 
occurred despite a rise in the average level of 

education for the return migrants and virtually no 
change in the education level of the foreign born. 
The reason is a composition effect; during the 
last few years the share of return migrants of the 
total pool of immigrant has decreased. 

Finland’S immigrantS likely better educated that 
immigrantS to Sweden and denmark
It is also interesting to compare these results to 
the situation in Finland’s competitor or neighbour 
countries. Regarding the composition, Sweden 
has the highest proportion of immigrants from 
high income countries (i.e. OeCD countries less 
Mexico, Poland, and Turkey) at 35.1%, whereas 
Denmark has the lowest at 25.3%. Finland is in 
the middle with 30.5%. (See table 1). The large 
proportion in Sweden can to some extent be ex-
plained by the large pool of immigrants from Fin-
land. Finland has by far the largest proportion 
of immigrants from eastern europe and Central 
Asia. The explanation for this is of course the dis-
proportionately large share of Russians and es-
tonians in Finland. Both Denmark and Sweden 
have large percentages of immigrants from Mid-
dle east and northern Africa, whereas Finland 
has a very low share coming from that region. 
This finding can to some extent be explained by 
the large number of refugees from Iraq and Iran 
residing in Sweden and Denmark. 

Based on this data and data on average educa-
tion levels in the countries of origin I have calcu-
lated the average number of years of education 
for the immigrant population in the three coun-
tries for 2006. The result from this calculation 
is that the immigrant stock in both Finland and 
Sweden has on average 8.7 years of education, 
whereas immigrants to Denmark on average only 
have 8.0 years of education. Thus, although this 
type of analysis has its limitations, it suggests that 
immigrants to Finland do not have a lower level of 
education in general than immigrants to Sweden 
and Denmark. Indeed, if one uses more accu-
rate, country-level data on the education levels in 
Russia and estonia, Finland’s immigrants appear 
as the best educated. 
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the unemployment rate oF Finland’S immigrantS 
double that oF the native population
The educational distribution of immigrants to Fin-
land and emigrants from Finland is of great im-
portance. however, the actual labour market per-
formance of immigrants for Finland is also very 
important. If immigration is to have beneficial ef-
fects on, for instance, the public sector balance 
in a country, it is obviously important that immi-
grants actually are at work. 

It turns out that many, if not most of the West-
ern european countries have failed quite badly 
in integrating immigrants into the labour market. 
Finland, Sweden, norway, Denmark, Belgium, 
the netherlands, Austria, and Switzerland all had 
unemployment rates for the foreign-born that 
exceeded that of the native-borns by a factor of 
at least 2 in 2004-2005. In fact, only in very few 
OeCD countries is the unemployment rate for im-
migrants comparable to that of the native work-
force (OeCD 2007). 

Furthermore, even within Finland, there are very 
large regional differences regarding the labour 

market performance of immigrants, with some 
areas faring substantially better than others. For 
instance, in 2006 the unemployment rate for 
the foreign-born was some 12 percentage points 
higher than for Finnish-borns in the sub-region-
al unit including the capital helsinki. The unem-
ployment rate for the Finnish-born population 
was 6% and that for the foreign born was 18%. 
however, in the sub-regional unit of Mikkeli, the 
unemployment rate for Finnish-born was 11.6%, 
but the unemployment rate for foreign-born was 
as high as 33.1%.

These differences are most likely due to several 
factors. One may be the local industrial structure. 
If a region is dominated by industries that require 
a lot of low-skilled labour such as agriculture, it is 
possible that there is less difference between the 
unemployment rates of foreign-born and Finnish-
born. The duration of stay in the new country is 
also of importance for the labour market success 
of immigrant. If there are differences in the av-
erage duration of stay in Finland for immigrants 
between regions, it will show up as differences in 
labour market assimilation rates. Furthermore, 

Table 1: Distribution of foreign-born population by region of origin (2006)

High Income Countries 412 270 115 866 56 028

 (35.1) (25.3) (30.5)

Eastern Europe and Central Asia  259 011 114 591 78 338

 (22.1) (25.0) (42.6)

Middle East and North Africa 284 297 138 130 15 516

 (24.2) (30.1) (8.4)

Latin America and the Caribbean 67 608 7 854 3 527

 (5.8) (1.7) (1.9)

East Asia and the Pacific islands 26 031 9 044 4 866

 (2.2) (2.0) (2.6)

South Asia 71 035 43 454 13 756

 (6.0) (9.5) (7.5)

Sub-Saharan Africa 54 363 29 661 11 677

 (4.6) (6.5) (6.4)

   

Total 1 174 615 458 600 183 708

Note: Share of total as a percentage in parentheses.

 Sweden Denmark Finland
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the local labour market situation is important. A 
higher local unemployment rate is positively and 
statistically significantly associated with a greater 
difference in unemployment rates between the 
foreign-born and the Finnish-born. 

Clearly, this short list of potential explanations for 
the observed differences is likely not by far ex-
haustive. It remains, however, an important task 
for future research to find out why some regions 
apparently better integrates their immigrants. 

Finland’S labour Force internationally more 
mobile in the Future
The development in terms of brain drain during 
the last 5-6 years has been more favourable than 
during the last 20 years on average. net emigra-
tion of well-educated individuals born in Finland 
has decreased, and immigration from the OeCD 
has increased somewhat. Also, it is unlikely that 

those immigrating to Finland are equipped with a 
lower level of human capital than immigrants to, 
for instance, Sweden and Denmark. In fact, im-
migrants to Finland are probably better educat-
ed on average than immigrants to other nordic 
countries owing to the very large share of Rus-
sians and estonians in the stock of immigrants to 
Finland. 

however, from a labour market performance per-
spective, neither the nordic countries nor most of 
the Western european countries are good bench-
marks for Finland’s immigration success. In most 
eu15 countries, immigrants fare much worse 
than the native population in terms of labour 
market performance. It is imperative that immi-
grants be more successfully integrated into the 
labour market. 
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note: The 20 biggest sub-regional units out of a total of 75 are mentioned by name in the chart. Sub-regional units are formed by 

groups of municipalities within the 20 regions of Finland. The sub-regions represent a LAu 1 level of division used in conjunction 

with the nomenclature of Territorial units for Statistics (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nuts/splash_regions.html).
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Although there has been a reduction in the net 
propensity to emigrate from Finland during the 
last 5-10 years, it is by no means clear that this 
trend will continue. First, it is not unlikely that the 
positive migration development is to some extent 
a consequence of the relatively rapid rate of job 
creation in Finland during this time. Consequent-
ly, it is possible that the trend is broken if the job 
creation rate in Finland decreases compared to 
that in other economies. Second, both the ab-
solute number and the relative share of foreign-
born individuals are rising among the resident 
population in Finland. And as those not born in 
Finland are some 10 times more likely to emi-
grate, the result is an ever more internationally 
mobile population. 

Generally, it is likely that Finland will face an in-
creasingly competitive situation regarding the la-
bour supply in the future, as global labour mobil-
ity increases further. how attractive it is to live in 
Finland compared to living in other countries is 
likely to become increasingly important for the la-
bour supply in the future.
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ETLAn uusi SUHDANNE-vuosikirja ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Se on yritys-
ten ja yhteisöjen talouspoliittisen päätöksenteon, suhdanneseurannan, ennus-
tetoiminnan ja budjetoinnin tärkeä apuväline. SUHDANNE arvioi kansantalou-
den ja sen keskeisten sektorien kehitystä 1-5 vuotta eteenpäin.
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