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Suhdanne
ETLA – ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos on julkaissut suhdanne-ennusteita vuodesta 1971. Vuoden 2006 alusta ennusteet jul-
kaistaan kaksi kertaa vuodessa ilmestyvässä SUHDANNE-vuosikirjassa. SUHDANNE sisältää myös artikkeleita ajankoh-
taisista aiheista.

Suhdanteen kuvat ovat katsottavissa internetissä (www.etla.fi). Suhdanteen laadinnassa käytettävää tilastoaineistoa voi tilata ETLAn 
tytäryhtiöstä Etlatieto Oy:stä (puh. 09-609 901). Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen ETLAn julkaiseman Suhdanne-vuosikirjan kustantaa ja 
myy ETLAn tytäryhtiö Taloustieto Oy (puh. 09-609 909).

Painopaikka: Unigrafia Oy, Helsinki, 2011
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PÄÄTOIMITTAJAN ESIPUHE

Kasvu hidastuu, 
mutta taantuma 
voidaan välttää

Suhdanne-ennusteen lisäksi julkaisumme sisältää 
artikkeleita ajankohtaisista aiheista. Lisäksi siinä 
on ns. erityisteemoja talouskehityksen vaihtoeh-
toisista urista, odottamattomista tapahtumista 
(extreme events), Japanin luonnonkatastrofin 
vaikutuksista ja Suomen kilpailukyvystä.

Oma artikkelini käsittelee euroalueen ja Suo-
men talouspoliittista tilannetta erityisesti julkisen 
talouden näkökulmasta. Antti Kauhanen vertailee 
Suomen ja Saksan kilpailukyvyn kehitystä. Sekä 
Saksa että Suomi ovat kuluneiden 15 vuoden 
aikana kyenneet parantamaan suhteellisilla 
yksikkötyökustannuksilla mitattua kilpailukykyä. 
Suomessa tärkein syy on ollut tuottavuuden 
voimakas nousu, erityisesti elektroniikkateolli-
suudessa. Saksassa sen sijaan etusijalla on ollut 
maltillinen työvoimakustannusten kehitys, joka 
on aiheutunut työmarkkinoiden joustavuuden 
lisääntymisestä. 

Jari Hyvärinen vertailee Suomen tuottavuuden 
kehitystä makro- ja mikroaineistojen pohjalta. 
Hän myös yhdistää tuottavuusvertailut eri maiden 
innovaatioaktiivisuuteen. Olavi Rantala tarkas-
telee Suomen uusien metallikaivoshankkeiden 
tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia koko maassa 
sekä erikseen Lapissa ja Kainuussa. Suurimmil-
laan niiden välittömät ja välilliset työllisyysvaiku-
tukset ovat vuonna 2014. Tällöin ne työllistävät yli 
7 000 henkilöä koko maassa, vanhojen kaivosten 
lisäksi. 

Toivotan kaikille lukijoille hyvää syksyä ja antoisia 
hetkiä Suhdanteen parissa.

Helsingissä syyskuussa 2011 
Markku Kotilainen
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EUROOPAN KRIISI JATKUU
Maailmantalous on toipunut syvästä finanssikrii-
sin laukaisemasta taantumasta vasta osittain. 
Sen syvenemistä jarrutettiin voimakkailla raha- ja 
finanssipoliittisilla elvytystoimilla. Erityisesti Yh-
dysvalloissa talouspoliittisten toimien suora vaiku-
tus talouskasvuun on ollut merkittävä.

Rahapoliittista elvytystä on toteutettu sekä oh-
jauskorkojen laskulla että ns. epätavanomaisilla 
likviditeettiä lisäävillä rahapoliittisilla toimilla. Ra-
hapoliittinen elvytys on onnistunut ilman, että se 
olisi voimistanut merkittävästi ns. ydininflaatiota. 
Inflaation kiihtyminen on aiheutunut ennen kaik-
kea elintarvikkeiden ja energian hintojen nousus-
ta, jonka syyt ovat suurelta osin tarjontapuolella ja 
kehittyvien maiden kysynnässä. 

Finanssipoliittinen elvytys on syventänyt merkit-
tävästi julkisen talouden alijäämiä, jotka kasvoivat 
itse taantumastakin johtuen. Vain eräillä mailla, 
kuten Saksalla ja Alankomailla, on jonkin verran 
varaa elvyttävään finanssipolitiikkaan.

Monella maalla julkinen talous oli jo ennen taan-
tumaa heikko. Yhdysvalloissa liittovaltion brut-
tovelka oli vuonna 2007 hieman yli 60 prosent-
tia bruttokansantuotteesta. Vuonna 2011 se on 
runsaat 100 prosenttia. Kreikassa koko julkinen 
bruttovelka kasvoi samana aikana 105 prosen-
tista 150 prosenttiin, Portugalissa 68 prosentista 
112 prosenttiin ja Irlannissa 25 prosentista 110 

Kriisistä kriisiin:  
milloin tämä päättyy?

MARKKU KOTILAINEN
Tutkimusjohtaja

ETLA

prosenttiin. Italiassa se kohosi 104 prosentista 
120 prosenttiin ja Espanjassa 36 prosentista va-
jaaseen 70 prosenttiin. 

Suurimmissa ongelmissa ovat maat, joiden velan 
taso oli ennestään korkea ja joissa velkaantumi-
nen on jatkunut nopeana. Selkein esimerkki on 
tilastojaan vääristellyt Kreikka. Seuraavalla sijalla 
on Portugali, jossa taantuma ja sen aikainen ta-
louspolitiikka kasvattivat velkaa noin 45 prosent-
tiyksikköä suhteessa BKT:hen. Irlannissa kriisi 
alkoi yksityisen sektorin velkaantumisesta ja ta-
louden ylikuumenemisesta. Julkisen talouden ta-
sapaino järkkyi taantuman ja pankkisektorin pe-
lastamisen myötä. Lopputulos on julkisen velan 
osalta sama, mutta Irlannin kilpailukyky on muita 
kriisimaita parempi. 

Epäluottamus on jo levinnyt Italian ja Espanjan 
valtionlainojen korkoihin. Italiassa ongelma on 
korkea velan taso, Espanjassa sen nopea kasvu-
vauhti. Molemmissa maissa on kuitenkin tehty 
toimenpiteitä velkaantumisen pysäyttämiseksi.

POLIITTISILLA PÄÄTTÄJILLÄ SUURI VASTUU TAANTUMAN 
TORJUNNASSA
Euroalueella on yritetty rajoittaa kriisi Kreikkaan, 
Portugaliin ja Irlantiin. Nämä maat ovat olleet 
EU:n tukiohjelmien kohteena. Heinäkuun 21. päi-
vänä 2011 pidetyssä EU:n ylimääräisessä huippu-
kokouksessa tukiohjelmia jouduttiin markkinoiden 
rauhattomuuden vuoksi edelleen tehostamaan.
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EU:n kriisimaille antamien lainojen laina-aikoja 
pidennettiin ja korkoja alennettiin. Erityistoimena 
Kreikalle sovittiin, että yksityiset sijoittajat vaih-
tavat lainojaan uusiin lainoihin tai jatkavat laina-
aikoja. Päätösten keskeisenä uutena rakenteel-
lisena piirteenä on väliaikaisen vakausvälineen 
(ERVV) ja pysyvän vakausmekanismin (EVM) 
”joustavoittaminen” ja niiden valtuuksien lisäämi-
nen. Ne voivat toimia ennaltaehkäisevästi, antaa 
hallituksille (myös muille kuin tukiohjelmiin osal-
listuville) lainoja pankkien pääomittamista varten 
ja ostaa valtioiden arvopapereita jälkimarkkinoil-
ta. Viimeksi mainittu edellyttää vakausjärjes-
telmiin osallistuvien jäsenmaiden yksimielistä 
päätöstä EKP:n analyysin pohjalta. Lisäksi EU:n 
rakennerahastojen varoja ja Euroopan investoin-
tipankin lainoja pyritään käyttämään Kreikan kil-
pailukyvyn ja tuotannollisen perustan vahvistami-
seen. Huippukokouksen päätökset edellyttävät 
kansallisten parlamenttien hyväksyntää.

Lähivuosina käytettävissä olevien vakausjärjestel-
mien pääpiirteet lienevät jo suunnilleen kasassa. 
Aiemmin on sovittu yksityisten sijoittajien vastuus-
ta vuonna 2013 aloittavassa pysyvässä vakaus-
mekanismissa sekä paremmasta jäsenmaiden 
budjettien seurannasta ja tiukemmista sanktioista 

(ns. sixpack). Vakausrahastojen koon kasvattami-
nen lienee yksi mahdollinen lisätoimenpide. On 
myös mahdollista, että Euroopan keskuspankki 
tulisi nykyistä vahvemmin euromaiden valtionlai-
nojen jälkimarkkinoille ja pankkijärjestelmän tuki-
jaksi. Kreikan osalta seuraava askel voi myös olla 
velkojen laajamittainen uudelleenjärjestely. Se täy-
tyisi kuitenkin tehdä huolellisesti ja rajata uskotta-
valla tavalla pelkästään Kreikkaa koskevaksi, jotta 
spekulaatio ei jatkuisi johonkin muuhun maahan.

Jos pidemmälle meneviin koko euroalueen yh-
teisvastuuta lisääviin toimenpiteisiin, esimerkiksi 
ns. eurobondien luomiseen, pyrittäisiin, se voisi 
kilpistyä poliittiseen vastustukseen erityisesti hy-
vän luottoluokituksen omaavissa Saksassa, Alan-
komaissa ja Suomessa. Yhteinen luokitus olisi 
todennäköisesti heikompi kuin kyseisten maiden 
nykyiset luokitukset. Velkaantuneiden maiden 
luokitus vuorostaan paranisi. Se voisi synnyttää 
ns. moraalikatoa, joka hidastaisi julkisen talou-
den tasapainottamista. EU:n komissio esittänee 
syksyllä eurobondeista muistion, jossa kartoite-
taan erilaisia vaihtoehtoja edellä mainittujen on-
gelmien vähentämiseksi. Eurobondien luominen 
olisi joka tapauksessa pitkä prosessi eikä siitä oli-
si apua akuutissa kriisissä.
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Kansainvälisen taantuman välttämisen kannalta 
sijoittajien luottamus valtioiden haluun ja kykyyn 
pienentää velkojaan on keskeisen tärkeää. Jul-
kiset velat, tai edes vajeet, eivät poistu hetkessä. 
Oleellista on saada velkojen BKT-suhde aleneval-
le uralle. 

Luottamuksen parantamiseksi hallituksilta odo-
tetaan johdonmukaisia ja kurinalaisia budjetti-
poliittisia toimia. Toisaalta niiden maiden, joilla 
julkinen talous on vielä kohtuullisessa kunnossa, 
tulisi välttää kiristävää budjettipolitiikkaa erityises-
ti ensi vuonna. 

Markkinatoimijoiden tulisi nähdä nykyistä parem- 
min julkisen talouden pitkän aikavälin kehitys-
urat. Sekä hallitukset että kansainväliset organi-
saatiot (erityisesti EU, Kansainvälinen valuutta-
rahasto ja OECD) voisivat edistää markkinoiden 
toimintaa julkaisemalla nykyistä enemmän läpi-
näkyviä laskelmia valtioiden velkaantumisen ke-
hityksestä. Taloudellinen kasvu on keskipitkällä 
aikavälillä väistämättä hidasta, mutta finanssikrii-
sin kaltainen taantuma on yhä vältettävissä.

Euroopan keskuspankki ryhtyi Italian ja Espan-
jan kriisiuhkan vuoksi ostamaan näiden maiden 
valtionobligaatioita – Kreikan, Portugalin ja Irlan-
nin lainojen ohella. Pankki lisää siten euroalueen 
likviditeettiä. Tällöin se toimii aiemmin julkilausut-
tujen periaatteiden vastaisesti. Hätä ei kuitenkaan 
lue lakia, ja ortodoksisesta politiikasta onkin syytä 
nykyoloissa luopua. Samalla täytyy kuitenkin luoda 
rakenteita, jotka estävät kriisejä jatkossa. EKP:n tu-
lisi olla myös valmis alentamaan ohjauskorkoa, jos 
taantuman uhka kasvaa. Ydininflaatio on yhä ma-
tala ja kasvun hidastuminen omalta osaltaan vä-
hentää ns. toisen kierroksen inflaatiovaikutuksia.

Euroalueen kriisimaissa, erityisesti Kreikassa ja 
Portugalissa mutta myös Italiassa ja Espanjassa, 
perusongelma on yritysten heikko kilpailukyky. 
Saksassa taas kilpailukyky on parempi kuin euro-
alueella keskimäärin.1 Tämän epätasapainon
 

1 Saksan kilpailukykyä tarkastellaan seuraavassa Antti 

Kauhasen kirjoittamassa artikkelissa.

poistaminen yhteisen valuutan oloissa on aikaa 
vievä prosessi. Sitä vaikeuttaa koko euroalueen 
haasteellinen asema suhteessa matalamman 
kustannustason maihin.

SUOMESSA VELAN BKT-SUHDE EI ALENE TEHDYILLÄ 
PÄÄTÖKSILLÄ
Suomen nykyinen hallitus sopi ohjelmassaan 
noin 2.5 miljardin euron suuruisesta budjettiva-
jeen pienentämisestä. Suunnilleen puolet toimis-
ta toteutetaan menojen kasvua leikkaamalla ja 
niitä uudelleen kohdentamalla. Toinen puoli saa-
daan kokoon veroja korottamalla. Merkittävä osa 
veronkorotuksista kohdistuu hyödykeveroihin. 
Niillä kerätään noin 650 miljoonaa euroa, joka 
vastaa suunnilleen yhden prosenttiyksikön suu-
ruista yleisen arvonlisäveroprosentin korotusta. 
Lisätuloja arvioidaan syntyvän harmaan talouden 
torjunnasta ja pankkiverosta.

Valtiovarainministeriö antoi 22.8. budjettiehdo-
tuksensa vuodelle 2012. Siinä pyritään toteut-
tamaan hallitusohjelman mukaisia linjauksia 
etupainotteisesti sekä leikkausten että verojen 
korotusten osalta. Leikkaukset lasketaan entisen 
hallituksen tekemistä budjettikehyksistä. Ne ja-
kautuvat eri hallinnonaloille. 
 
Hallitusohjelmaan kirjattua julkisen talouden ta-
sapainottamistavoitetta on pidettävä vaatimatto-
mana. ETLAn perusennusteen mukaan valtion ja 
kuntien talouden vaje on vuonna 2015 yhä run-
saat 7 miljardia euroa eli 3.2 prosenttia bruttokan-
santuotteesta. Tämä merkitsee sitä, että julkinen 
velka jatkaa kasvuaan. Vuonna 2015 se on 55.9 
prosenttia BKT:sta eli 8 prosenttiyksikköä korke-
ampi kuin vuonna 2010. Hallituskaudella jou-
dutaan lisäkiristyksiin, jos asetetusta velan BKT-
suhteen laskutavoitteesta aiotaan pitää kiinni. 
Perusennusteessa keskimääräinen BKT:n kasvu 
vuosina 2011–2015 on 2.6 prosenttia vuodessa.

Perusennusteen ohella olemme tehneet kaksi 
vaihtoehtoista skenaariota: paremman ja huo-
nomman kehityksen skenaariot. (Ks. Erityisteema 
s. 22–23) Ensin mainitussa BKT:n keskimääräi-
nen kasvu on 3 prosenttia ja jälkimmäisessä 1.7 
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prosenttia vuodessa. Hyvässäkin vaihtoehdossa 
julkisen velan BKT-suhde vasta tasaantuu vuon-
na 2015. Huonossa vaihtoehdossa se kasvaa 
65.5 prosenttiin BKT:sta. 

Mitä suurempi velka ja vaje ovat, sitä vähemmän 
pelivaraa on taloudellisen taantuman aikana. 
Tämä on konkreettisesti nähty nykyisen eurokrii-
sin aikana. Jo nyt Suomessakin joudutaan nou-
dattamaan kireää finanssipolitiikkaa, vaikka kas-
vu on hidastumassa. 

Julkisen talouden tasapainon parantaminen on 
tärkeää myös pitkän aikavälin ikääntymishaas-
teiden näkökulmasta. Suomessa väestö ikääntyy 
huomattavasti nopeammin kuin EU-maissa kes-
kimäärin. Mitä aiemmin julkista taloutta saadaan 
kohennettua, sitä paremmin vältetään jyrkkiä toi-
menpiteitä myöhemmin. 

Menokurin ja veronkorotusten lisäksi erityisen 
tärkeää pitkällä aikavälillä on talouden kasvupo-
tentiaalin ja kilpailukyvyn turvaaminen. Hallitus-
ohjelmassa elinkeinopolitiikan yleisissä tavoitteis-

Kriisistä kriisiin: milloin tämä päättyy?

sa korostetaan kasvun tärkeyttä ja tuodaan esille 
sen kannalta tärkeitä teemoja. Kovin paljoa konk-
reettisia toimenpiteitä ei sen sijaan kyetä formu-
loimaan. 

Useita asioita, kuten tutkimus- ja tuotekehitysme-
nojen verokannustimia, luvataan selvittää. Työuri-
en pidentämiseen pyritään kuten aiemminkin, 
mutta siinäkään ei ole tehty konkreettisia linja-
uksia. Yksityiskohtaisin toimi yritysten kilpailuky-
vyn vahvistamiseksi on yhden prosenttiyksikön 
suuruinen yhteisöveron alennus 26 prosentista 
25 prosenttiin. Energiaverotuksen kiristäminen 
ja EU-tasolla tehdyt päästöjen vähentämistoimet 
osaltaan heikentävät erityisesti energiaintensiivi-
sen yritystoiminnan kilpailukykyä.

Hallitus aikoo suorittaa ohjelmansa välitarkistuk-
set vuosittain. Tämä onkin erittäin hyvä päätös 
nopeasti muuttuvassa maailmantalouden ym-
päristössä. Toivottavaa on, että välitarkistuksissa 
kyetään löytämään myös poliittinen yksimielisyys 
tarvittavista vakautustoimenpiteistä.
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Talouden ja työmarkkinoiden analyysissa kes-
keisiä muuttujia ovat tuottavuus ja työvoimakus-
tannukset. Tuottavuus on tärkeimpiä talouden 
tunnuslukuja, sillä talouskasvu ja kilpailukyky pe-
rustuvat pitkälti siihen. Tuottavuus ei kuitenkaan 
yksin ratkaise kilpailukykyä, vaan siihen vaikutta-
vat myös tuotantokustannukset.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Saksan tuotta-
vuuden ja työvoimakustannusten kehitystä. Työ-
voimakustannusten maltillinen kehitys on ollut 
eräs merkittävimpiä syitä saksalaisten yritysten 
menestymiseen. Tämän kehityksen taustalla on 
ollut useita tekijöitä, joita esitellään kirjoituksen 
loppupuolella.

TUOTTAVUUS JA TYÖVOIMAKUSTANNUKSET
Saksan teollisuuden kustannuskilpailukyky on 
parantunut viimeisten 15 vuoden aikana verrattu-
na muihin EU-maihin. Myös Suomen kilpailukyky 
on parantunut suhteessa näihin maihin nähden. 
Parantumisen syyt ovat kuitenkin olleet erilaiset.
Viereisessä kuviossa on esitetty työn tuottavuu-
den muutos teollisuudessa vuodesta 1995 läh-
tien. Kuviosta nähdään, että työn tuottavuuden 
kasvu on ollut Saksan teollisuudessa suurin piir-
tein samankaltaista kuin EU-maissa keskimäärin. 
Suomalainen teollisuus on puolestaan pystynyt 

Työmarkkinamuutosten 
rooli Saksan taloudelli-
sessa menestyksessä 
2000-luvulla*

ANTTI KAUHANEN
Tutkimuspäällikkö

ETLA

kasvattamaan työn tuottavuutta huomattavas-
ti muita EU-maita paremmin: työn tuottavuus on 
noin kaksinkertaistunut vuodesta 1995 vuoteen 
2009. Osin tämä johtuu sähköteknisen teollisuu-
den erittäin voimakkaasta tuottavuuden kasvus-
ta. Voimakas tuottavuuden kasvu on tukenut 
Suomen teollisuuden kilpailukykyä.

Työn tuottavuuden lisäksi kustannuskilpailuky-
kyyn vaikuttaa työvoimakustannusten kehitys. 

Viereisen sivun ylemmässä kuviossa tarkastellaan 
teollisuuden tuntiansioiden kehitystä Suomessa, 
Saksassa ja EU:ssa. Kuviosta nähdään, että tun-

* Kirjoitus perustuu kirjaan Antti Kauhanen & Seppo Sauk-

konen (2011): ”Miksi Saksa menestyy: Talous- ja työmark-

kinauudistusten rooli Saksan taloudellisessa menestyksessä 

2000-luvulla”, ETLA B 251.
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tiansiot ovat nousseet Suomessa ja Saksassa voi-
makkaammin kuin EU-maissa keskimäärin. Suo-
messa tuntiansiot ovat nousseet kuitenkin lähes 
70 prosenttia vuosina 1995–2009. Saksassa tun-
tiansiot ovat kohonneet selvästi vähiten: vuosina 
1995–2010 tuntiansiot ovat nousseet Saksassa 
hieman yli 40 prosenttia. Tuntiansioiden erittäin 
maltillinen kehitys on tukenut Saksan kustannus-
kilpailukykyä.

Negatiivinen palkkaliukuma
Johtuvatko Saksan maltilliset palkkaratkaisut ja 
maltillinen palkkakehitys ammattiliittojen maltilli-
sista palkkavaatimuksista? Eivät oikeastaan, sillä 
palkkavaatimukset ennen sopimusneuvotteluja 
ovat olleet itse asiassa varsin korkeita. Lopullisis-
sa palkkaratkaisuissa palkankorotukset ovat kui-
tenkin olleet yleensä noin puolet pienempiä kuin 
alkuperäiset vaatimukset.

Sovitut taulukkopalkkojen korotukset eivät Sak-
sassa automaattisesti merkitse vastaavaa nousua 
käytännön palkoissa. Vuosina 2000–2010 ovat 
palkat käytännössä nousseet yhtä vuotta lukuun 
ottamatta (2010) jokaisena vuotena vähemmän 
kuin taulukkopalkat. Vuodesta 2000 vuoteen 
2010 käytännön palkat ovat nousseet yhteen-
sä 12.7 prosenttia eli keskimäärin 1.2 prosenttia 
vuodessa1.

Näin ollen palkkaliukuma on ollut negatiivinen. 
Palkkaliukuma on ollut keskimäärin -1.0 prosent-
tia vuodessa. Suomessa vastaavana ajanjaksona 
palkkaliukuma on ollut joka vuonna positiivinen.

Tuottavuus- ja palkkakehitys on merkinnyt kus-
tannuskilpailukyvyn paranemista sekä Saksassa 
että Suomessa verrattuna EU:hun keskimäärin. 
Saksassa tuottavuuden kasvu on ollut suurin piir-
tein EU:n keskimääräistä tasoa, mutta tuntiansi-
oiden kasvu on ollut huomattavasti vaimeampaa. 
Suomessa taas kustannuskilpailukyky on paran-
tunut erityisesti tuottavuuden nousun kautta.

MIKSI TYÖVOIMAKUSTANNUKSET OVAT NOUSSEET 
SAKSASSA HITAASTI?
Edellä nähtiin, että Saksassa työvoimakustan-
nusten nousu on ollut kansainvälisesti vertaillen 
maltillista. Negatiivisella palkkaliukumalla on ollut 
suuri rooli maltillisessa kustannuskehityksessä. 
Selitys maltilliseen palkkakehitykseen ja negatiivi-
seen palkkaliukumaan löytyy työmarkkinajärjes-
telmän muutoksista. Seuraavassa esitetään näis-
tä merkittävimpiä.

1  Tiedot perustuvat WSI-tutkimuslaitoksen keräämiin 
tietoihin Saksan tilastovirastosta (Statistisches Bundesamt).

Työmarkkinamuutosten rooli 
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Järjestäytyminen on laskenut
Työntekijöiden järjestäytymisessä on tapahtunut 
huomattava muutos viimeisten 20 vuoden ai-
kana. Ammattiliittoihin kuuluvien työntekijöiden 
määrä on vähentynyt Saksojen yhdistymisen jäl-
keen runsaasta 10 miljoonasta 8 miljoonaan. Jär-
jestäytymisaste on alentunut 30 prosentista noin 
20 prosenttiin. Näin ollen järjestäytymisen vähe-
neminen on noudattanut Saksassa samaa tren-
diä kuin muuallakin Euroopassa.

Työnantajien järjestäytymisasteessa ei ole tapah-
tunut yhtä voimakasta alenemista. Työnantajien 
järjestäytymisaste on edelleen runsaat 60 pro-
senttia, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajaliittoi-
hin kuuluvissa yrityksissä työskentelee runsaat 
60 prosenttia palkansaajista. Työnantajien järjes-
täytymisen sisällä on kuitenkin tapahtunut kak-
si merkittävää muutosta. Ensiksi, monet yritykset 
ovat halunneet irrottaa työnantajaliiton jäsenyy-
den erilleen työehtosopimuksen sitovuudesta. 
Toiseksi, yritykset voivat perustaa erillisen työnan-
tajaliiton, joka ei ole sidottu työehtosopimukseen.

Työehtosopimusten sitovuus on vähentynyt  
Saksassa sitovien ja yleissitovien työehtosopi-
musten piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus on 
pienentynyt 1990- ja 2000-luvulla. Vuonna 1998 
palkansaajista kolme neljännestä eli 73 prosent-
tia kuului sitovien työehtosopimusten piiriin, mut-
ta vuoteen 2009 mennessä kattavuus oli pudon-
nut 61 prosenttiin.

Työehtosopimusten kattavuus on pienentynyt sekä 
Länsi- että Itä-Saksassa. Lännessä kattavuus on 
pienentynyt kymmenen vuoden aikana 76 pro-
sentista 65 prosenttiin ja idässä 63 prosentista 
51 prosenttiin. Yritysten määrällä mitattuna kat-
tavuus on selvästi pienempi. Yrityksistä vajaa 30 
prosenttia on sitovien sopimusten piirissä; län-
nessä reilu 30 prosenttia, idässä noin 20 prosent-
tia.

Saksassa työehtosopimusten kattavuus on sel-
västi matalampi kuin useimmissa muissa teol-
listuneissa maissa. Läntisen Euroopan 12 maan 
vertailussa Saksa sijoittuu toiseksi viimeiseksi en-

nen Isoa-Britanniaa. Useimmissa Länsi-Euroo-
pan maissa, myös Suomessa, kattavuus on yli 80 
prosenttia.

Työehtosopimusten joustavuus on lisääntynyt
Joustavuuden ja vaihtoehtojen lisääntyminen työ-
markkinoiden sopimustoiminnassa on merkinnyt 
perustavaa laatua olevaa muutosta Saksan työ-
markkinoilla. Työehtosopimusten joustavuuden 
lisääntyminen näkyy erityisesti nk. avaamislau-
sekkeiden yleistymisessä.

Avaamislausekkeet
Paineet työehtojen, lähinnä työaikojen ja palk-
kojen, joustavammalle määräytymiselle yritys- 
ja työpaikkatasolla ovat johtaneet Saksassa ns. 
avaamislausekkeiden (Öffnungsklausel) laajentu-
neeseen käyttöön työehtosopimuksissa. Avaamis-
lausekkeiden perusteella tietyistä työehdoista voi-
daan sopia yrityksissä toisin kuin sopimuksessa 
on määrätty. Suomessa vastaavasta asiasta käy-
tetään yleensä termiä ”toisin sopiminen”.

Lausekkeet koskevat yleensä työaikojen joustoa 
(myös pidentämistä) tai palkkojen joustoa (perus-
palkkojen tai bonusten alentamista tai palkanko-
rotusten lykkäämistä). Lauseke voi kuitenkin olla 
myös yleinen määrittelemättä tarkasti työehtoso-
pimuksesta poikkeamisen sisältöä tai laajuutta.

Monissa tapauksissa avaamislausekkeen käyttö 
on rajoitettu tilanteisiin, jolloin yritys on vakavis-
sa taloudellisissa vaikeuksissa, niin että sovituis-
ta työehdoista poikkeaminen auttaisi välttämään 
yrityksen konkurssin tai säästämään työpaikkoja. 
Joissakin tapauksissa avaamislausekkeen käytöl-
lä voi olla myös laajempia ja yleisempiä perusteita 
kuten ylipäätään yrityksen kilpailukyvyn paranta-
minen. Tällaiset perusteet ovat yleistyneet viime 
vuosina avaamislausekkeissa.

Vastapainona saamilleen joustoille yritys voi sitou-
tua välttämään irtisanomisia ja turvaamaan työnte-
kijöiden työpaikkojen säilymisen tietyn ajanjakson.

Vuonna 2010 avaamislausekkeita käytti yli puolet 
(58 %) yrityksistä.
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Nollakuukaudet ja kertaerät ovat yleistyneet 
Viime vuosina työehtosopimusten ja niiden palk-
karatkaisujen elementteinä ovat huomattavas-
ti yleistyneet ns. nollakuukaudet. Nollakuukausi 
tarkoittaa, että uuden sopimuksen synnyttyä ja 
uuden sopimuskauden alettua ensimmäinen pal-
kankorotus ei tule voimaan heti sopimuskauden 
alussa vaan vasta myöhemmin, jolloin sopimus-
kauden alkuun sisältyy joitakin kuukausia ilman 
palkankorotuksia. Esimerkiksi vuonna 2010 sol-
mittujen sopimusten piiriin kuuluneista palkan-
saajista 78 prosentilla oli nollakuukausia. 

Myös kertaluontoiset palkkaerät ovat yleistyneet. 
Kertaerä tarkoittaa, että työntekijälle maksetaan 
kertaluontoinen palkkaerä, joka ei siten ole pysy-
vä korotus palkkoihin. Esimerkiksi vuonna 2010 
solmittujen sopimusten piiriin kuuluneista valta-
osalla (75 %) sovittiin kertakorvauksista osana 
palkkaratkaisua. Kertaerät olivat suuruudeltaan 
keskimäärin 38 euroa kuukaudessa.

Nollakuukaudet ja kertaerät ovat nykyisin merkit-
tävä osa saksalaisia työehtosopimus- ja palkka-
ratkaisuja. Ne ovat toimineet joustoelementteinä, 
kun on haettu kompromisseja ammattiliittojen 
palkkavaatimusten ja työnantajien palkkatarjous-
ten välillä.

Työmarkkinamuutosten rooli 

LOPUKSI
Maltillinen palkkakehitys on ollut eräs keskei-
nen tekijä Saksan menestyksessä 2000-luvulla. 
Tämä koostuu paitsi maltillisista palkkaratkaisuis-
ta myös negatiivisesta palkkaliukumasta. Se, että 
käytännön palkat ovat nousseet koko 2000-luvun 
ajan vähemmän kuin työmarkkinaosapuolten so-
pimat taulukkopalkat, johtuu useista tekijöistä. 
Näitä ovat muun muassa mahdollisuudet sopia 
palkankorotuksista toisin yritystasolla, kertaluon-
toisten ja vaihtelevien palkanerien lisääntyminen, 
sekä järjestäytymisen ja sopimusten kattavuuden 
väheneminen.

Työmarkkinoilla tapahtuneet muutokset tukivat 
myös Saksan selviytymistä vuosien 2008–2009 
taantumasta. Maltillinen palkkakehitys ja työehto-
sopimusten joustavuus vaikuttivat osaltaan yritys-
ten mahdollisuuksiin pidättäytyä irtisanomisista. 
Nyt onkin mielenkiintoista seurata kuinka Saksa 
selviää viimeaikaisesta talouskasvun hidastumi-
sesta ja epävarmuuden lisääntymisestä.



Miksi Saksa menestyy?
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MAAILMANTALOUDEN ELPYMINEN HIDASTUNUT
Maailmantalous elpyi finanssikriisin aiheuttamas-
ta taantumasta viime vuoden lopulle asti. Sitä 
auttoi merkittävästi elvyttävä raha- ja finanssipo-
litiikka. Politiikan yksi tarkoitus oli antaa sysäys 
yksityisen sektorin kasvudynamiikalle. Kuluvan 
vuoden alun ensimmäinen puolisko on kuiten-
kin ollut pettymys sekä Yhdysvalloissa että Eu-
roopassa. Yhdysvalloissa kasvu lähes pysähtyi 
ensimmäisellä neljänneksellä. Useassa Euroopan 
maassa sama tapahtui toisella neljänneksellä.

Finanssipoliittisessa elvytyksessä otettu riski rea-
lisoitui. Erityisesti ne maat, joissa julkinen velka 
oli ennestään suuri, joutuivat sellaiselle velkaan-
tumisuralle, joka vei markkinoiden luottamuksen. 
Elvytysvara on lähes kaikissa EU-maissa ja Yh-
dysvalloissa nyt käytetty. Yhdysvalloissa ei lähel-
lä nollaa liikkuvissa ohjauskoroissakaan ole enää 
alentamisen varaa. Euroopan keskuspankki py-
säyttänee joksikin aikaa ohjauskoron noston. Sen 
alentaminenkin on mahdollista, jos inflaatio alkaa 
selvästi hidastua tai taantuma uhkaa.

Yhdysvaltojen bruttokansantuotteen arvioidaan 
kasvavan vuonna 2011 vain 1.5 prosenttia. EU-
maiden keskimääräinen kasvuprosentti on myös 

noin 1.5 prosenttia. Venäjällä kokonaistuotannon 
kasvu jää 4 prosenttiin. Kiinassa liikutaan vielä 
8–9 prosentin paikkeilla. Läntisen maailman ky-
synnän heikkeneminen ja kotimaiset inflaatiopai-
neet jarruttavat kasvua.

Vuonna 2012 vuositason kasvu jää matalaksi 
koko maailmantaloudessa. Se juontaa juurensa 
vuonna 2011 tapahtuneeseen yksityisen sekto-
rin kasvun hidastumiseen. Lisäksi jarruttavana 
tekijänä on markkinapaineiden vuoksi kiristetty 
finanssipolitiikka. Vuonna 2013 kasvu voi jo no-
peutua, jos kriisimaiden vajeet kyetään saatta-
maan kestävälle uralle ja jos markkinoiden luotta-
mus kyetään palauttamaan. Finanssipolitiikka on 
yhä tiukkaa useassa maassa, mutta yksityisellä 
sektorilla olisi varaa velkaantumiseenkin. 

Maailmantaloudessa on yhä suuri riski oleellises-
ti huonommastakin kehityksestä. Tällä hetkellä 
akuutein riski liittyy EU-maiden kykyyn vakaut-
taa ongelmamaiden julkisen sektorin rahoitus. Se 
vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden uskoon ongel-
mien ratkaisusta sekä markkinaosapuolten kes-
kinäiseen luottamukseen. Yhdysvalloissa liitto-
valtion budjetin alijäämä kyettäneen saamaan 
uskottavalle uralle. Suurimmat haasteet ovat yk-

Katsaus suhdannekehitykseen

• Maailmantalouden näkymät ovat poikkeuksellisen epävarmat; kasvu hidastuu joka tapauksessa

• Elintarvikkeiden ja energian hintojen nousu hidastuu ensi vuonna; Suomen kuluttajahinnat nousevat  
 2.6 prosenttia vuonna 2011

• Suomen kokonaistuotanto kasvaa vajaat 3 prosenttia vuonna 2011, ensi vuonna kasvu hidastuu 
 2 prosenttiin

• Ostovoiman niukka paraneminen jarruttaa yksityisen kulutuksen kasvumahdollisuuksia

• Yritysten investointien kasvu vaimenee vientinäkymien heiketessä

• Työttömyysasteen aleneminen hidastuu 

• Talouskasvun hidastuminen syö budjetin tiukennuksen vaikutuksen, julkisen velan kasvu jatkuu
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sityisen sektorin luottamuksen palauttaminen ja 
poliittinen päätöksenteko presidentin vaalien alla. 
Huonoin vaihtoehto läntisessä maailmassa on ra-
hoitusmarkkinarauhattomuuden muuttuminen 
vuonna 2007 koetun kaltaiseksi finanssikriisiksi. 
Tällainen kriisi koettelisi myös Venäjää ja Aasian 
maita, Kiina mukaan lukien.

EUROALUE TIUKAN FINANSSIPOLITIIKAN KOURISSA
Euroalueen kriisimaiden ohella myös Italia ja 
Ranska ovat joutuneet rahoitusmarkkinoiden 
epäluottamuksen vuoksi kiristämään finanssipo-
litiikkaansa. Kireä budjettipolitiikka leikkaa osan 
talouskasvusta, mutta se on välttämätöntä rahoi-
tusmarkkinoiden luottamuksen säilyttämiseksi 
koko euroalueella. Tiukka finanssipolitiikka jarrut-
taa talouskasvua koko läntisessä maailmassa.

Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 
keväällä kahteen otteeseen. Nyt korko on 1.5 

prosenttia. Energian ja ruuan hintojen nousun 
pysähtyminen sekä yleinen talouskasvun hidas-
tuminen vaimentavat inflaatiota. EKP:n arvioi-
daan pitävän ohjauskorkonsa nykytasolla vuo-
den 2012 loppupuolelle saakka. Euron kurssiksi 
oletetaan maaliskuusta 2011 lähtien keskimäärin 
1.43 dollaria.

Euroalueen BKT:n arvioidaan kasvavan 1.5 pro-
senttia vuonna 2011. Vuonna 2012 kasvu hi-
dastuu prosenttiin ja elpyy 2 prosenttiin vuonna 
2013.

Saksan talous oli vuonna 2010 voimakkaassa 
vientivetoisessa kasvussa. Kokonaistuotanto li-
sääntyi 3.7 prosenttia. Kuluvan vuoden toisella 
neljänneksellä BKT:n kasvu on selvästi hidastu-
nut, mutta se yltää vielä keskimäärin 3.5 pro-
senttiin vuonna 2011. Vuonna 2012 kokonais-
tuotanto kasvaa vain 1.5 prosenttia. Ranskan 

Katsaus suhdannekehitykseen

Suomen huoltotase

 Huoltotase-erä 2010* 2010* 2011* 2012E 2013E  2006→10 2011→15E

 Bruttokansantuote 

 markkinahintaan 180.3 3.6 3 2 3 1.1 2½

Tuonti 70.3 7.4 ½ 5 4½ 2.2 4

 - tavarat 49.6 9.1 6 4 4½ 1.1 5

 - palvelut 20.7 3.8 -13 8½ 3 5.4 ½

Kokonaistarjonta 250.6 4.7 2 3 3½ 1.4 3

Vienti 72.6 8.6 0 5½ 5½ 1.8 4½

 - tavarat 52.4 10.9 4 4 5½ 0.6 5

 - palvelut 20.2 3.3 -10½ 11½ 6½ 6.1 2½

Investoinnit 33.9 2.8 5½ 2½ 4 -0.1 4

 - yksityiset 29.3 3.9 6 2½ 4 -0.2 4

 - julkiset 4.6 -3.8 1 3 3 0.4 2½

Kulutus 142.8 2.1 2½ 2 2 1.6 2

 - yksityinen 98.5 2.7 3 2½ 2 1.8 2½

 - julkinen 44.3 0.6 ½ ½ 1 0.9 1

Varastojen muutos1) 1.3 0.4 0 0 0 0.0 0

Kokonaiskysyntä 250.6 4.7 2 3 3½ 1.4 3

Kotimainen kysyntä 177.9 2.8 3½ 1½ 2 1.2 2½

Julkinen kysyntä 48.9 0.1 ½ 1 1 0.9 1

	 1)	 	 Sisältää	tilastovirheen.	 	 	 	 	 	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Arvo Määrän muutos, %

 Mrd. e    Edellisestä vuodesta Keskimäärin



SUHDANNE 2011:2018

taloudellinen kehitys on ollut vaimeaa. Koko-
naistuotannon kasvu pysyy viimevuotisessa 1.5 
prosentissa sekä tänä että ensi vuonna. Italiassa 
BKT kasvaa 0.5 prosenttia sekä 2011 että 2012 
tiukan finanssipolitiikan jarruttamana. Yhdysval-
tojen ja euroalueen kasvun hidastuminen näkyy 
myös Suomen viennille tärkeässä Ruotsissa. Siel-
lä kokonaistuotannon kasvu hidastuu 4 prosent-
tiin vuonna 2011 ja 2 prosenttiin vuonna 2012. 

Euroalueen tulevan kehityksen kannalta erityisen 
tärkeää on, että nykyisten kriisimaiden Kreikan, 
Portugalin ja Irlannin julkisen talouden rahoitus 
saadaan kestävälle pohjalle ja velka/BKT alene-
valle uralle. Jos tässä onnistutaan, vuoden 2012 
aikana ja vuonna 2013 voidaan jo päästä nor-
maalitilaan.
 
SUOMEN TALOUS REAGOI KANSAINVÄLISEEN KASVUN 
HIDASTUMISEEN
Vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä Suomen 
kokonaistuotanto oli peräti 5.6 prosenttia suu-
rempi kuin vuotta aiemmin. Kasvun arvioitiin jat-
kuvan ripeänä vielä kuluvan vuoden alkupuolella. 
Kansainvälisen talouden heikkous alkoi kuitenkin 
heijastua toisella neljänneksellä vientiin, josta se 
on etenemässä investointeihin ja kuluttajien luot-
tamuksen kautta kulutukseen. 

Ensimmäisellä neljänneksellä kokonaistuotanto 
kasvoi vuodentakaisesta 4.8 prosenttia ja edelli-
sestä neljänneksestä 0.3 prosenttia. Toisella nel-
jänneksellä vastaavat kasvuluvut olivat ennakko- 
tietojen mukaan 2.9 ja 0.6 prosenttia. Koko en-
simmäisen vuosipuoliskon kasvuluvuksi vuoden 
yli tuli 3.8 prosenttia. Kotimainen kysyntä kasvoi 
vielä suunnilleen aiemmin ennakoidulla tavalla. 

BKT:N KASVU HIDASTUU 2 PROSENTTIIN VUONNA 2012
Koko vuodelle 2011 viime keväänä ennustettua 
4 prosentin kasvuennustetta on tarvetta tarkis-
taa alaspäin. Kuluvan vuoden aikainen kasvu on 
kansainvälisen kysynnän heikennyttyä jäämässä 
vaimeaksi. Vuoden alun korkea tuotannon taso 
tuottaa kuitenkin koko vuodelle 3 prosentin suu-
ruisen BKT:n kasvun. Ensi vuoden aikana talou-
den arvioidaan elpyvän vientikysynnän vahvis-

tumisen myötä. Koko vuoden BKT:n kasvu jää 
kuitenkin vaatimattomasti 2 prosenttiin. Vuonna 
2013 kasvu nopeutuu 3 prosenttiin edellyttäen, 
että euroalueen akuutti kriisi saadaan ratkaistua.

VIENTI VÄLITTÄÄ VAIKEUDET SUOMEN TALOUTEEN
Tavaraviennin määrä kasvoi tuntuvasti viime 
vuoden aikana ja kuluvan vuoden ensimmäisel-
lä neljänneksellä. Toisella neljänneksellä viennin 
kehityksessä alkoi kuitenkin ilmetä vaikeuksia. 
Tietoliikennevälineiden vienti supistui Nokian tuo-
teongelmien vuoksi. Myös syklisissä tuotteissa, 
kuten paperissa vienti heikkeni. 

Kansainvälisen kysynnän vaimeneminen näkyy 
laajalti Suomen viennissä toisella vuosipuolis-
kolla. Koko viennin arvioidaan jäävän kuluvana 
vuonna viimevuotiselle tasolle palveluviennin tun-
tuvan supistumisen vuoksi, vaikka tavaravienti li-
sääntyykin 4 prosenttia. Palveluviennin heikkous 
aiheutuu pääosin tietoliikennevälineiden valmis-
tuksessa käytettyjen palvelujen viennin vähene-
misestä. Vuoden 2012 aikana vienti alkaa vah-
vistua, jos Euroopan akuutista kriisistä päästään 
yli, kuluttajien luottamus alkaa palautua ja Noki-
an tuotteiden kysyntä elpyy. Viennin ennustetaan 
kasvavan runsaat 5 prosenttia. Vuonna 2013 
viennin kasvu jatkuu 5.5 prosentin vauhtia kan-
sainvälisen kysynnän vahvistumisen myötä.

ASUINRAKENTAMISEN KASVU PYSÄHTYY VUONNA 2012, 
YRITYSTEN INVESTOINTINÄKYMÄT EPÄVARMAT
Keväällä julkistettu Elinkeinoelämän keskusliiton 
(EK) investointitiedustelu ennakoi vuodelle 2011 
selvää yritysten investointien kasvua useille toimi-
aloille. Kansainvälisestä taloudesta kantautuneet 
huonot uutiset ovat kuitenkin lisänneet varovai-
suutta. Monilla yrityksillä on vielä finanssikriisiä 
edeltäneeltä ajalta vapaata kapasiteettia. Tuotan-
tonäkymien heikentyminen johtaa helposti inves-
tointisuunnitelmien jäädyttämiseen. Yksityisten 
investointien arvioidaan kuitenkin lisääntyvän ku-
luvana vuonna vielä runsaat 5 prosenttia. Vuon-
na 2012 kasvu hidastuu 2.5 prosenttiin. Vuonna 
2013 niiden kasvu nopeutuu 4 prosenttiin vien-
nin sekä yritysten ja kuluttajien luottamuksen el-
pymisen myötä.
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Kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyvät kuluvana 
vuonna 8 prosenttia. Seuraavina kahtena vuo-
tena kasvuksi arvioidaan 4 prosenttia vuodessa. 
Asuinrakentaminen kasvoi vuonna 2010 tuntu-
vasti. Vuonna 2011 kasvu hidastuu 3.5 prosent-
tiin ja pysähtyy vuonna 2012. Kysynnän kasvua 
jarruttavat jo korkea rakentamisen taso ja koti-
talouksien lisääntyvä tuloepävarmuus. Vuonna 
2013 päästään parin prosentin kasvuun kotitalo-
uksien luottamuksen kohennuttua.

TYÖTTÖMYYSASTEEN ALENEMINEN HIDASTUU
Talouden kasvun myötä työvoiman kysyntä on 
vahvistunut, ja työttömyysaste alenee kuluvana 
vuonna 7.9 prosenttiin viimevuotisesta 8.4 pro-
sentista. Vaikka kokonaistuotannon kasvu hidas-
tuu tuntuvasti vuonna 2012, ikääntymisen myö-
tä tapahtuva työvoiman tarjonnan supistuminen 
alentaa työttömyysastetta. Vuonna 2012 kes-
kimääräinen työttömyysaste on 7.7 prosenttia. 
Vuonna 2013 se alenee edelleen 7.4 prosenttiin. 
Uusia työpaikkoja syntyy erityisesti palvelualoille. 
Julkisella sektorilla rahoitusongelmat rajoittavat 
työllistämismahdollisuuksia. Työllisyysaste koho-
aa 70 prosenttiin vuonna 2013. Vuonna 2010 se 
oli 68 prosenttia.

Katsaus suhdannekehitykseen

Eräitä keskeisiä ennusteita

 2008 2009 2010* 2011E 2012E 2013E

Kuluttajahintaindeksin muutos, % 4.1 0.0 1.2 3.4 2.6 1.9

Ansiotason muutos, % 5.7 4.3 2.6 2.7 2.8 3.0

Työttömyysaste, % 6.4 8.2 8.4 7.9 7.7 7.4

Vaihtotaseen ylijäämä, % suhteessa BKT:hen 3.5 2.1 1.9 1.2 1.9 2.2

Teollisuustuotannon (tuotos) muutos, % 1.7 -17.7 5.0 3.8 3.1 5.5 

Euribor 3 kk, % 4.7 1.2 0.8 1.4 1.6 2.2

EU27-maiden BKT:n muutos, % 0.5 -4.2 1.8 1½ 1 2

 - EMU-maat 0.4 -4.1 1.7 1½ 1 2

EU27-maiden kuluttajahintojen muutos, % 3.7 1.0 2.1 3.0 2.0 2.0

 - EMU-maat1) 3.3 0.2 1.6 2.7 1.7 1.8

Suomen EMU-ylijäämä, % BKT:sta 4.2 -2.6 -2.5 -1.2 -0.8 -0.5

Suomen EMU-velka, % BKT:sta 34.1 43.8 48.4 51.2 52.6 53.8

	 1)	 	 Yhdenmukaistettu	indeksi.	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

OSTOVOIMAN HIDAS KASVU JARRUTTAA KULUTUSTA
Kansantalouden palkkasumman kasvu on no-
peutunut kuluvana vuonna työllisyyden paran-
tuessa. Kiihtynyt inflaatio ja noussut korkotaso 
ovat kuitenkin hillinneet yksityisen kulutuksen 

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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kasvua. Uudet palkkaratkaisut ovat luultavas-
ti talousnäkymien heiketessä melko maltillisia ja 
palkkasumman kasvu vaimenee työllisyyden kas-
vun hidastuessa. Suurten ikäluokkien eläkkeelle 
siirtyminen lisää tulonsiirtoja, ja eläkeläiskotitalo-
uksien merkitys kuluttajina kasvaa. Ensi vuonna 
hyödykeverojen nosto syö ostovoimaa. Yksityisen 
kulutuksen määrän arvioidaan kasvavan kuluva-
na vuonna 3 prosenttia. Vuonna 2012 se kasvaa 
2.5 ja vuonna 2013 runsaat 2 prosenttia. 
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KULUTTAJAHINTOJEN NOUSU HIDASTUU 2.6  
PROSENTTIIN VUONNA 2012
Kuluvana vuonna kuluttajahintojen arvioidaan 
kohoavan 3.4 prosenttia. Suurin syy korkealle 
inflaatiolle on elintarvikkeiden ja energian kallis-
tuminen. Myös markkinakorot ovat kohonneet 
toteutuneiden ohjauskoron nostojen myötä. Ensi 
vuonna kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 
2.6 prosenttia. Energian ja elintarvikkeiden maa-
ilmanmarkkinahinnat alenevat hieman. Inflaa-
tiota kiihdyttää noin 0.7 prosenttiyksiköllä ensi 
vuoden alusta toteutuva hyödykeverojen nousu. 
Ennusteessa on oletettu, että palkkaratkaisut ovat 
maltilliset ja ansiotaso rakenteelliset korotukset 
mukaan lukien nousee 2.8 prosenttia. Vuonna 
2013 inflaation arvioidaan liikkuvan kahden pro-
sentin tietämissä, vaikka kovin luotettavia ennus-
teita ei useiden epävarmuuksien vuoksi voida-
kaan tehdä. 

ETLAn sähköiset raportit
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 kehitys, 
kulutusrakenteen muutos, suhteellisten hintojen liikkeet 
ja arvioidaan tulevaa kulutuskysyntää ETLAssa käytettä-
vän kulutusmallin avulla. Raportti ilmestyy kaksi kertaa 
vuodessa ja on saatavilla pdf-tiedostona ETLAn koti-
sivuilta. 

Kannattavuusraportissa seurataan keskeisten toimi-
alojen kannattavuuden kehitystä liiketaloudellisten ja 
kansantaloudellisten käsitteiden avulla. Kannattavuusen-
nusteet perustuvat ETLA suhdanne-ennusteeseen. Rapor-
tissa esitetään ennusteet toimialojen yksikkötyökustan-
nusten ja arvonlisäyksen hintojen kehityksestä. Raportti 
ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja on saatavilla pdf-tie-
dostona ETLAn kotisivuilta.

Kansainväliset raportit (s. 33) ja Suhdannenäkymät- 
raportti (s. 19).

Voit tutustua tarkemmin kaikkiin raportteihin ETLAn koti-
sivulta: www.etla.fi
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Keskeisiä oletuksia

 Euron hinta          

USD 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.43 1.42 1.43 1.43

JPY 111 111 111 111 111 111 111 111 113 111 111

GBP 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.88 0.88 

	 Ohjauskorot           

FED 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.50 0.75 1.50 0.25 0.25 0.75

EKP 1.50 1.50 1.50 1.75 1.75 2.00 2.25 2.25 1.31 1.50 2.00 

 Markkinakorot           

Libor 3 kk 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.7 1.0 1.7 0.3 0.5 1.0

Euribor 3 kk 1.5 1.5 1.5 1.9 1.9 2.1 2.4 2.4 1.4 1.6 2.2 

 Raaka-ainehinnat           

Raakaöljy, Brent, USD/b 100 98 100 103 103 105 108 110 109 100 107

Muu kuin energia, 

 vuosimuutos, % -3.5 -4.6 -0.2 2.0 2.0 1.5 1.0 0.0 22 -2 1
	

	 Lähteet:	Bloomberg,	HWWI.

  Vuosineljänneksen lopussa Keskimäärin

  2012E 2013E

  Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2011E 2012E 2013E

JULKISEN SEKTORIN VELKAANTUMINEN EI PYSÄHDY
Valtion ja kuntien rahoitusjäämän suhde BKT:hen 
laskee kuluvan vuoden 4.1 prosentista 3.7 pro-
senttiin vuonna 2012. Sen jälkeen se alenee 
marginaalisesti ja on vielä vuonna 2015 noin 3.2 
prosenttia. Absoluuttisesti vaje alenee viime vuo-
den 10.5 miljardista eurosta runsaaseen 7 miljar-
diin euroon vuonna 2015. 

Hallitusohjelman mukaan julkisen velan BKT-
suhde pyritään hallituskauden aikana kääntä- 
mään laskevalle uralle. Ohjelman mukaiset pää-
tökset eivät kykene tätä toteuttamaan ennusta-
mamme talouskasvun oloissa. Julkinen velka/
BKT oli viime vuonna 48.4 prosenttia. Suhdelu-
ku kasvaa joka vuosi saavuttaen 55.9 prosenttia 
vuonna 2015. Keskimääräinen BKT:n kasvuen-
nusteemme vuosille 2011–2015 on 2.6 prosent-
tia. Edes 3 prosentin keskimääräinen BKT:n kas-
vu ei riitä tähän tavoitteeseen (ks. Erityisteema s. 
22). 

Vuoden 2012 budjettiesityksessä hallitusohjel-
man mukaisia kiristäviä toimia pyritään toteutta-
maan etupainotteisesti. Tämä on välttämätöntä 
keskipitkän ja pitkän aikavälin tasapainotusta-
voitteiden vuoksi, vaikka suhdannepoliittisesta 
näkökulmasta elvyttävä budjetti olisi perusteltu. 
Hallitus seuraa vuosittain ohjelman etenemistä 
ja tekee tarvittavia välitarkistuksia. Tasapainot-
taminen edellyttää lisää kiristäviä toimia tulevi-
na vuosina. Tarkistusneuvottelut voivat kuitenkin 
osoittautua vaikeiksi, koska hallitusohjelmaa jou-
dutaan osittain kirjoittamaan uudestaan.
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Kansainvälisen talouden tilanne on tällä hetkel-
lä niin epävarma, että talouskehitykselle on syy-
tä hahmotella myös vaihtoehtoisia uria. Olemme 
laatineet sekä perusennustetta huonomman että 
sitä jonkin verran paremman vaihtoehdon. Ne 
ovat perusennusteeseen nähden epäsymmetri-

EPÄVARMUUS PERUSTE VAIHTOEHTOISTEN KEHITYSURIEN 
HAHMOTTELULLE

Erityisteema: Vaihtoehtoiset skenaariot
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siä. Paremman kehityksen vaihtoehdossa kasvua 
rajoittaa valtioiden velkaantuneisuus. Huonom-
man kehityksen vaihtoehdossa pudotus voi olla 
laskelmassammekin kaavailtua voimakkaampi ja 
pitempi, jos rahoitusmarkkinoiden paniikkiske-
naario toteutuu.
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Perusennustetta parempi kehitysura voisi toteu-
tua esimerkiksi siten, että Euroopan budjettion-
gelmiin saataisiin nopeasti uskottava keskipitkän 
aikavälin ratkaisu. Tämä edellyttää sekä EU:n jä-
senmaiden budjettikuria että EU-tason tukijärjes-
telmien toimivuutta. Tällöin kuluttajien ja yritysten 
luottamus voisi vahvistua ja yksityisen sektorin 
kasvudynamiikka alkaisi vahvistaa itseään.

Huonompi kehitysura toteutuisi tilanteessa, jossa 
edellä mainittujen ongelmien ratkaisussa epäon-
nistutaan ja joudutaan finanssikriisin kaltaiseen 
olotilaan. Todennäköisesti nyt rahoitusmarkkinoil-
la ollaan kuitenkin varautuneempia kuin vuon-
na 2007. Huono vaihtoehto on ajateltu suhdan-
neluonteiseksi. Se tuottaisi nollakasvun vuonna 
2012 ja hitaan kasvun vuonna 2013, mutta sen 
jälkeen talous alkaisi elpyä.

Vaihtoehtolaskelmissamme Suomen viennille 
tärkeiden maiden teollisuustuotannolle on laa-
dittu vaihtoehtoiset urat. Niitä vastaava Suomen 
viennin kehitys vuorostaan johtaa useita kanavia 
pitkin talouden eri sektoreille. Suomen talouteen 

tulee kansainvälisestä taloudesta myös suoria 
vaikutuksia muun muassa EKP:n ohjauskoron, 
rahoitusmarkkinoiden sekä kuluttajien ja yritysten 
luottamuksen kautta.

Edellisen sivun kuviossa on esitetty vuosittaiset 
urat Suomen vientimaiden teollisuustuotannolle, 
Suomen BKT:lle, työttömyysasteelle sekä valtion 
velalle/BKT. Perusennusteessa Suomen keski-
määräinen BKT:n kasvu vuosina 2011–2015 on 
2.6 prosenttia vuodessa. Hyvässä vaihtoehdossa 
se on 3 ja huonossa 1.7 prosenttia.

Kuviosta havaitaan, että julkinen bruttovelka/BKT 
ei edes hyvän kasvun skenaariossa lähde alene-
maan ennen vuotta 2015. Pysyäkseen hallitus-
ohjelmassa, hallitus joutuu siten tekemään uusia 
budjettia kiristäviä toimenpiteitä. 

Eri kasvuvaihtoehdoissa myös inflaatioprosentit ja 
korkotasot poikkeavat toisistaan. Hyvän kasvun 
vaihtoehdossa inflaatio ja korot ovat korkeammat 
kuin perusvaihtoehdossa. Huonon kehityksen 
vaihtoehdossa ne ovat vastaavasti matalammat.
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Tsunameja. Maanjäristyksiä. Turmia ydinvoima-
loissa. Vallankumouksia. Romahtavia talouksia. 
Mitä #@%! seuraavaksi? John Castin, Leena Ilmo-
lan, Petri Rouvisen ja Markku Wileniuksen (Ta-
loustieto Oy:n kustantama Extreme Events -kirja, 
xevents.fi) vastaus Newsweekin (28.3.2011) ky-
symykseen: lisää sitä samaa!

Kirjoittajien mukaan toistuvat ja isot yllätykset 
ovat pysyvä ja kasvava osa arkipäiväämme. He 
väittävät, että nyky-yhteiskunta on otollinen sisä-
syntyisille ja altis ulkoisille ääritapahtumille. Silti 
niihin varautuminen on edelleen satunnaista ja 
riittämätöntä.

Vaikka ääri-ilmiöitä ei tapahtuisikaan useammin 
kuin ennen, tieto niistä leviää nopeammin. Ih-
misillä on kaikkialla maailmassa samanaikaises-
ti käytössään sama informaatio, mikä synnyttää 
globaalia laumakäyttäytymistä. Aikaviiveet tapah-
tumasta reagointiin ovat lyhentyneet, eivätkä kan-
salliset erot enää tasapainota kehitystä vanhaan 
tapaan.

Riippuvuussuhteiden kasvavan kompleksisuu-
den vuoksi järjestelmät ja niiden kontrolloimiseen 
käytettävät mekanismit eivät enää vastaa toisi-
aan. Lisäksi kompleksisuuden kasvu heikentää jo 
sellaisenaan ihmisten kykyä ymmärtää ja hallita 
järjestelmää. Epäsuhdat yhteiskunnallisten jär-
jestelmien ja niiden hallintamekanismien välillä 
ovat lisääntymään päin; jossain vaiheessa kas-
vava epäsuhta purkautuu väkivalloin esimerkiksi 
rahoitusjärjestelmän tai sen osien romahtamisen 
kautta.

Ääritapahtumiin liittyy ruman joutsenen paradok-
si: vaikka yksittäiset ääri-ilmiöt ovat epätoden-
näköisiä, jonkinlainen ääri-ilmiö tapahtuu mel-
ko usein, koska niitä on monenlaisia. Globaalien 
linkkien välityksellä muualla tapahtuneiden ääri-
ilmiöiden vaikutukset välittyvät Suomeenkin. 
Ääri-ilmiöiden vaikutuksien torjumiseen joudu-
taan usein käyttämään suuria summia julkisia va-
roja. Siksi päätöksentekijöiden tulisi jo etukäteen 
pohtia, miten niihin tulee varautua.

Vaikka ääri-ilmiöiden vaikutuksia on mahdoton 
kokonaan torjua, niihin varautumisen pitäisi olla 
osa hyvää hallintotapaa sekä julkisella että yksi-
tyisellä sektorilla. Kirjoittajat ehdottavat, että Suo-
mesta kehitettäisiin ennakoiva malliyhteiskunta, 
jossa rutiininomaisesti valmistellaan toimia eri-
laisten ääri-ilmiöiden esiintymisen varalle.

Riskien ja tuhojen vaikutusten minimointi ei kui-
tenkaan riitä, kun epävarmuus muutenkin li-
sääntyy ja yllätykset ovat arkipäivää. Menestyvät 
yritykset ja kansantaloudet osaavat hyödyntää 
talouden kasvavat heilahtelut ja yllättäen muut-
tuvien markkinoiden mahdollisuudet. Sen vuoksi 
Suomen kansantalouteen tulisi rakentaa jousta-
vuutta, joka auttaisi taloutta sopeutumaan not-
keasti ja hyödyntämään uudet lyhytaikaisetkin 
kasvumahdollisuudet ketterästi. 
 
Pieni kansantalous ei voi rajallisilla resursseillaan 
hallita epävarmuuksia, mutta erilaisilla raken-
teellisilla ja toimintatapoja uudistavilla keinoil-
la voidaan ääritapahtumienkin muokkaamas-
sa ympäristössä menestyä. Vaikka esimerkiksi 
maanpuolustus voidaan kokonaisuudessaan 
nähdä tiettyihin ääritapahtumiin varautumisena, 
yhteiskunnallinen suunnittelu perustuu edelleen 
pikemminkin todennäköisimpään tulevaisuuteen 
ja ”piste-estimaatteihin” kun pienempien ja suu-
rempien epävarmuuksien huomioimiseen. Tä-
män on muututtava.

Lisätietoja: Extreme Events -kirjan elektroninen versio on 
saatavissa veloituksetta osoitteessa  
http://xevents.fi/xevents.pdf. Ilmaisen painetun kappaleen 
voi tilata osoitteesta http://www.xevents.fi/order/ (niin kau-
an, kun painosta on jäljellä).

Erityisteema: Ilmestyskirja nyt?
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Kansainvälinen suhdannekehitys

Maailmantalouden kasvu on hidastumassa no-
peasti. Teollisuusmaissa kasvu on lähes pysäh-
tymässä ja kehittyvissä maissa hidastumassa. 
Teollisuusmaat eivät ole vielä toipuneet talven 
2008–2009 taantumasta, joten taloustilanne on 
hyvin hälyttävä. Taantuman todennäköisyys on 
merkittävä etenkin teollisuusmaissa. Sen torju-
minen edellyttää taloudenpitäjien luottamuksen 
palauttamista, missä euroalueen velkakriisin rat-
kaiseminen aiempia yrityksiä päättäväisemmin on 
yksi keskeisistä toimista. Yhdysvalloissa poik- 
keuksellisen heikon työllisyyskehityksen kääntä-
minen paranevalle uralle on edellytys taloustren-
din muutokselle. Kehittyvien maiden vetoapu ei 
riitä ja sekin heikkenee yleistilanteen mukana.

Maailmantalous kärsii edelleen talven 2008–2009 
syvästä taantumasta. Talouskehitys on kuiten-
kin ollut hyvin epäyhtenäistä maittain. Kiina ja 
useimmat kehittyvät taloudet toipuivat nopeasti 

taantumaan liittyneestä finanssi- ja talouskriisis-
tä mittavan elvytyksen turvin. Kehittyvien maiden 
teollisuustuotanto oli hollantilaisen CPB-tutkimus-
laitoksen mukaan kesäkuun 2011 lopussa jo yli 
viidenneksen taantumaa edeltävää tasoa korke-
ampi. Kiinan kokonaistuotannon kasvuvauhti oli 
kuluvan vuoden toisella neljänneksellä 9.5 pro-
senttia, ja teollisuustuotanto lisääntyi heinäkuus-
sa vuodentakaisesta 14 prosenttia. Intiassa BKT 
lisääntyi 7.7 ja teollisuustuotanto 8–9 prosentin 
vauhtia. Vahva kasvu on näkynyt inflaation kiih-
tymisenä. Kiinan inflaatio kiihtyi heinäkuussa 6.5 
prosenttiin, nopeimmilleen sitten kesäkuun 2008, 
jolloin sitä nosti öljyn hinnan raju nousu. Tällä ker-
taa inflaatiota vauhditti ruoan hinnan kohoaminen. 
Ruoka kallistui vuodentakaisesta 15 prosenttia. 
Kiinalaisille tärkeän sianlihan hinta nousi peräti 57 
prosenttia. Nousu lisäsi inflaatiota 1.5 prosentti-
yksiköllä. Sianlihan raju hinnan nousu lisää halli-
tuksen huolta yhteiskunnan vakaudesta. Toisaalta 
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Bruttokansantuotteen määrän muutokset ja inflaatio alueittain, %

  Bruttokansantuote Kuluttajahinnat2)

  2007 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2011→15E 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2011→15E

Maailma 100.0 -0.8 4.6 3½ 3½ 4 4 .. .. .. .. .. ..

Pohjois-

Amerikka 23.2 -3.5 3.0 1½ 2 3 2½ -0.2 1.7 2.9 2.0 1.8 2.1

Yhdysvallat 21.3 -3.5 3.0 1½ 2 3 2½ -0.3 1.6 3.0 2.0 1.8 2.1

EU27  22.4 -4.2 1.8 1½ 1½ 2 2 1.0 2.1 3.1 2.1 2.2 2.4

Euroalue 15.9 -4.1 1.7 1½ 1 2 2 0.2 1.6 2.7 1.7 1.8 2.0

Saksa  4.3 -4.7 3.7 3½ 1½ 2½ 2½ 0.3 1.1 2.3 1.9 1.8 1.9

Ranska 3.1 -3.0 1.4 1½ 1½ 2 2 0.1 1.5 2.1 1.8 1.8 1.7

Italia  2.7 -5.7 1.3 ½ ½ 1 1½ 0.8 1.5 2.7 2.0 1.8 2.1

Suomi  0.3 -8.2 3.6 3 2 3 3 0.0 1.2 3.4 2.6 1.9 2.3

Muut              

Iso-Britannia 3.3 -4.8 1.6 1 1½ 2 1½ 2.2 3.3 4.2 2.5 2.0 2.4

Ruotsi  0.5 -5.1 5.8 4 2 3 3 -0.5 1.2 3.2 2.5 2.0 2.3

Venäjä  3.2 -7.8 4.0 4 3½ 4 4 11.7 6.8 9.0 8.5 8.0 7.8

Aasia  30.4 2.7 8.1 5½ 6½ 6 6 1.6 3.8 3.6 2.6 2.6 3.1

Japani  6.5 -6.2 4.2 -½ 3 3 2 -1.4 -0.7 0.3 0.3 0.4 0.8

Kiina  10.8 9.2 10.3 9½ 9 8½ 9 -0.7 3.3 5.0 3.0 3.0 3.8

Intia  4.5 6.8 10.4 8 8 7½ 7½ 10.9 13.0 5.0 4.0 4.0 0.0

NIE43)  3.8 -0.9 8.4 4½ 4½ 4½ 4½ 1.3 2.5 3.2 2.8 2.7 2.8

Teoll.maat 56.4 -3.7 3.0 1½ 2 2½ 2½ 0.1 2.1 2.5 1.8 1.7 1.9

1)	Ostovoimapariteettipainot.
2)	Kansalliset	indeksit.
3)	Etelä-Korea,	Taiwan,	Hongkong	ja	Singapore.	

Lähteet:	OECD,	IMF,	kansalliset	tilastot,	ETLA.

  Paino1) Keskimäärin Keskimäärin

yksittäisen tuotteen hinnan nousu ei vielä merkitse 
inflaatiota. Joka tapauksessa inflaation hillinnästä 
on tullut Kiinan talouspolitiikan keskeinen tavoite.

Teollisuusmaiden kehitys on ollut elvytyksestä 
huolimatta vaisua. Tuotannon taso jäi kesäkuus-
sa lähes yhdeksän prosenttia taantumaa edeltä-
nyttä tasoa alhaisemmaksi pitkään jatkuneesta 
kasvusta huolimatta. Yhdysvaltojen ja euroalueen 
kokonaistuotanto jäi vielä kuluvan vuoden toisel-
lakin neljänneksellä taantumaa edeltäneen tason 
alapuolelle. Tuotannon taso olisi normaalioloissa 
kolme vuotta taantuman jälkeen jo selvästi edel-
lisiä ennätyksiä korkeampi, koska investoinnit ja 
talouden tehostuminen nostavat talouden tuotan-
tokykyä. Teollisuusmaiden talouksissa onkin ny-

kytilanteessa huomattava vajaakapasiteetti. Tästä 
syystä investoinnit ovat laimeat ja työttömyysaste 
korkea. Jos kysyntää olisi, tuotanto voisi kasvaa 
poikkeuksellisen nopeasti.

Tuoreimmat tiedot niin Yhdysvaltojen kuin eu-
roalueenkin tuotannosta viittaavat hyvin vaime-
aan kasvuun. Yhdysvaltojen kausitasoitettu BKT 
lisääntyi kuluvan vuoden toisella neljänneksel-
lä vain 0.25 prosenttia (1 prosentti vuositasolla) 
edellisestä neljänneksestä. Euroalueen vastaa-
vat tuotannon nousut olivat 0.2 ja 0.8 prosenttia. 
Vuodentakaisesta neljänneksestä mitattu kasvu 
oli Yhdysvalloissa 1.5 ja euroalueella 1.7 prosent-
tia. Kuluttajahinnat olivat heinäkuussa Yhdys-
valloissa 3.5 ja euroalueella 2.5 prosenttia vuo-
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Yksityinen kulutus ja kiinteät investoinnit alueittain, määrän muutos, %

 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2011→15E 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2011→15E

 Yksityinen kulutus Kiinteät investoinnit

OECD  -1.8 1.7 1 1½ 2 2 -11.4 2.1 3 4 5½ 5

Yhdysvallat -1.9 2.1 2 2 2½ 2 -15.1 2.9 5 6 7½ 7½

EU27 -1.7 0.8 ½ 1 1½ 1½ -10.4 -1.2 2 2 4 3½

EMU17 -1.1 0.8 1 1 1 1 -11.4 -0.8 2½ 2 3½ 3½

Saksa -0.1 0.4 1½ 1½ 2 2 -10.0 5.7 9 5 4 4½

Ranska 0.1 1.4 1 1 1 1 -7.2 -1.4 2½ -2 3½ 3

Italia  -1.9 1.0 1 1 0½ ½ -12.0 2.4 ½ 2 4 4

Suomi -3.1 2.7 3 2½ 2 2½ -13.6 2.8 5½ 2½ 4 4

Muut            

Iso-Britannia -3.2 0.7 -½ 1 1½ 1½ -15.4 3.8 -½ 4 6 4

Ruotsi -0.4 3.4 2 2 2½ 2½ -15.3 7.1 7½ 6 4½ 6½

Japani -2.0 1.9 -1 1 1½ 1 -12.1 0.2 0 5 6 4½

	 Lähteet:	OECD,	kansalliset	tilastot.

dentakaista korkeammat. Inflaatiota vauhditti 
erityisesti energian kallistuminen. Poikkeuksel-
lisesti käyttäytyvistä energian ja ruoan hinnoista 
puhdistettu ns. ydininflaatio oli kesällä sekä Yh-
dysvalloissa että euroalueella hieman yli 1.5 pro-
sentin kohtuullisessa vauhdissa.

Japanin talouskehitystä on dominoinut maata 
maaliskuun 11. päivänä kohdannut kolmoiska-
tastrofi – maanjäristys, tsunami ja ydinonnetto-
muus (ks. Erityisteema s. 35). Katastrofin takia 
Japanin kokonaistuotanto ja teollisuustuotan-
to supistuivat voimakkaasti alkuvuoden aikana, 
vaikka talous alkoi toipua turmasta jo toisella nel-
jänneksellä. Turma vaikutti myös muun maail-
man tuotantoa laannuttavasti mm. komponent-
tiongelmien takia.

MAAILMANTALOUDEN TALOUSKASVU ON LÄHES 
PYSÄHTYNYT 
Maailmantalouden pahin taantuma talvella 
2008–2009 alkoi finanssikriisinä, jota seuran-
nut paniikki johti maailmantalouden tuotannon 
nopeimpaan pudotukseen sitten 1930-luvun la-
man. Tällä kertaa lama pystyttiin torjumaan poik-
keuksellisen voimakkain raha- ja finanssipoliitti-
sin elvytystoimin.

Maailman teollisuustuotanto oli kesäkuussa jo 
yli viisi prosenttia korkeampi kuin ennen taantu-
maa. Maailmankauppa on toipunut vuoden 2009 
romahduksesta. Vuoden 2010 lopulla kaupan 
määrä oli jo saavuttanut vuoden 2008 huipputa-
son. Vuonna 2010 maailmankaupan määrä kas-
voi 15.3 prosenttia ja hintataso kohosi 5.6 pro-
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senttia. Tänä vuonna kaupan määrän odotetaan 
kasvavan 6 prosenttia vuositasolla. Maailman-
kaupan dollarihintojen ennustetaan nousevan 
tänä vuonna 13 prosenttia mm. dollarin heikenty-
misen takia. Seuraavina vuosina sekä maailman-
kaupan määrien että hintojen kasvu hidastuu. 
Määrän kasvun ennustetaan jäävän 5–6 prosent-
tiin, ja erityisesti hintojen nousuvauhti hidastuu 
1–3 prosentin välille vuosina 2012–2013.

Maailmantalous toipui kuitenkin vahvan lääkityk-
sen avulla vain osittain. Aasian kehittyneet maat, 

jotka olivat mm. 1990-luvun lopun vaikean Aa-
sian kriisin taltuttamisen takia suhteellisen tasa-
painoisessa tilassa, palasivat Kiinan vetämänä 
nopean talouskasvun uralle. Näiden maiden te-
ollisuustuotanto oli viime kesäkuussa jo 36 pro-
senttia taantumaa edeltänyttä ennätystasoa kor-
keampi. Kehittyneiden maiden keskimääräinen 
nousu jäi 21 prosenttiin.

Kiinan ja muiden kehittyvien maiden talouskasvu 
on kuitenkin myös hidastumassa. Siihen vaikut-
tavat teollisuusmaiden kysynnän kasvun hidas-
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Euroalueen talouslukuja, %

    2009 2010* 2011E 2012E 2013E

 Yksityinen kulutus -1.1 0.8 1 1 1 

 Julkinen kulutus 2.5 0.5 ½ 0 1 

 Kiinteät bruttoinv. -11.4 -0.8 2½ 2 3

 Kotimainen kok.kys. -2.5 1.1 1 1 1½

 Vienti -13.1 11.2 7 5 6½

 Tuonti -11.7 9.4 6 4 6

 BKT  -4.1 1.7 1½ 1 2

 Teollisuustuotanto  -15.0 7.4 4 1½ 2

 Inflaatio, HICP 0.2 1.6 2.7 1.7 2.4

 Työttömyysaste 9.7 10.1 10.0 10.0 9.7

 Julk. sek. tasapaino,

 per BKT -6.4 -6.0 -4.5 -3.5 -3.0

 Julk. sek. velka,

 per BKT 79.6 85.1 89.0 90.0 89.5
	

	 Lähteet:	Euroopan	komissio,	kansalliset	tilastot.

tuminen ja maiden sisäisten ongelmien esiintu-
lo. Kiinan inflaation kiihtyminen 6–7 prosenttiin 
viime kesänä kesän 2009 deflaatiosta on nähty 
Kiinassa niin huolestuttavaksi, että talouspolitii-
kan painotusta on muutettu aiemmin keskeisestä 
nopean kasvun tukemisesta inflaation taltuttami-
seen ainakin vuodeksi 2011. Taustalla on pelko 
sosiaalisista levottomuuksista, joita etenkin ruoan 
voimakas kallistuminen aiheuttaa.

Kiinan inflaation kiihtyminen on perustunut lähin-
nä ruoan hinnan nousuun, joka puolestaan on 
johtunut mm. huonoista sääolosuhteista ja erityi-
sesti sianlihan tarjontaongelmista. Inflaatiotahdin 
odotetaankin hidastuvan syksyn aikana, kunhan 
tarjontaongelmat kevenevät. Inflaatiopaineet ovat 
kuitenkin kasvussa laajemminkin, koska palkat 
ovat tuntuvassa nousussa ja talouskasvu on hi-
dastumassa. Palkat ovat nousseet kysyntäjohtei-
sesti, mutta niitä on nostettu myös hallinnollisesti. 
Esimerkiksi Guangdongin alueella minimipalkko-
ja nostettiin viime maaliskuussa 18.6 prosenttia. 
Palkkataso on noussut nopeasti jo pitkään, mutta 
sen inflaatiovaikutusta on toistaiseksi vaimentanut 
talouden rakennemuutoksen ja nopean kasvun 
nostama työn tuottavuus. Tilanne on nyt muuttu-
massa, ja Kiina on lisännyt pankkien kassavaran-
tovelvoitteita ja nostanut ohjauskorkoaan useaan 
otteeseen inflaatiopaineiden hillitsemiseksi.

Kiinan talouskasvun odotetaan hidastuvan 9 pro- 
sentin tuntumaan vuosina 2011–13. Kysynnän 
kasvua pyritään painottamaan investointien ja 
etenkin viennin asemasta yksityiseen kulutuk-
seen, koska teollisuusmaiden vientikysynnän 
kasvun arvioidaan pysyvän lähivuosina hitaana ja 
investointitahti – investointiaste lähes 50 prosent-
tia – on ollut jo liiankin nopea. Talouden kasvu olisi 
tällöin tukevammalla pohjalla. Samalla maailman-
talouden epäterve vaihtotaseiden tasapainotto-
muus etenkin Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä alkaisi 
korjautua. Tässä yhteydessä renminbin vahvistu-
minen olisi tervetullut. Se korjaisi valuutan aliar-
vostusta ja samalla pienentäisi inflaatiopaineita.

Kehittyvien maiden talouskasvun odotetaan hi-
dastuvan. Pääasiallinen syy on teollisuusmaiden 

kysynnän laantuminen ja etenkin Aasian maissa 
Kiinan kysynnän kasvun hidastuminen.

TEOLLISUUSMAIDEN TALOUSKASVU PYSYY 
LÄHIVUOSINA HITAANA
Teollisuusmaiden toipuminen talven 2008–2009 
taantumasta on ollut hidasta. Talouskasvu ei ole 
vauhdittunut samaan tapaan kuin yleensä taan-
tumien jälkeen. Elpymistä on rajoittanut velka-
vetoisen, taantumaa edeltäneen vahvan nousun 
aikana massiiviseksi kasvanut velka. Liiallista 
velkaantumista tapahtui maakohtaisesti joko yk-
sityisellä tai/ja julkisella sektorilla. Taantumas-
sa joissakin tapauksissa yksityinen esimerkiksi 
asuntovarallisuuteen liittynyt velka siirtyi aluksi 
rakennuttajilta pankkien ja sittemmin pankke-
ja pelastettaessa julkisen sektorin velaksi. Lisäk-
si päätösperäinen velkavetoinen elvytys lisäsi 
julkisen sektorin velkaa taantuman aiheuttaman 
automaattisen velkaantumisen ohella. Velan pie-
nentäminen pitää talouskasvun hitaana, kunnes 
taloustilanne tasoittuu.

Kesällä 2011 teollisuusmaiden talouskasvu py-
sähtyi ja muun muassa OECD:n ennakoivat mit-
tarit viittaavat parhaimmillaankin vain hitaaseen 
kasvuun vuoden jälkipuoliskolla. Taloudenpitäji-

Kansainvälinen suhdannekehitys
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en odotukset alkoivat heiketä jo kuluvan vuoden 
helmikuussa, mutta kesällä ne heikkenivät tun-
tuvasti.

YHDYSVALLOISSA TYÖLLISYYS ON LISÄÄNTYNYT HYVIN 
HITAASTI
Yhdysvalloissa säännönmukaisesti kesällä teh-
tävä kansantalouden tilinpidon historiatarkistus 
muutti talouskuvan olennaisesti synkemmäk-
si. Kasvu oli selvästi aiemmin arvioitua hitaam-
paa. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen 

edellisestä neljänneksestä laskettu vuositasolle 
korotettu kasvutahti tarkistettiin 1.9:stä vain 0.4 
prosenttiin. Samalla toisen neljänneksen kasvuk-
si arvioitiin 1.3 prosenttia, mikä on jälkeenpäin 
tarkistettu prosenttiin.

Kuluvan vuoden loppupuoliskon kasvu pysy-
nee hitaana. Conference Boardin kotitalouksien 
luottamusindikaattori alkoi laskea jo viime helmi-
kuussa. Elokuussa se romahti peräti 15 indek-
sipistettä 44.5:een. Tätä pienemmät arvot saa-
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tiin viimeksi taantumassa talvella 2008–2009. 
Luottamuksen puute jarruttaa kysynnän kasvua. 
Myös teollisuuden luottamusta mittaava indeksi 
on heikentynyt viime helmikuun 61.4:stä tasolle 
50.6 viime elokuussa. Teollisuuden mittari viit-
taa tuotannon kasvun jatkumiseen hidastuvana. 
Muuta kuin teollisuustuotannon luottamusta mit-
taava indeksi on pysynyt vakaampana, se nou-
si elokuussa hieman ja ennakoi kasvun hieman 
kiihtyvän näillä aloilla. Kuluvan vuoden parin 
prosentin BKT:n kasvuennusteen saavuttaminen 
edellyttää 1.5 prosentin vuositasolle korotettua 
kasvua kuluvan vuoden jälkineljänneksinä.

Yhdysvaltojen nousu taantumasta on ollut eräs 
sen taloushistorian hitaimmista. Nousun heikko-
us liittyy osaltaan pitkälti työllisyyden poikkeuk-
sellisen heikkoon kohenemiseen. Tämä johtuu 
maailmantalouden rakennemuutoksesta, jossa 
teolliset työpaikat syntyvät erityisen nopeasti al-
haisen kustannustason maissa kuten Kiinassa.

Pitkään jatkunut aneeminen talouskasvu, tuotan-
tolukujen tuntuva korjaus alapäin, poliitikkojen 
riitely velkakatosta ja Euroopan uhkaava pankki-
kriisi ovat odotusten ja talouskehityksen kesällä 
tapahtuneen tuntuvan heikentymisen taustalla.

Yhdysvaltojen julkisen sektorin budjettivaje syve-
ni viime vuonna hitaan talouskasvun takia 10.6 
prosenttiin kokonaistuotantoon suhteutettuna. 
Julkisen velan BKT-suhde nousi 91.6 prosent-
tiin. Liittovaltion velan hoito johti kesällä kriisiin. 
Liittovaltion velalle säädetyn velkakaton nostosta 
päästiin kompromissiin vasta viime hetkellä. Niin 
liittovaltion kuin osavaltioidenkin velka on kestä-
mättömällä uralla. Ongelman ratkaisu vaatii kui-
tenkin uskottavaa pitkän aikavälin ohjelmaa eikä 
paniikissa tehtyjä pikaratkaisuja. Nykytilantees-
sa mittavat kiristykset voisivat olla kohtalokkaita, 
sillä Yhdysvaltojen talous on edelleen elvytyksen 
tarpeessa.

Yhdysvaltojen keskuspankki puolestaan lopetti 
epätavallisen 600 miljardin dollarin arvopaperios-
tojen ohjelman kesäkuun lopussa, mutta jatkoi 
erääntyvien arvopapereiden uudelleensijoittamis-
ta. Ohjauskoron on ilmoitettu pysyvän nykyises-
sä 0-0.25 prosentin haarukassa vuoden 2013 
puoliväliin. Korkojen odotetaan pysyvän matalina, 
koska talous on edelleen taantuman torjunnan 
”mäkistartin” varassa. Keskuspankki ilmoittanee-
kin uudesta arvopaperien osto-ohjelmasta syksyn 
aikana.

EUROALUE KRIISIN PARTAALLA
Euroalueen BKT lisääntyi kuluvan vuoden en-
simmäisellä neljänneksellä hyvää 0.8 prosen-
tin vauhtia edelliseen neljännekseen verrattu-
na. Kasvua edistivät erityisesti investoinnit, jotka 
vauhdittuivat 2.1 prosentin (vuositasolle korotet-
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tuna 8.7 %) kasvuun edellisen neljänneksen pai-
kallaan polkemisesta. Vuodentakaiseen verrattu 
BKT:n kasvu oli 2.5 prosenttia. Euroalueen kas-
vua ennakoiva ns. Euroframe-indikaattori näyt-
tää jo taantumaa loppuvuodeksi. Kokonaistuo-
tannon kasvu jäänee tänä vuonna vain hieman yli 
1.5 prosentin. Ensi vuonna kasvu on hieman yli 
prosentin.

Ensimmäisen neljänneksen hyvä kehitys antaa 
kuitenkin todellisuutta positiivisemman kuvan eu-
roalueen taloustilanteesta. Vahvan kasvun taus-
talla oli Saksan vireä talous, jonka lukuja kaunisti 
talven poikkeukselliseen ajoitukseen liittyvä vah-
va rakentaminen. Kuluvan vuoden toisella nel-
jänneksellä niin Saksan kuin euroalueenkin ta-
louskasvu hidastuivat selvästi. Saksan edelliseen 
neljännekseen verrattu kasvu oli 0.1 (vuositasolle 
korotettuna 0.4 %) ja euroalueen 0.2 prosenttia. 
Vuodentakaiseen verrattu kasvu oli Saksassa 2.8 
ja euroalueella 1.7 prosenttia.

Euroalueen erityisongelma on useiden maiden 
julkisen sektorin markkinaehtoisen rahoituk-
sen ehtyminen kohtuullisilla koroilla. Euroalueen 
maista Kreikan maksuvalmius turvattiin lainata-
kauksin. Irlanti ja Portugali turvautuivat väliaikai-
sen vakausrahaston ja mekanismin rahoitukseen. 
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Heinäkuussa päätettiin Kreikan lisärahoituksesta 
ns. väliaikaisen vakausrahaston kautta. Väliaikai-
sen vakausrahaston kokoa päätettiin kasvattaa 
siten, että se pystyy 440 mrd. euron lainanottoon 
parhaalla mahdollisella riskitasolla (AAA). Ra-
hasto sai myös valtuudet valtion arvopapereiden 
ostoon jälkimarkkinoilta. Lopulliseen sopimuk-
seen pääseminen on ollut ongelmallista, koska 
mm. Suomi halusi vakuuden pakettiin tarvittaville 
takauksille. Luonnollisesti muiden maiden ei ole 
sisäpoliittisista syistä helppo sitä hyväksyä. Pää-
tösten hyväksyminen kansallisella tasolla on vielä 
kesken.

Tehdyt politiikkapäätökset eivät luultavasti ole riit-
täviä. Ne on tehty akuutin tarpeen mukaan, eikä 
tällöin ole kiinnitetty riittävää huomiota kroonisiin 
syihin tai ainakin on oltu liian optimistisia kriisi-
maiden kykyyn ratkaista rakenne- ja kilpailukyky-
ongelmansa talouden sisäisen kustannussopeu-
tuksen kautta.

Lainanhoito ja kaikissa maissa tarvittavat julkisen 
talouden saneeraukset jarruttavat euroalueen ta-
louskasvua ja vaikeuttavat julkisen talouden tasa-
painottamista tilanteessa, jossa pitäisi jo varautua 
mahdolliseen uuteen taantumaan ja pitkällä aika-
välillä väestön ikääntymisen tuomiin ongelmiin. 
Euroalueen pitkän aikavälin kasvun odotetaan 
jäävän 1.5 prosentin tuntumaan.

Nykytilanteessa Euroopan keskuspankin korko-
jen nosto huhtikuussa ja heinäkuussa ei jälkikä-
teen ajateltuna ollut hyvin ajoitettu. Keskuspankki 
oli kuitenkin hyvin hankalassa tilanteessa. Keski-
määräinen politiikkalinjaus ei sovi maittain tar-
kasteltuna mihinkään taloustilanteeseen. Sak-
san osalta kireämpikin politiikka olisi paikallaan, 
mutta kriisimaiden kannalta se on liian kireää. Li-
säksi EKP:n harjoittaman epätavallisen politiikan 
takia sille on kertynyt, kuten muillekin pankeille, 
merkittävät riskit kriisimaiden joukkovelkakirjois-
ta. Korkojen noston tavoitteena olikin varautua in-
flaation kiihtymiseen inflaatio-odotuksia pienen-
tämällä. EKP:n odotetaan pitävän korot vakaana 
vuoden 2012 lopulle saakka. Jos tilanne heikke-
nee ennustetusta, korkoja lasketaan.

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 2012 600 euroa.

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

WORLD TRADE AND WORLD COMMODITY PRICES 
2010–2012  
-katsaus sisältää arvion sekä maailmankaupan että 
raaka-ainehintojen näkymistä parin seuraavan vuoden 
aikana.  Raaka-aineosiossa esitetään arviot mm. useiden 
kymmenien yksittäisten hyödykkeiden ja hyödykeryhmien 
markkinoista sekä hintojen kehityksestä sekä dollareis-
sa että euroissa. Katsaus on englanninkielinen sisältäen 
suomenkielisen tiivistelmän.

World Trade and World Commodity Prices -katsaus ilmes-
tyy kaksi kertaa vuodessa, toukokuussa ja loka-marras-
kuussa. Katsaus laaditaan Euroopan suhdanneinstituut-
tien liiton AIECE:n maailmankauppa- ja raaka-aineiden 
hinnat – työryhmässä, jossa ETLA on jäsenenä.

Kestotilauksena 160 euroa.

Kulutus- ja kannattavuusraportit (s. 20) ja Suhdanne- 
näkymät-raportti (s. 19).

Katso tarkemmin ETLAn kotisivulta: www.etla.fi

Kansainvälinen suhdannekehitys
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Nykytrendein velkaongelmaisten maiden velka-
rasitus jatkaa kasvuaan: velanottoa on vaikea pie- 
nentää, ja uuden velan rahoitus markkinoilta jat-
kaa kallistumistaan. Tämä tarkoittaa julkisen ve-
lan hinnan laskua, mikä heikentää pankkien va-
kavaraisuutta ja lisää niiden pääomittamistarvetta. 
Kierre on katkaistavissa vain EU:n vakausvälineen 
ja EKP:n yhteistoimin yhdessä Kansainvälisen va-
luuttarahaston kanssa siten, että markkinoiden 
usko kriisimaiden toipumiseen palautuu.

Taloustilanne on heikko myös Isossa-Britannias-
sa. Kokonaistuotannon kasvuvahti hidastui toi-
sella neljänneksellä 0.2 prosenttiin ensimmäisen 
neljänneksen 0.5 prosentista. Vuodentakaisesta 
mitattu kasvu oli 0.7 prosenttia, ja kasvun odote-
taan jatkuvan hitaana. Ruotsin BKT lisääntyi ku-
luvan vuoden toisella neljänneksellä vielä vahvaa 
prosentin tahtia eli vuositasolle korotettuna neljän 
prosentin vauhtia. Kasvu on kuitenkin selvästi hi-
dastumassa kansainvälisen kysynnän vaimene-
misen takia. Ensi vuonna BKT lisääntyy enää pari 
prosenttia. Venäjä on hyötynyt raakaöljyn kallis-
tumisesta tuntuvasti. Venäjän kokonaistuotanto 
lisääntyi kuluvan vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä edelliseen neljännekseen verrattuna pe-
räti 2.2 prosenttia. Toisen neljänneksen kasvukin 
ylsi 1.1 prosenttiin. Venäjänkin kasvuvauhti hi-
dastuu. Sitä rajoittavat heikentyvä kansainvälinen 
taloustilanne sekä öljyn ja muiden raaka-aineiden 
hintakehityksen tasaantuminen.

RAAKA-AINEIDEN KALLISTUMINEN INFLAATION 
KIIHTYMISEN TAUSTALLA
Inflaatio on kiihtynyt maailmanlaajuisesti raaka-
aineiden kallistumisen vauhdittamana. OECD-
maiden kuluttajahinnat nousivat elokuussa vuo-
dentakaisesta 3.1 prosenttia. Euroalueen inflaatio 
oli 2.5, Ison-Britannian 4.4 ja Yhdysvaltojen 
3.6 prosenttia. Vauhdikkaan inflaation taustal-
la oli lähinnä raaka-aineiden hintojen nousu. Ns. 
ydininflaatio jäi heinäkuussa euroalueella 1.2, 
Isossa-Britanniassa 3.2 ja Yhdysvalloissa 1.8 pro-
senttiin. Japanin inflaatio oli vain 0.2 prosenttia ja 
ydininflaatio oli -0.4 prosenttia.

Raaka-aineiden hinnat putosivat rajusti talven 
2008–2009 taantumassa, mutta nousivat nope-
asti, kun talousodotukset Kiinan vetämänä pa-
ranivat keväällä 2009. Raakaöljyn hinta nousi 
nopeassa tahdissa alle 40 dollarista (Brent) tyn-
nyriltä 70 dollarin tuntumaan syksyn 2010 alussa. 
Syksyn ja alkutalven aikana hinta nousi kysyntä-
vetoisesti 90 dollarin tuntumaan. Pohjois-Afrikan 
levottomuudet nostivat tynnyrihinnan korkeim-
millaan jo noin 120 dollariin, kun Libya ajautui 
sisällissotaan helmikuussa. Markkinoilla ruvettiin 
pelkäämään paitsi Libyan öljyntarjonnan tyrehty-
mistä, myös vakavien levottomuuksien leviämistä 
keskeisiin Lähi-idän öljyntuottajavaltioihin, jois-
sa niissäkin jo kuohui. Tilanne on edelleen epä-
vakaa, vaikka valta on Libyassa vaihtunut. Libyan 
öljy alkaa vähitellen virrata markkinoille, vaikka 
sodan tuhot rajoittavat sitä vielä melko pitkään.

Raakaöljyn Brent-laadun hinta heilahteli 110 dol-
larin tuntumassa tynnyriltä syyskuun alkupuolella. 
Amerikkalaisen WTI-laadun alennusmyynti jatkui. 
Se oli noin 15 dollaria Brentiä halvempaa mm. 
öljylogistiikkaan liittyvien ongelmien takia. Ne rat-
kennevat uusien öljyputkien rakentamisen myötä 
lähivuosina, jolloin näiden laadultaan lähellä ole-
vien öljyjen hinnat jälleen lähenevät toisiaan. Suh-
danteessa on oletettu öljyn hinnan (Brent) painu-
van 100 dollarin tuntumaan talvella 2011–2012, 
minkä jälkeen hinta heilahtelee vähitellen ylös-
päin. Kuluvan vuoden keskihinnaksi arvioidaan 
109 dollaria. Ensi vuonna sen ennustetaan olevan 
keskimäärin 100 ja vuonna 2013 107 dollaria.

Inflaatiota on yleisesti kiihdyttänyt myös ruoan 
hinnan nousu etenkin kuluvan vuoden alkupuo-
liskolla. Kesällä tarjontanäkymät ovat parantuneet 
ja hinnat hieman laskeneet. Ruoka oli kuitenkin 
vielä elokuussa dollareissa mitattuna noin kol-
manneksen kalliimpaa kuin vuotta aiemmin. Hin-
tanäkymät ovat yhä epävarmat, koska varastot 
ovat FAO:n mukaan edelleen hälyttävän alhaiset. 
Muiden kuin energiaraaka-aineiden hinnat nou-
sivat vuonna 2010 keskimäärin 30 prosenttia. 
Tänä vuonna ne nousevat runsaan viidenneksen 
ja laskevat hieman ensi vuonna, kun maailmata-
louden kysyntä pienenee.
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JAPANIN TALOUS TOIPUU KEVÄÄN LUONNONKATASTROFISTA HITAASTI
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Japania runteli maan historian suurin ja maail-
man neljänneksi suurin Tohokun maanjäristys ja 
sitä seurannut tsunami. Japanin rakennuskan-
ta, tuotantolaitokset ja muu infrastruktuuri tuhou-
tuivat laajalla alueella. Kaksi luonnonkatastrofia 
aiheutti erään maailman pahimmista ydinonnet-
tomuuksista Fukushimassa, kun mullistusten yh-
teisvaikutus vahingoitti ydinreaktoreita. OECD:n 
mukaan maaliskuun puolivälissä noin viidesosa 
ydinkapasiteetista oli suljettu tai muuten poissa 
käytöstä.

Alla olevassa kuviossa on verrattu Tohokun ja Ko-
ben maanjäristyksen vaikutuksia Japanin talou-
teen. Kuvion mukaan Tohokun kolmoiskatastro-
fin vaikutukset Japanin teollisuustuotantoon ovat 
selvästi suuremmat kuin Koben maanjäristyksen. 
Tohokun jälkeen teollisuustuotanto oli vielä hei-
näkuussa selvästi alhaisempi kuin ennen järis-
tystä. Koben järistyksen jälkeen teollisuustuotan-

to toipui jo kolmessa kuukaudessa. Tämä selittyy 
maanjäristyksen voimakkuudella, sillä Tohokun 
järistyksen suuruus oli voimakkuudeltaan 2.1 
yksikköä suurempi kuin Koben vuonna 1995 ta-
pahtunut järistys. Lisäksi järistyksestä aiheutui 
laajaa tuhoa tehnyt tsunami ja ydinturman aihe-
uttamat sähkön tarjontaongelmat. Tohokun tur-
man taloudelliset vaikutukset olivat siis mittavat. 
Maailmanpankki arvioi kolmoiskatastrofin tuho-
vaikutuksen yli 1.5-kertaiseksi Koben järistyk-
seen verrattuna. Tuhovaikutuksen suuruus olisi 
jopa 4 prosenttia BKT:sta (OECD).

Katastrofilla on vaikutuksia myös talouden kas-
vuun. BKT laski 0.9 prosenttia vuoden 2011 
ensimmäisellä neljänneksellä ja 0.3 prosenttia 
toisella neljänneksellä verrattuna edelliseen nel-
jännekseen. Tuhojen kokonaisvaikutuksen on ar-
vioitu laskevan Japanin BKT:n kasvua yhden pro-
senttiyksikön verran vuonna 2011 (BIS). Japanin 
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toipumista hidastavat myös teollisuusmaiden ta-
lousongelmat sekä Japanin korkea – yli 200 pro-
senttia BKT:sta – valtionvelka. Toisaalta Japanin 
talouskasvun odotetaan vahvistuvan selvästi ku-
luvan vuoden toisella puoliskolla katastrofin tuho-
jen korjaustoimien takia. 

Katastrofin vaikutus muun maailman teollisuu-
teen rajoittuu tietyille sektoreille. Japanin vienti ja 
tuonti supistuivat, mikä vaikeutti auto- ja elektro-
niikkakomponenttien saatavuutta ja nosti niiden 
hintaa. Maailmanpankin mukaan muistisirujen 
hinta nousi maaliskuussa viidenneksen. Muut 
vaikutukset teollisuustuotantoon jäänevät vähäi-
siksi.

Ydinturmalla on suuri vaikutus ydinvoiman käyt-
töön muualla maailmassa. Teollisuusmaissa tuo-
tantoa suunnitellaan rajoitettavaksi. Esimerkiksi 
Saksassa on päätetty sulkea kaikki reaktorit vuo-
teen 2022 mennessä. Tämä vaikeuttaa ympäris-
tötavoitteiden saavuttamista, vaikka se nostanee 
sähkön hintaa päästöoikeuksien hinnan nousun 
kautta. Kiinan politiikka jatkunee hyvin ydinvoi-
mamyönteisenä.

Taustamateriaalia:

BIS (2011): The Japanese earthquake and tsunami, 6 
June 2011, http://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt1106u.htm

OECD (2011): The Tohoku Pacific earthquake: Economic 
consequences. March 2011.

OECD (2004): Large-scale Disasters. Lessons Learned.

World Bank (2011): The recent earthquake and tsunami 
in Japan: implications for East Asia. March.
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Kotimainen suhdannekehitys

TAVARAVIENNIN KASVUVAUHTI JÄÄ JO TÄNÄ VUONNA 
AIEMMIN ENNUSTETTUA PIENEMMÄKSI 
Maailmantalouden näkymät ovat heikentyneet 
tuntuvasti hyvin lyhyessä ajassa, mikä hidastaa 
viennin kasvuvauhtia jo tämän vuoden lopulla. 
Lisäksi viestintälaitteiden vienti sekä kulkuneuvo-
teollisuus kärsivät heikosta kilpailukyvystä, joka 
johtuu aivan muista tekijöistä kuin suhdanneti-
lanteesta. Suomen tavaraviennin määrä jää siten 
kuluvan vuoden jälkipuoliskolla selvästi aiemmin 
arvioitua pienemmäksi. ETLAn uuden arvion mu-

Vienti

kaan Suomen tavaravienti kasvaa tänä vuonna 
noin 4 prosenttia viime vuodesta. Vielä keväällä 
ennustimme 12 prosentin kasvua.

Palveluiden viennin määrä oli vuoden alkupuo-
liskolla 18 prosenttia pienempi kuin viime vuon-
na samaan aikaan. Sama suunta jatkunee lop-
puvuonna. Palvelut mukaanlukien vienti jää siksi 
kokonaisuudessaan tänä vuonna edellisvuoden 
lukemiin.

Tavara- ja palveluvienti

 2010* 2010* 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

 Arvo1) Määrä2)

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

Maa- ja metsätalous          

sekä kaivannaistoiminta 0.9 1.7 -14.5 35.8 6 -3 4 6.5 2

Puutavarateollisuus 2.0 3.9 -23.4 15.1 7 6 6 -5.8 5

Paperiteollisuus 8.6 16.5 -19.5 19.1 6 4 1 0.6 3

Graafinen teollisuus 0.0 0.0 -15.0 13.8 -2 2 0 -57.1 0

Metallien jalostus 6.7 12.9 -18.9 48.5 7 6 4 2.9 4

Metallituotteet 1.1 2.0 -22.7 11.2 14 3 3 -0.9 4

Koneet ja laitteet 7.0 13.4 -29.9 7.0 10 12 6 0.1 8

Kulkuneuvot 2.8 5.3 -38.3 -12.3 -23 15 24 -3.2 8

Elektroniikka- ja sähköteoll. 8.0 15.2 -46.6 -22.4 -7 6 16 -13.0 7

Elintarviketeollisuus 1.2 2.3 -10.5 -1.1 5 4 2 2.1 4

Tekstiili-, vaatetus-, nahka-          

ja kenkäteollisuus 0.7 1.2 -13.7 6.5 -1 4 2 -0.5 1

Kemianteollisuus 10.4 19.8 -7.1 18.6 7 3 3 5.6 3

Muu teollisuus  3.0 5.8 .. .. .. .. .. .. ..

Tavaravienti yhteensä3) 52.4 100.0 -25.2 10.9 4 4 6 0.6 5

Tavaravienti pl. elektroniikka-  44.4 84.8 .. .. .. .. .. 1.3 5

ja sähköteollisuus1)         

Tavara- ja palveluvienti3) 72.6 .. -21.5 8.6 0 5 6 1.8 4
	

	 1)	Toimialojen	viennin	arvo	tullitilaston	mukaan.
	 2)	Määrän	muutokset,	ETLAn	laskelma.

	 3)	Kansantalouden	tilinpidon	mukaan.

	 Lähteet:	Tilastokeskus,	Tullihallitus.
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Kansainvälinen vientikysyntä heikkenee selvästi 
ensi vuoden aikana, mutta siitä huolimatta tava-
raviennin kasvuvauhti pysyy noin 4 prosentissa. 
Tämä johtuu siitä, että sähkö- ja elektroniikka-
teollisuuden sekä kulkuneuvojen viennin arvi-
oidaan kääntyvän ensi vuonna kasvuun. Lisäk-
si koneteollisuuden viennin kasvuvauhti nousee 
hieman ensi vuonna vahvan tilauskannan ansi-
osta.
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MATKAPUHELINVIENNIN HUONOT NÄKYMÄT 
HEIKENTÄVÄT TUNTUVASTI TAVARAVIENNIN KASVUA 
Viestintälaitteiden osuus koko sähkö- ja elektro-
niikkateollisuuden viennin arvosta supistui tam-
mi-kesäkuussa 28 prosenttiin, kun ryhmän vien-
nin arvo väheni 17 prosenttia vuodentakaisesta. 
Viestintälaitteiden vientimäärä oli pohjalukemissa 
kuluvan vuoden toukokuussa. Alan vientimää-
rä oli viimeksi yhtä pieni vuoden 1998 elokuus-
sa. Sähkömoottorien, -generaattorien ja -muun-
tajien osuus sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 
viennistä nousi tammi-kesäkuussa 36 prosent-
tiin, kun niiden viennin arvo kasvoi 13 prosenttia 
edellisvuodesta. Mittaus-, testaus- ja navigointi-
laitteiden osuus oli vajaat 10 prosenttia. Niiden 
vienti kasvoi arvoltaan 8 prosenttia. Sähköjohto-
jen ja kytkentälaitteiden vienti lisääntyi 25 pro-
senttia (osuus 6.8 %) ja tietokoneiden ja niiden 
oheislaitteiden vienti 22 prosenttia (osuus 4.2 
%). Kulutuselektroniikan ja säteilylaitteiden vien-
nin arvo oli laskussa.

Teknologiateollisuuden tilauskantatiedustelun 
mukaan elektroniikka- ja sähköteollisuuden uu-
sien vientitilausten arvo jäi huhti-toukokuussa 
peräti 33 prosenttia vuodentakaista pienemmäk-
si. Kertyneen tilauskannan arvo oli 26 prosenttia 
edellisvuotista pienempi. Toisella neljänneksellä 
uusien tilausten arvo supistui 6 prosenttia edelli-
sestä neljänneksestä.

Tietoliikennevälineitä valmistavan Nokian vien-
nin kehitys vaikuttaa edelleen merkittävästi koko 
sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientilukuihin, 
vaikka viestintälaitteiden osuus viennistä on huo-
mattavasti pienentynyt. Kotimaisesta matkapu-
helintuotannosta on tällä hetkellä liikkeellä enem-
män huonoja kuin hyviä uutisia. Viennin alamäki 
on jatkunut huomattavasti odotettua pidempään, 
emmekä nykyisessä markkinatilanteessa usko 
nopeaan viennin nousuun. Arvioimme, että koko 
sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vienti supistuu 
tänä vuonna noin 7 prosenttia viimevuotisesta. 
Ensi vuodelle odotamme noin 6 prosentin kasvua.

Paperiteollisuuden vienti supistui kesäkuussa jo 
kolmatta kuukautta peräkkäin. Alan vientinäky-

mät ovat selvästi heikentyneet. Paperituotannon 
kapasiteettia Suomessa ollaan myös jonkin verran 
vähentämässä. Painopaperin tarve laskee, koska 
mainonta lehdissä vähenee ja siirtyy sähköiseen 
mediaan. Paperiteollisuuden viennin arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna vain vajaat 6 prosenttia. 
Keväällä ennustimme 11 prosentin kasvua.

Koneiden ja laitteiden vienti Eurooppaan kasvoi 
kuluvan vuoden alkupuoliskolla arvoltaan 18 pro-
senttia edellisvuodesta ja maanosan osuus koko 
toimialan viennistä nousi 54 prosenttiin. Aasiaan 
vietyjen tavaroiden arvo oli sen sijaan 2 prosent-
tia vuodentakaista pienempi, ja sen osuus alan 
viennistä laski 22 prosenttiin. Vienti Pohjois-Ame-
rikkaan lisääntyi 18 prosenttia (sen osuus oli va-
jaat 7 prosenttia). Toimialan viennin elpyminen 
on jonkin verran hidastunut viime kuukausien 
aikana. Toisaalta kone- ja metallituoteteollisuu-
den uusien vientitilausten arvo kasvoi huhti-kesä-
kuussa peräti 87 prosenttia vuodentakaisesta ja 
53 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Vien-
titilauskanta oli enää 4 prosenttia edellisvuotis-
ta pienempi. Alan toimitusajat ovat hyvin pitkät, 
joten koneteollisuus on tyypillinen jälkisuhdanne-
toimiala. Koneiden ja laitteiden vientimäärän ar-
vioidaan tänä vuonna lisääntyvän 10 prosenttia ja 
ensi vuonna noin 12 prosenttia.

Kansainvälisen teräsjärjestön (World Steel Asso-
ciation) tilastojen mukaan koko maailman teräk-
sen tuotanto kasvoi kuluvan vuoden tammi-hei-
näkuussa 8 prosenttia viimevuotisesta. Kiinan 
tuotanto lisääntyi 10 ja koko Aasian 9 prosenttia. 
EU27-maiden tuotanto lisääntyi vain 4 prosent-
tia mutta muun Euroopan 21 prosenttia. Pohjois-
Amerikan tuotanto kasvoi 6 prosenttia. Suomen 
teräksen tuotanto kasvoi tammi-heinäkuussa 9 
prosenttia, toisin sanoen selvästi enemmän kuin 
EU-maissa keskimäärin. Tehokkaan tuotantoka-
pasiteettimme ansiosta teräksen tuotanto py-
synee jatkossakin hyvissä lukemissa suhteessa 
muihin EU-maihin. Metallien jalostuksen viennin 
määrä kohosi vuoden alkupuoliskolla 14 prosent-
tia vuodentakaisesta. Koko vuoden kasvuluvuksi 
arvioimme noin 7 prosenttia. Ensi vuonna kasvu-
vauhti hidastuu vajaaseen 6 prosenttiin.

Vienti
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Vienti EU:n ulkopuolelle oli vuoden alkupuoliskolla 
vahvassa kasvussa
Vienti EU27-alueelle kasvoi kuluvan vuoden tammi-kesä-
kuussa arvoltaan 16 prosenttia ja vienti euroalueelle 15 
prosenttia edellisvuodesta. Vienti Euroopan unionin ulko-
puolelle lisääntyi 24 prosenttia.

EU27-maiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 
kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa 56.3 prosenttia ja EU 
15-maiden osuus 48 prosenttia. Ruotsi pysyi Suomen tär-
keimpänä vientimaana, ja sen osuus oli 12.2 prosenttia. 
Saksa oli Suomen toiseksi merkittävin vientimaa 9.9 pro-
sentin osuudella. Alankomaiden osuus oli 6.8 ja Ison-Bri-
tannian 5.2 prosenttia.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla vienti Aasiaan sekä Lähi- 
ja Keski-itään kasvoi 14 prosenttia vuodentakaisesta. 
Vientimme Venäjälle ja Pohjois-Amerikkaan lisääntyi ar-
voltaan peräti 27 prosenttia viimevuotisesta. Etelä-Ame-
rikkaan vietyjen tavaroiden arvo nousi 21 prosenttia edel-
lisvuodesta.

Aasia (pl. Lähi- ja Keski-itä) oli toiseksi tärkein vienti-
alue, ja sen osuus oli 12 prosenttia. Kiinan osuus koko 
tavaraviennistä oli 4.6 prosenttia. Japanin osuus oli 1.7 
prosenttia. Muu Eurooppa (pl. EFTA-maat) oli kolmannek-
si merkittävin vientialue 12.8 prosentin osuudella. Venäjä 
oli edelleen kolmanneksi suurin vientimaa 8.5 prosentin 
osuudella. Pohjois-Amerikan vientiosuus oli 6.7 prosenttia 
ja EFTA-maiden 4.1 prosenttia. Lähi- ja Keski-idän osuus 
oli 2 prosenttia ja Etelä-Amerikan 2.1 prosenttia.

Tavaraviennin määrä kasvoi ensimmäisellä vuosi-
puoliskolla vajaat 10 prosenttia
Tavaraviennin määrä kasvoi vuonna 2010 ennakkotietojen 
mukaan 10.9 prosenttia edellisvuodesta.

Kansantalouden tilinpidon syyskuussa julkaistujen ennakko-
tietojen mukaan tavaraviennin määrä kasvoi ensimmäisellä 
neljänneksellä 22.4 prosenttia vuodentakaisesta, mutta jäi 
toisella neljänneksellä 0.1 prosenttia viimevuotista pienem-
mäksi. Tavaraviennin määrä kasvoi siten ensimmäisellä 
vuosipuoliskolla 9.9 prosenttia vuodentakaisesta.

Kausitasoitettuna tavaraviennin määrä supistui ensimmäi-
sellä neljänneksellä 1.6 prosenttia ja toisella neljänneksellä 
2.9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Heinäkuussa ta-
varaviennin määrä kasvoi Tullin tilastojen mukaan 1.5 pro-
senttia vuodentakaisesta.

Sähkö- ja elektroniikkateollisuuden vientimäärä putosi tam-
mi-kesäkuussa laskelmiemme mukaan runsaat 5 prosent-
tia vuodentakaisesta. Kaikkien muiden toimialojen vienti oli 
kasvussa. Eniten vientiään kasvattivat nahka- ja kenkä-
teollisuus, koksi ja öljytuotteet sekä metallituotteet, kaikki 
runsaat 20 prosenttia. Rakennusaineteollisuuden vienti oli 
myös kovassa kasvussa ja lisääntyi 18 prosenttia. Suurista 
toimialoista eniten kasvoi koneiden ja laitteiden vienti, 16 
prosenttia. Metallien jalostuksen vienti on jo noussut van-
hoihin huippulukemiin, tammi-kesäkuussa kasvua kertyi 
14 prosenttia vuodentakaisesta. Moottoriajoneuvojen sekä 
kumi- ja muovituotteiden viennin määrä kohosi 11 prosent-
tia. Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden (ml. lääkkeet) 
vienti kasvoi 8 prosenttia. Puutavara- ja paperiteollisuuden 
vientimäärä nousi vuoden alkupuoliskolla selvästi muita 
toimialoja vähemmän, noin 6 prosenttia. Elintarvike- ja  
tevateollisuuden vientitoimitukset nousivat 5 prosenttia. 
Laivateollisuuden vientimäärä oli vain 3 prosenttia edellis-
vuotista suurempi.

Tavaroiden vientihinnat nousivat viime vuonna kansanta-
louden tilinpidon mukaan keskimäärin 4.8 prosenttia vuo-
dentakaisesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä puoliskolla 
vientihinnat nousivat kansantalouden tilinpidon mukaan 
keskimäärin 8.3 prosenttia viimevuotisesta. Vastaavasti Ti-
lastokeskuksen vientihintaindeksi kohosi tammi-kesäkuussa 
6.8 prosenttia edellisvuodesta.
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Kemianteollisuuden vienti on tänä vuonna ke-
hittynyt odotusten mukaisesti. Kemikaalien ja 
kemiallisten tuotteiden viennin arvioidaan kas-
vavan vajaat 6 prosenttia. Kumi- ja muovituottei-
den vienti lisääntyy 11 prosenttia ja öljytuotteiden 
noin 7 prosenttia.

Kulkuneuvojen vienti supistuu tänä vuonna 
selvästi keväällä arvioitua enemmän, noin 23 
prosenttia. Moottoriajoneuvojen vientimäärän 
odotetaan kasvavan vain noin 11 prosenttia vii-
mevuotisesta. Laivateollisuuden vienti supistuu 
vajaat 50 prosenttia. Moottoriajoneuvojen osuus 
kulkuneuvoteollisuuden viennin arvosta oli viime 
vuonna noin 40 prosenttia ja muiden kulkuneu-
vojen osuus oli siten 60 prosenttia.

Yhdysvaltoihin toimitettiin viime vuonna toinen 
900 miljoonan euron arvoinen jättiristeilijä. Kulu-
van vuoden tammikuussa toimitettiin 180 miljoo-
nan euron arvoinen risteilylautta ja lokakuussa 
luovutetaan toinen samanlainen alus. Telakka-
teollisuuden tilauskanta on heikko. Ensi vuon-
na valmistuu vain kolme erikoisalusta, ei yhtään 
risteilijää. Laivateollisuuden vienti supistuu ensi 
vuonna 25 prosenttia tämänvuotisesta. Koko kul-
kuneuvoteollisuuden vienti kasvaa kuitenkin va-
jaat 15 prosenttia.

Moottoriajoneuvojen viennistä 24 prosenttia oli 
kuluvan vuoden tammi-kesäkuussa henkilöauto-
jen vientiä. Moottoriajoneuvovientimme huippu-
vuosina 2006–2008 valtaosa autojen viennistäm-
me oli jälleenvientiä Venäjälle. Taloustaantuma, 
Venäjän asettamat autojen tuontitullit sekä lisään-
tynyt autojen tuotanto Venäjällä ovat vähentäneet 
autojen vientiä merkittävästi. Ulkomaisten auto-

jen tullimaksuja korotettiin huomattavasti vuon-
na 2009. Tuontitullien tarkoituksena on nostaa 
kotimaan tuotantoa, ja niiden seurauksena au-
tojen tuonti Venäjälle romahti. Käytettyjen auto-
jen tuonti loppui käytännössä kokonaan. Kuluvan 
vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla henkilö-
autojen tuotanto kasvoi Venäjällä peräti 77 pro-
senttia vuodentakaisesta. Autojen vienti Venäjälle 
pysyy tuontitullien takia myös lähivuosina hyvin 
heikkona.

Uudenkaupungin autotehtaalla viimeinen Por-
sche Cayman -urheiluauto valmistui toukokuun 
alussa. Valmet Automotive toimittaa vielä vuo-
den loppuun saakka Porschelle esikäsiteltyjä 
Caymanin koreja ja Boxsterin sivuja. Think City 
-kaupunkisähköautojen valmistus aloitettiin Uu-
dessakaupungissa joulukuussa 2009. Tuotan-
to keskeytettiin kuluvan vuoden helmikuussa ja 
päätettiin lopettaa kesäkuussa asiakkaan kon-
kurssin takia. Yrityksen toimintaa jatkaa venäläi-
nen yrittäjä. Alustavien suunnitelmien mukaan 
Think City -auton tuotanto käynnistyy uudelleen 
Uudenkaupungin autotehtaalla vuoden 2012 en-
simmäisellä neljänneksellä.

Garia Golf -sähköautojen sarjatuotanto aloitet-
tiin Uudessakaupungissa niinikään joulukuussa 
2009. Valmistusmäärät ovat kuitenkin vielä suh-
teellisen pieniä. Fisker Karma -hybridisähköauton 
sarjatuotanto alkoi maaliskuussa 2011. Ensi vuo-
den tavoitteena on 15 000 auton vuosituotanto.

Arviot toimialojen viennin kehityksestä vuosina 
2011–2013 esitetään sivulla 37 olevassa taulu-
kossa. 

Vienti
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EPÄVARMA SUHDANNETILANNE LEIKKAA 
INVESTOINTIHALUJA
Kansantalouden kiinteiden investointien määrä 
kohosi viime vuonna vajaat 3 prosenttia. Inves-
tointien kasvua tukivat kotitalouksien asuinraken-

Investoinnit

nushankkeet, jotka lisääntyivät peräti 25 pro-
senttia. Asuntorakentamisen kasvupyrähdykseen 
vaikuttivat alhainen vertailutaso ja matalalle pai-
nuneet korot sekä valtion asuntojen uustuotan-
toa ja korjausrakentamista kiihdyttäneet elvytys-

1985 90 95

*0

2

4

6

8

%  

Investoinnit suhteessa BKT:hen

2000 05 10

Asunnot
Teollisuus
Infrastruktuuri

Lähde:   Tilastokeskus. ETLA S11.2/i01

1975 80 85 90 95

*0

5

10

15

20

25

30

%  

Työttömyysaste ja investoinnit
suhteessa BKT:hen

2000 05 10

Työttömyysaste
1)

Investointiaste

1)  Vuodesta 1988 EU-harmonisoitu.

Lähde:   Tilastokeskus.
ETLA S11.2/e06

1985 90 95

*40

60

80

100

120

140

Ind.  

Rakennus- sekä kone- ja laiteinvestoinnit

2000 05 10

Määrä, 2000 = 100

Kone- ja laiteinvestoinnit
Rakennusinvestoinnit

Uudistettu neljännesvuositilinpito vuodesta 1990.
Neljän neljänneksen liukuva summa.
Lähde:   Tilastokeskus.

1985 90 95

* -30

-20

-10

0

10

20

30

%

2000 05 10

%-muutos 

ETLA S11.2/i02



043

Kiinteän pääoman bruttomuodostus pääomatavararyhmittäin

 Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

 2010* Määrän muutos, %  

Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain

Rakennukset     22.5 66.3 -15.4 7.8 4 1½ 4½ -0.5 3½

Talonrakennukset     19.2 56.6 -16.4 10.5 5 1½ 3 -0.5 3

 - asuinrakennukset 11.8 34.8 -13.1 25.4 3½ 0 2 -0.5 2

 - muut talonrakennukset 7.4 21.8 -20.1 -7.5 7 3½ 5 -0.5 4½

Maa- ja vesirakennukset 3.3 9.7 -8.3 -8.1 -2 2 5 -0.7 5½

Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet 8.3 24.5 -11.8 -6.9 8 4 4 -0.7 3½

Muut kiinteät investoinnit 3.1 9.1 -3.6 -1.4 6 5 5 -0.8 5

Kiinteän pääoman brutto- 

 muodostus yht. 33.9 100.0 -13.5 2.8 5½ 2½ 4 -0.6 3½

 2010* Määrän muutos, %  

toimet. Yritysten investointien pudotus loiveni 8 
prosenttiin. Teollisuusyritysten investoinnit vajosi-
vat 12 prosenttia, ja palvelualoilla laskua kertyi 5 
prosenttia. Myös julkisyhteisöt investoivat edellis-
vuotta vähemmän.

Viime vuonna käynnistynyt talouden elpyminen 
käänsi yritysten kiinteät investoinnit laaja-alai-
seen kasvuun. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla 
kansantalouden investointiaktiviteetti jäi kuiten-
kin verraten vaisuksi asuinrakentamisen hiljene-
misen vuoksi.

Kausitasoitettujen lukujen mukaan asuntoinves-
tointien kasvu pysähtyi alkuvuonna, ja yritysten 

Maa- ja metsätalous 1.6 5.4 -4.1 -4.7 1 1 1 -1.1 1

Teollisuus 3.3 11.2 -19.3 -12.4 14 4 5 -4.5 4

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 1.4 4.9 12.5 -11.1 7 0 7 8.4 7½

Rakentaminen 0.9 3.0 -28.7 18.0 10 5 3 0.5 3

Asuntojen omistus 11.3 38.5 -13.3 25.1 3½ 0 2 -0.8 2

Yksityiset palvelut 10.8 36.9 -19.7 -5.5 5½ 5 5 -0.8 5

Yksityiset investoinnit 29.3 100.0 -15.7 3.8 6 2½ 4 -1.0 3½

Julkiset investoinnit 4.6 15.7 4.7 -3.8 1 3 3 2.2 3

Kiinteän pääoman brutto- 

 muodostus yht. 33.9 100.0 -13.5 2.8 5½ 2½ 4 -0.6 3½

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Pääomatavararyhmä Mrd. e %-osuus 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

toimitilahankkeita käynnistyi odotettua vähem-
män. Infrastruktuuri-investoinneissa pitkään jat-
kunut laskusuuntaus jatkui. Sen sijaan yritys-
ten tuotannollisten investointien kasvu oli vahvaa 
vuoden toisella neljänneksellä.

Vuoden jälkipuoliskolla investointien kasvun odo-
tetaan edelleen hidastuvan. Suhdannetilanteen 
heikkeneminen lisää yritysten varovaisuutta ja 
lykkää suunniteltuja hankkeita myöhemmäksi. 
Myös tuotannollisten investointien nopea kasvu-
vaihe taittuu vuoden jälkipuoliskolla, kun teolli-
suuden käyntiasteet laskevat ja tulorahoitus heik-
kenee.

Investoinnit
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Tänä vuonna kansantalouden investointien ar-
vioidaan kohoavan runsaalla 5 prosentilla. Pää-
omatavararyhmistä ripeimmin kohoavat yritysten 
talonrakentaminen sekä niiden kone- ja laite-
investoinnit. Matalasta korkotasosta huolimat-
ta asuinrakentamisen kasvu hidastuu tuntuvasti 
viime vuoden suuren investointiperinnön vuoksi. 
Infrastruktuuri-investointien laskusuuntaus py-
sähtyy.

Ensi vuonna talouskasvun hidastuminen vaimen-
taa laaja-alaisesti investointiaktiviteettia. Kansan-
talouden investointien kasvu hidastuu 2.5 pro-
senttiin. Yritysten investointihankkeita karsitaan 
heikentyvän kysynnän ja tuloskehityksen takia. 
Yritysten investointien kasvu hidastuu tämän 
vuoden 8 prosentista 4 prosenttiin. Tehdasteolli-
suudessa investointien kasvu putoaa 14 prosen-
tista 4 prosenttiin.

Kotitalouksien asuntoinvestointeja jarruttavat hi-
das reaalitulojen kehitys ja asuntojen kalleus. 
Asuinrakentamisen investointien arvioidaan jää-
vän kuluvan vuoden tasolle. Maa- ja vesiraken-
tamiseen sekä julkisiin investointeihin odotetaan 
parin prosentin kasvua.

Ennustejakson lopulla suhdannenäkymät kohen-
tuvat ja investoinnit vauhdittuvat 4 prosentin kas-
vuun. Vuonna 2013 investoinnit laajenevat ver-
raten tasaisesti kaikissa pääomatavararyhmissä 
ja pääelinkeinoissa. Myös maa- ja vesirakentami-
nen elpyy, kun kahden ydinvoimalan rakennus-
hankkeet käynnistyvät.

Muissa kiinteissä investoinneissa (lähinnä ohjel-
mistoinvestoinnit) näkymät pysyvät verraten vah-
voina. Tieto- ja viihdepalvelujen kysynnän kasvun 
vetämänä niissä päästään ennustejaksolla keski-
määrin 5 prosentin vuosikasvuun.

INVESTOINTIASTE KOHOAA HITAASTI
Kansantalouden investointiaste aleni viime vuon-
na lähes 1 prosenttiyksiköllä 18.8 prosenttiin. 
Ennustejaksolla käyvin hinnoin mitattu kiinteiden 
investointien suhde kokonaistuotantoon kohoaa, 
ja vuonna 2013 sen arvioidaan olevan 19.8 pro-
senttia.

Ennustejakson lopulla kiinteiden investointi-
en määrä yltää talouskriisiä edeltäneelle vuoden 
2008 tasolle. Kotitalouksien investoinnit ylittävät 
10 prosentilla edellisen suhdannehuipun, mutta 
yritysten investoinnit jäävät 8 prosenttia pienem-
miksi.

Kansantalouden tuotantokyky ja työllisyyden kas-
vu riippuvat keskeisellä tavalla yritysten aineellis-
ten ja aineettomien (tutkimus- ja tuotekehitysme-
not) investointien kehityksestä. Ennustejaksolla 
yritysten investointien osuus kokonaisinvestoin-
neista kohoaa, mutta pidemmälle aikavälille tun-
nusomainen trendilasku jatkuu. 
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Kuluvana vuonna kotitalouksien palkkasumman 
arvioidaan kasvavan hieman odotettua enemmän, 
lähes 5 prosenttia. Työpanos lisääntyy talouden 
kasvun myötä, ja keskituntiansioiden nousu aset-
tuu runsaaseen 2.5 prosenttiin. Julkisen sektorin 
maksamien tulonsiirtojen kasvun vaimeneminen 
ja korkea inflaatio kaventavat kuitenkin kotita-
louksien reaalisen ostovoiman kasvun prosentin 
tuntumaan. Vuonna 2012 kotitalouksien reaali-
sen ostovoiman kasvu jatkuu noin puolen prosen-
tin verran. Palkkasumman kasvun vaimeneminen 
ja finanssipolitiikan lievä kiristyminen kaventavat 
edelleen reaalisen ostovoiman nousua.

Kuluvana vuonna maa- ja metsätalousyrittäjien 
tulojen kasvua voimistaa muun muassa elintar-
vikkeiden raaka-aineiden maailmanmarkkina-
hintojen vahvan nousu. Metsäteollisuuden koh-
tuullisten vientinäkymien myötä puun hinta on 
pysytellyt lähes viime vuoden tasolla. Tosin suh-
dannetilanteen heikkenemisen myötä metsä-
teollisuuden ostojen yksityismetsistä odotetaan 
hiipuvan ennustejaksolla ja myös puun hinnan 
odotetaan kääntyvän laskuun.

Laskennallisten asumistulojen nousun odotetaan 
vaimenevan tuntuvasti, sillä korkotaso kääntyi 
kuluvan vuoden alkupuoliskolla lievään nousuun. 

Yksityinen kulutus

Kotitalouksien käytössä oleva tulo

 Tuloerä 2010* 2011* 2012E 2013E 2010* 2011* 2012E 2013E

 Mrd. e Muutos, %

Palkat 74.8 78.4 81.0 84.1 2.1 4.9 3.2 3.9

Työnantajan sos. kulut 17.8 18.8 19.7 20.7 1.9 5.4 5.0 4.9

Omaisuustulot 8.3 9.4 9.9 10.2 -8.1 13.3 5.3 3.6

Yrittäjätulot 13.1 12.6 12.6 12.7 17.1 -3.8 -0.6 0.8

Tulonsiirrot julkiselta sektorilta, netto -11.0 -12.6 -13.4 -14.1 -9.8 14.1 6.5 5.1

Muut tulot ja tulonsiirrot ulkomaille, nettolisäys -0.7 -0.3 -0.4 -0.3    

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 102.4 106.4 109.4 113.4 4.9 3.9 2.9 3.6

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Myös energia kallistuu viime vuodesta. Muiden 
yrittäjätulojen kasvu hidastuu talouden aktivitee-
tin vaimenemisen myötä. Kotitalouksien omai-
suustulojen odotetaan kääntyvän ennustejaksolla 
nousuun toteutuneen korkotason nousun vuoksi. 

PALKKARATKAISUT AIEMPAA MALTILLISEMPIA
Merkittävä osa edellisistä tulosopimuksista päät-
tyi kuluvan vuoden alussa. Valtaosa uusista palk-
karatkaisuista on yksivuotisia ja sopimuskorotuk-
set liikkuvat 1.5 prosentin tuntumassa.

Kuluvana vuonna keskituntiansioiden (ml. liuku-
mat) arvioidaan nousevan runsaat 2,5 prosenttia. 
Työpanoksen vahva kasvu voimistaa palkkasum-
man nousun lähes 5 prosenttiin. Finanssipolitii-
kan odotetaan pysyvän kireänä. Julkisen sekto-
rin kotitalouksille maksamien tulonsiirtojen kasvu 
taittuu, ja verotuksen kiristymisen myötä kotitalo-
uksien julkiselle sekotorille maksamat tulonsiirrot 
ovat vahvassa kasvussa.

TUONTIHINTOJEN ALENEMINEN VAIMENTAA INFLAATIOTA 
ENSI VUONNA
Tuontihintojen arvioidaan nousevan tänä vuon-
na noin 6 prosenttia. Hintojen nousu painottuu 
raaka-aineisiin. Esimerkiksi kulutushyödykkeiden 
tuontihinnat pysyvät lähes viime vuoden tasolla. 
Tuontihintojen odotetaan alenevan hieman ensi 
vuonna kansainvälisen talouskasvun hiipumisen 
myötä.

Yksityinen kulutus
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Kotitaloudet ja voittoa
tavoittelemattomat yhteisöt

Kotitaloudet

ETLA S11.2/c01

Yksityiset kulutusmenot ja kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen ostovoima

 Kulutuserä 2010* 2010* 2011* 2012E  2013E 2006→10 2011→15E

 Mrd. e Edellisestä  vuodesta, % Keskimäärin, %

 Määrän muutos

Kestokulutustavarat 8.4 10.2 6 4 4 3.3 4½

Puolikestävät tavarat 8.7 6.6 3 2 2 4.0 2½

Lyhytikäiset tavarat 27.2 3.1 1½ 1½ 1½ 1.5 1½

Palvelut 49.4 1.1 2 2 2 1.1 2

Muut 1) 4.7 2.2 1 2 1½ 4.6 1½

Yksityiset kulutusmenot 98.5 2.7 3 2½ 2 1.8 2½

Kotitalouksien reaalinen ostovoima2)  3 1 ½ 2 2.3 1½

Säästämisaste, %  4.4 2 0 0 1.7 ½

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

	 2)	 Kotitalouksien	käytettävissä	oleva	tulo	jaettuna	yksityisten	kulutusmenojen	hintaindeksillä.

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Vuoden 2010 kesällä arvonlisäveroa nostettiin 22 
prosentista 23 prosenttiin, mikä vauhditti inflaa-
tiota vajaalla prosenttiyksiköllä. Keskimäärin ku-
lutusmenojen hinnan odotetaan kohoavan tänä 
vuonna vajaat 3 prosenttia. Siten kotitalouksien 
reaalitulojen arvioidaan kohoavan tänä vuonna 
vain prosentin verran kiristyvän inflaation vuoksi.

KULUTUSKYSYNNÄN KASVU ASETTUU TÄNÄ VUONNA 3 
PROSENTIN TUNTUMAAN
Kestokulutushyödykkeiden kysynnän vahva kas-

vu painottui alkuvuonna autoihin, tietokoneisiin 
ja tietoliikennevälineisiin. Matala korkotaso ja vie-
lä alkuvuonna vallinnut kotitalouksien optimismi 
vauhdittivat isompia hankintoja.

Puolikestävien tavaroiden, kuten vaatteiden ja jal-
kineiden, kysyntä oli alkuvuonna odotettua vah-
vemmassa kasvussa. Myös palveluiden kysynnän 
kasvu on voimistunut alkuvuonna. Päivittäista-
varakaupan myynti on puolestaan kasvanut 3–4 
prosentin vauhdilla.
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Kansantulo ja bruttokansantuote

 Tuloerä 2010* 2010* 2011* 2012E 2013E 2010* 2011* 2012E 2013E

  Mrd. e Muutos, % Osuus kansantulosta  

Työtulot 92.6 2.1 5 3½ 4 60.0 59.7 58.8 58.5

 - palkat 74.8 2.1 5 3 4 48.4 48.2 47.3 46.9

 - työnantajan sos.vak.maksut 17.8 1.9 5½ 5 5 11.5 11.5 11.5 11.6

Kotitalouksien yrittäjätulot 13.1 17.1 -4 -½ 1 8.5 7.8 7.3 7.1

 - yrittäjätulo maatal. 0.7 18.2 10 2 0 0.5 0.5 0.5 0.4

 - yrittäjätulo metsätal. 1.8 76.4 -3 1 1 1.1 1.1 1.0 1.0

 - laskennallinen asuntotulo 5.5 31.2 -15 -7 -2 3.6 2.9 2.5 2.4

 - muut kotitalouksien 

   yrittäjätulot 5.2 -4.9 6 4 3 3.3 3.4 3.3 3.3

Omaisuustulot ja muut 

 yrittäjätulot 27.5 13.0 8 11 8½ 17.8 18.3 19.3 19.9

Tuotannon ja tuonnin verot 

 miinus tukipalkkiot 21.3 2.9 9½ 7 4½ 13.8 14.3 14.6 14.5

Kansantulo 154.5 5.1 5½ 5 4½ 100 100 100 100

Poistot 28.9 -1.5 4 5 5½    

Ensitulo ulkomailta -3.1        

Bruttokansantuote 

 markkinahintaan 180.3 4.0 5 5 5    

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Yhteensä yksityisten kulutusmenojen arvioidaan 
kasvavan tänä vuonna 3 prosentin tuntumassa. 
Myös vähittäiskaupan myynnin odotetaan jatku-
van 3 prosentin nousussa alkuvuoden odotettua 
paremman myyntikehityksen perusteella.

ENSI VUONNA KULUTUSMENOJEN KASVU JATKUU 
2 PROSENTIN TUNTUMASSA
Vuonna 2012 kotitalouksien reaalisen ostovoi-
man kasvun arvioidaan jatkuvan puolen prosen-
tin tuntumassa. Työpanoksen kysyntä vaimenee, 
ja maltillisen palkkaratkaisun myötä palkkasum-
man kasvu jäänee runsaaseen 3 prosenttiin. Vä-
lillinen verotus kiristyy edelleen. Inflaation arvioi-
daan vaimenevan 2.5 prosentin tuntumaan, mikä 
kaventaa edelleen reaalisen ostovoiman kehitys-
tä. Kulutusmenojen kasvun odotetaan jatkuvan 
runsaassa 2 prosentissa. Kysynnän kasvu jakau-
tuu aiempaa tasaisemmin eri hyödykeryhmiin.

Vuonna 2010 työtulojen osuus kansantulosta su-
pistui tuntuvasti yritysten kannattavuuden kohe-
nemisen vuoksi. Ennustejaksolla työtulojen osuu-
den kansantulosta arvioidaan alenevan edelleen 
yritysten kannattavuuden palautuessa pitkän ai-
kavälin keskiarvon tuntumaan.

KULUTTAJIEN OPTIMISMI HAIHTUI 
Kuluneen kesän aikana kotitalouksien arviot ta-
loustilanteesta heikentyivät entisestään. Odo-
tukset Suomen tulevasta talouskehityksestä oli-
vat selvästi pessimistisemmät kuin vuosi sitten. 
Oman taloutensa kuluttajat arvioivat kehittyvän 
myös viime vuotta heikommin.

Työllisyystilanteen kuluttajat arvioivat kääntyvän 
nyt heikompaan suuntaan. Suhdanteiden epä-
varmuuden ja kohoavan korkotason myötä ajan-
kohtaa pidettiin lainanoton kannalta aiempaa 
huonompana. Kiinnostus suurempiin hankintoi-
hin oli alempi kuin vuosi sitten. Säästämisaiko-
mukset olivat hieman kohentuneet.

Yksityinen kulutus
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LUOTTOJEN KYSYNNÄN KASVU HIDASTUI 
Markkinakorot kääntyivät alkuvuonna lievään 
nousuun. EKP nosti odotetusti ohjauskorkoa ke-
väällä ja kesällä 1.5 prosenttiin. Suhdannetilan-
teen heikkenemisen ja inflaatio-odotusten taittu-
misen myötä korkopolitiikan odotetaan jatkossa 
olevan melko maltillista.

Luottojen kysyntä voimistui selvästi viime vuoden 
aikana. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla asunto- 
ja kulutusluottojen nostot kasvoivat vielä vuosi-
tasolla, mutta luotonottohalukkuuden odotetaan 
vähitellen hiipuvan. Velkaantumisasteen, eli luot-
tokannan suhteen käytettävissä oleviin vuositu-
loihin, arvioidaan kuitenkin kohoavan kuluvana 
vuonna edellisestä vuodesta.

Uusien asuntolainojen korko kohosi kuluvan vuo-
den heinäkuussa jo 2.7 prosenttiin viime vuoden 
2 prosentista. Korkotason nousun ja talouden 
aktiviteetin vaimenemisen myötä kotitalouksien 
asuntoluottojen nostojen kasvun odotetaan hi-
dastuvan selvästi ennustejaksolla.

Viime vuonna kotitalouksien säästämisaste ko-
hosi 4 prosenttiin lähinnä muiden rahoituslähtei-
den supistumisen vuoksi. Ennustejaksolla kotita-
louksien säästämisasteen arvioidaan kääntyvän 
laskuun.
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Epävarmuus kansainvälisessä taloudessa on jäl-
leen kasvanut. Pörssikurssit ovat laskeneet maa-
ilmanlaajuisesti ja EU-maissa rahoitusmarkki-
noiden epäluottamus on laajentunut koskemaan 
suurimpien jäsenmaiden julkisten talouksien 
hoitoa. Läntisten teollisuusmaiden talouskasvun 
odotetaan jäävän aiemmin arvioitua hitaammaksi, 
mikä heikentää myös Suomen kykyä taittaa vel-
kaantuneisuus laskuun. 

SUOMEN BUDJETTI PYSYY PAHASTI ALIJÄÄMÄISENÄ 
Vuoden alkupuoliskolla julkisen talouden tasa-
painottuminen on EU-maissa edennyt tavoitel-
tua hitaammin. Jäsenmaiden mittavista meno-
leikkauksista ja verojen korotuksista huolimatta 
julkisyhteisöjen rahoitusvaje suhteessa kokonais-
tuotantoon supistui hitaasti, keskimäärin 1 pro-
senttiyksiköllä 5 prosentin tuntumaan. 

Suomen julkisyhteisöjen rahoitusvaje pieneni 
alkuvuonna EU-maiden keskimääräistä tahtia. 
Vuoden jälkipuoliskolla valtion ja kuntien bud-
jettien tasapainottumisen arvioidaan jatkuvan. 
Suhteessa kokonaistuotantoon valtion ja kuntien 

Julkinen talous

rahoitusvaje alenee tänä vuonna 1.5 prosenttiyk-
siköllä 4.3 prosenttiin. Valtio ja kunnat joutuvat 
budjettiensa katteeksi ottamaan uutta velkaa 9.5 
mrd. euroa, mikä nostaa julkisen velan kokonais-
määrän tänä vuonna 97 mrd. euroon. 

Ennustejaksolla valtion ja kuntien yhteenlaskettu 
rahoitusvaje pysyy suurena, keskimäärin 3.5 pro-
sentissa suhteessa kokonaistuotantoon. Kesäl-
lä nimitetyn hallituksen talouslinjaus on akuutin 
vajeongelman ja pitkän aikavälin kestävyysvajeen 
näkökulmasta varsin vaatimaton. Hallituksen 
esittämä finanssipolitiikan kiristäminen vaalikau-
den aikana runsaalla 2 mrd. eurolla ei riitä kään-
tämään julkisen velan BKT-suhdetta laskuun. 
Ennustejaksolla julkinen velka kasvaa joka vuosi 
noin 8 mrd. eurolla, ja vuonna 2013 velan koko-
naismäärä on 112 mrd. euroa. Suhteessa koko-
naistuotantoon julkinen velka kohoaa viimevuoti-
sesta 48.4 prosentista vajaaseen 54 prosenttiin. 

Ennusteen politiikkaoletuksena on, että hallitus 
toteuttaa valtiovarainministeriön budjettiehdo-
tukseen sisällytetyt verojen kiristykset ja menojen 
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leikkaukset. Budjettiehdotuksen mukaan sopeu-
tusohjelman veronkiristykset, yhteensä noin 1.2 
mrd. euroa, toteutetaan etupainoisesti ensi vuo-
den alusta lukien. Valtiontalouden menosäästöis-
tä toteutetaan ensi vuonna 70 prosenttia eli run-
saat 800 milj. euroa

JULKISEN KULUTUKSEN MENO-OSUUS LASKEE HITAASTI 
Valtion ja kuntien kulutusmenojen kasvu hidastui 
viime vuonna pariin prosenttiin. Kulutusmenojen 
kasvuvauhdin puolittumiseen vaikuttivat aiem-
pia vuosia matalampi ansiotason kohoaminen ja 
työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen alenemi-
nen. Myös kuntien omat säästötoimet hidastivat 
niiden palkkamenojen ja ostopalvelujen kasvua. 
Suhteessa kokonaistuotantoon julkisten kulutus-
menojen osuus supistui vajaalla prosenttiyksiköl-
lä 24.7 prosenttiin. 

Ennustejaksolla julkisen kulutuksen kasvu vauh-
dittuu vajaan 4 prosentin vuosivauhtiin. Työvoi-
makustannukset kohoavat aiempia vuosia ri-
peämmin, kun elvytystoimenpiteenä toteutettu 
sosiaalivakuutusmaksujen alennuksen vaikutus 
poistuu. Julkisyhteisöjen henkilöstön ansiotason 
arvioidaan kohoavan yleisen ansiotason nousua 
seuraten vajaat 3 prosenttia vuosittain. Kulutus-
menojen kasvua vauhdittaa ostopalvelujen osuu-
den kohoaminen. Julkisyhteisöjen oman tuo-
tannon osuus kulutusmenoista laskee ja niiden 
henkilöstön määrän arvioidaan pysyvän ennal-
laan. 

Paikallishallinnossa menojen kasvu jatkuu ripe-
änä. Hallituksen päättämä kuntien valtionosuuk-
sien leikkaus 0.6 mrd. eurolla ensi vuoden alusta 
lukien kompensoituu mm. menojen indeksikoro-

Julkisyhteisöjen tulot ja menot sekä rahoitusasema

 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2010* 2011E 2012E 2013E

Omaisuus- ja yrittäjätulot 7.7 6.8 7.6 8.0 8.5 -10.6 11 5 6½

Välittömät verot 27.8 28.6 30.5 31.8 33.4 2.9 6½ 4½ 5

 - josta yhteisövero 3.9 5.1 5.6 5.7 6.1 29.7 10 1½ 7½

Välilliset verot 23.1 24.0 26.0 27.7 28.9 3.5 8½ 6½ 4½

Sosiaalivakuutusmaksut 22.3 22.9 24.4 25.6 26.9 2.7 7 4½ 5

Tulot yhteensä 80.9 82.3 88.4 93.0 97.6 1.7 7½ 5 5

Kulutusmenot 43.4 44.5 46.1 47.8 49.6 2.4 4 3½ 4

Tukipalkkiot 2.5 2.7 2.7 2.7 2.8 8.6 ½ ½ 3

Sosiaalimenot ja tulonsiirrot 36.0 36.8 38.2 39.9 41.7 2.4 4 4½ 4½

 - josta sosiaalietuudet ja avustukset 34.1 35.6 36.9 38.4 40.1 4.3 3½ 4 4

Korkomenot 2.6 2.6 2.8 3.3 3.7 2.4 7 17 12

Menot  yhteensä 84.4 86.6 89.9 93.7 97.8 2.6 4 4 4½

Säästö -3.5 -4.3 -1.4 -0.7 -0.2    

Poistot ja pääoman siirrot, netto  3.9 3.9 4.0 4.1 4.3 -0.3 3 3 4

Pääoman bruttomuodostus1) 5.1 4.7 4.8 5.0 5.2 -7.9 3½ 3½ 4

Rahoitusjäämä (nettoluotonanto) -4.7 -5.1 -2.3 -1.6 -1.1    

Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä/BKT, %      -2.7 -2.8 -1.2 -0.8 -0.5    

 - valtio -4.8 -5.5 -4.4 -3.8 -3.7    

 - paikallishallinto -0.6 -0.3 0.1 0.0 0.0    

 - sosiaaliturvarahastot 2.7 3.0 3.1 3.0 3.1    

BKT:n arvo 173.3 180.3 189.3 198.5 208.0    

  

	 1)	 	 Ml.	varastojen	muutos	ja	maanostot.	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

  Mrd. e Muutos, % 
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tuksilla ja kustannustarkistuksilla. Ennustejakson 
jälkipuoliskolla valtionosuuksien kasvu jää kunta-
kokonaismenoja hitaammaksi, mikä lisää painei-
ta korottaa kunnallisveroja. 

Suhteessa kokonaistuotantoon julkisten kulutus-
menojen osuus alenee ennustejaksolla vajaan 

prosenttiyksikön 23.9 prosenttiin. Paluu 2000-lu-
vun alkuvuosien noin 22 prosentin menotasolle 
edellyttäisi kulutusmenojen kasvun tuntuvaa hi-
dastamista. 

ELÄKEMENOJEN KASVU JATKUU RIPEÄNÄ 
Kokonaistuotannon kasvun vauhdittumisen ansi-
osta sosiaalietuuksien ja -avustusten kasvuvauhti 
hidastui merkittävästi viime vuonna. Kasvua ker-
tyi runsaat 4 prosenttia, mikä vastaa viime vuo-
sien keskimääräistä kehitystä. Suhteessa koko-
naistuotantoon sosiaalimenojen osuus vakautui 
edellisvuoden tasolle 19.7 prosenttiin. 

Verraten suotuisasta talouskasvusta ja työttömyy-
den supistumisesta huolimatta sosiaalimenojen 
kasvu jatkuu nopeana, keskimäärin 4 prosentin 
vuosivauhtia. Kokonaiseläkemenot kohoavat kes-
kimäärin 4.5 prosenttia vuodessa ja työeläkeme-
noissa kasvu on prosenttiyksikön nopeampaa. 
Vuosina 2012 ja 2013 eläkemenojen kasvu kiihtyy 
tilapäisesti, kun eläkkeisiin tehdään tavanomaista 
suuremmat indeksikorotukset. Hallituksen päättä-
mä perusturvan tason nosto (työttömyysturvaa ja 
asumis- sekä toimentulotukea korotetaan yhteen-
sä 300 milj. eurolla) vauhdittaa Kelan myöntämi-
en etuuksien kasvua ensi vuonna. 
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Keskitul. palkansaajan vero-%
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1)   Kotitalouksien ansiotuloista (pl. pääomatulot) maksa-
mat välittömät verot suhteessa ansiotuloihin.
2)   Budjettiesityksen yhteydessä ilmoitettu palkansaajan
kesk.määr. vero-%, kun tulotaso pysyy ennallaan.
ETLAn ennuste vuodesta 2011 alkaen.

Lähteet:   Kansantalouden tilinpito ja
               hallituksen budjettiesitykset.

ETLA S11.2/g53

Veroaste, % BKT:sta

 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E

Välittömät verot 16.1 15.9 16.1 16.0 16.1

 - kotitaloudet 13.8 13.1 13.1 13.1 13.2

 - yhteisöt 2.3 2.8 3.0 2.9 2.9

Välilliset verot 13.4 13.3 13.7 13.9 13.8

Sosiaalivakuutusmaksut 13.2 13.0 13.2 13.1 13.1

 - kotitaloudet 3.7 4.1 4.2 4.2 4.2

 - yhteisöt 9.4 8.9 9.0 8.9 8.9

Muut verot1) -0.1 -0.1 -0.1 -0.1 0.0

Veroaste 42.5 42.1 43.0 43.0 43.0

Nettoveroaste     

Ansiotulojen veroaste2) 27.8 27.5 28.0 28.4 28.6

	 1)	 	 Mm.	perintö-	ja	lahjavero.
	 2)	 	 Kotitalouksien	maksamat	kaikki	välittömät	verot	ja	sosiaalivakuutusmaksut	suhteessa	ansiotuloihin

	 	 	 (ansiotulot=palkkasumma+eläketulo+sairausvakuutus-	ja	työttömyyspäivärahat).	 	 	 	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Julkinen talous
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Sosiaalimenojen osuus kokonaistuotannosta ale-
nee ennustejaksolla 0.5 prosenttiyksiköllä 19.3 
prosenttiin. Vertailun vuoksi todettakoon, että sy-
vän taloustaantuman vuosina niiden BKT-osuus 
kohosi 3 prosenttiyksiköllä. 

VEROASTE NOUSEE
Kansantalouden veroaste aleni viime vuonna 0.5 
prosenttiyksiköllä 42.1 prosenttiin. Välittömien 
verojen tuoton osuus kokonaistuotannosta ale-
ni 0.2 prosenttiyksiköllä 15.9 prosenttiin. Saman 
verran laskivat välillisten verojen ja sosiaalivakuu-
tusmaksujen kansantuoteosuudet. 

Viime vuonna kotitalouksien maksamien tulo-
verojen osuus kokonaistuotannosta vajosi lähes 
prosenttiyksiköllä 13 prosenttiin. Suhteessa an-
siotuloihin kotitalouksien verorasitus keveni 0.3 
prosenttiyksiköllä 27.5 prosenttiin. Kotitaloudet 
maksoivat valtiolle ja kunnille tuloveroja 1.5 pro-
senttia edellisvuotista vähemmän. Supistumiseen 
vaikuttivat verotulojen viipymä ja tuloverotuksen 
tehtävien vähennysten kasvu, joilla kompensoitiin 
mm. sosiaalivakuutusmaksujen kohoaminen. 

Kotitalouksien sosiaalivakuutusmaksut kohosi-
vat viime vuonna maksuperustekorotusten myötä 
peräti 14 prosenttia. Työnantajien sosiaalivakuu-
tusmaksurasitus keveni tuntuvasti kun kansan-
eläkemaksusta luovuttiin kokonaan. Välillisten 
verojen tuotto kohosi likipitäen yksityisen kulu-
tuksen tahdissa. Yritysten parantunut tuloskehi-
tys nosti yhteisöverojen osuuden kokonaistuotan-
nosta 0.5 prosenttiyksiköllä 2.8 prosenttiin. 

Ennustejaksolla kansantalouden veroaste kohoaa 
prosenttiyksiköllä 43 prosenttiin. Kuntien tulove-
rotus kiristyy ja sosiaalivakuutusmaksuperusteita 
korotetaan aiemmin sovitun ohjelman mukaises-
ti. Kotitalouksien ansiotuloista perittävät tuloverot 
ja sosiaalivakuutusmaksut kohoavat tänä ja ensi 
vuonna yhteensä 1 prosenttiyksiköllä 28 prosent-
tiin. Kuntien tuloverotus kohoaa tänä vuonna 0.2 
prosenttiyksiköllä, ja ensi vuonna sen arvioidaan 
kiristyvän puolet vähemmän. Kotitalouksien ve-
rotusta kiristää myös eräiden verovähennysten 
pieneneminen ja pääomaveroprosentin nousu 30 

prosenttiin. Valtiovarainministeriön arvion mukaa 
myös työnantajien maksurasitus lisääntyy. Yksi-
tyisen työnantajan sosiaalivakuutusmaksurasitus 
kohoaa ennustejaksolla 0.5 prosenttiyksiköllä. 

Välillisten verojen kokonaistuotantoa nopeam-
pi kasvu jatkuu tänä ja ensi vuonna. Tänä vuon-
na niiden osuus kokonaistuotannosta kohoa 0.4 
prosenttiyksikköä ja ensi vuonna nousuksi arvi-
oidaan 0.2 prosenttiyksikköä. Hallituksen ohjel-
massaan kaavailema hyödykeverojen korotus to-
teutetaan kokonaisuudessaan ensi vuoden alusta 
lukien. Hyödykeverotuksen perusteet kiristyvät 
vaikutukseltaan yli 600 milj. euroa. 

Yritysten ja yhteisöjen tuloverotus alenee ensi 
vuonna prosenttiyksiköllä 25 prosenttiin. Yritys-
ten kokonaisverotus ei kuitenkaan kevene koska 
pääomaveroprosentti kohoaa 2 prosenttiyksiköl-
lä 30 prosenttiin. Yritystyypeittäin tarkasteltuna 
ei-listayhtiöiden asema heikkenee suhteellisesti 
eniten.
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ETLA S11.2/t02

KOKONAISTUOTANNON KASVU JÄÄ ENSI VUONNA 
2 PROSENTTIIN
Nopeasti heikentyneiden suhdannenäkymien ta-
kia olemme alentaneet kuluvan vuoden BKT:n 
kasvuennusteen vajaaseen 3 prosenttiin. Arvi-
oimme, että kokonaistuotannon kasvuvauhti hi-
dastuu ensi vuonna 2 prosenttiin.

Vientikysyntä on vielä toistaiseksi kohtuullisen 
hyvä, mutta odotamme että tavaraviennin ja teol-
lisuustuotannon kasvu vaimenee vuoden jälki-
puoliskolla.

Tuotanto ja työllisyys

Bruttokansantuote toimialoittain

  2010* 2010* 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

Alkutuotanto 4.8 3.0 -0.6 1.7 3 2 2 4.4 2

Teollisuus 34.2 21.8 -21.3 11.8 4 3 5 0.9 5

Rakentaminen 10.5 6.7 -13.2 9.4 4 1 4 1.3 4

Palvelut 107.6 68.5 -4.6 1.5 3 2 3 1.4 3

BKT perushintaan 157.1 100 -8.6 3.8 3 2 3 1.1 3
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  

Teollisuuden ja rakentamisen arvonlisäyksen 
odotetaan kasvavan tänä vuonna 4 prosenttia. 
Ensi vuonna teollisuuden arvonlisäyksen kas-
vuvauhti hiljenee 3 prosenttiin ja rakentamisen 
prosenttiin. Palvelujen arvonlisäys nousee tänä 
vuonna noin 3 ja ensi vuonna 2 prosenttia.

TEOLLISUUSTUOTANNON KASVUVAUHTI HIDASTUU JO 
TÄNÄ VUONNA
Tuotoksella mitattuna teollisuustuotannon kas-
vuvauhti hiljenee tänä vuonna 4 prosenttiin, kun 
useimpien toimialojen tuotannon kasvu jää vii-

Tuotanto ja työllisyys
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mevuotista pienemmäksi. Teollisuuden tuotos li-
sääntyy ensi vuonna noin 3 prosenttia.

Teknologiateollisuuden tuotannon arvioidaan kas-
vavan noin 4 prosenttia sekä tänä että ensi vuon-
na. Metallien jalostuksen tuotanto kääntyi viime 
vuonna hyvin vahvaan noin 40 prosentin kas-
vuun. On siksi luonnollista, että kasvuvauhti hil-
jenee tänä vuonna 8 prosenttiin. Koneiden ja lait-
teiden tuotanto kääntyi kasvuun muita toimialoja 
myöhemmin ja kasvaa tänä vuonna 8 prosenttia 
ja ensi vuonna 4 prosenttia.

Kotimainen matkapuhelinteollisuus ei ole pääs-
syt vauhtiin taantuman jälkeen. Matkapuhelimi-
en tuotekehityksen uudelleenjärjestelyjen takia 
uusia tuotteita tulee hitaasti markkinoille, min-

kä vuoksi markkinaosuuksia on menetetty. Vie-
lä on epäselvää, koska tuotanto pääsee uuteen 
vauhtiin. Rakentamisen hiljeneminen puolestaan 
heikentää sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ky-
syntää. Koko sähkö- ja elektroniikkateollisuuden 
tuotannon arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 2 
prosenttia vuodentakaisesta.

Kulkuneuvoteollisuuden tuotanto supistuu tänä 
vuonna 5 prosenttia. Viime vuonna toimitettiin 
toinen jättiristeilijä, mutta tänä vuonna luovu-
tetaan vain kaksi risteilylauttaa. Tämän jälkeen 
telakkateollisuudella on tilauskannassaan yksi 
risteilylautta ja seitsemän erikoisalusta. STX Fin-
landin Rauman telakalta tilattiin kuluvan vuoden 
syyskuussa kaksi öljykaivojen tuotantolaitteistojen 
huoltoalusta.

Teollisuustoimialojen tuotos

  2010* 2010* 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

Teknologiateollisuus 52.8 43.9 -25.1 4.2 4 4 9 0.0 7

 - metallien jalostus 9.5 7.9 -27.1 39.5 8 4 5 -1.5 5

 - metallituotteet 6.7 5.5 -20.3 -1.3 6 4 4 1.0 5

 - koneet ja laitteet 15.0 12.5 -23.7 0.4 8 4 6 1.1 6

 - kulkuneuvot 2.7 2.3 -29.2 -12.6 -5 5 13 -6.8 8

 - elektroniikka- ja          

  sähköteollisuus 18.9 15.7 -26.1 1.2 2 4 13 1.5 8

Metsäteollisuus  19.1 15.8 -20.0 14.6 5 2 4 -0.9 3

 - puutavarateollisuus 5.6 4.7 -19.9 15.4 4 1 5 -2.9 4

 - paperiteollisuus 13.5 11.1 -20.1 14.3 5 3 3 0.0 3

Graafinen teollisuus 1.5 1.2 -14.1 -3.3 2 3 3 -5.0 3

Kemianteollisuus 18.4 15.3 -7.0 2.7 3 2 2 1.6 2

Elintarviketeollisuus 10.2 8.5 -4.1 1.3 3 2 2 1.5 3

Tekstiili-, vaatetus-, nahka-          

ja kenkäteollisuus 1.1 0.9 -19.0 5.8 3 2 2 -4.2 2

Muu tehdasteollisuus 4.4 3.6 -11.4 2.3 3 3 3 -1.1 3

Tehdasteollisuus yhteensä 107.5 89.2 -18.7 4.8 4 3 6 -0.1 5

Mineraalien kaivu 1.8 1.5 -4.0 17.8 6 6 7 7.4 6

Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 11.1 9.3 -2.6 4.9 3 4 4 3.7 3

Koko teollisuus 120.5 100 -17.7 5.0 4 3 6 0.2 5

Teollisuus pl. elektroniikka-          

ja sähköteollisuus  101.5 84.3 -13.6 7.1 5 3 3 -0.1 3
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  
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Porsche-urheiluautojen tuotanto Uudenkaupun-
gin autotehtaalla lopetettiin tänä vuonna ja uusi-
en sähköautojen sarjatuotanto on vielä pieni. Fis-
ker Karma -hybridisähköauton sarjatuotanto alkoi 
kuluvan vuoden maaliskuussa, mutta vasta ensi 
vuonna tuotanto pääsee kunnolla vauhtiin. Kul-
kuneuvoteollisuuden tuotannon arvioidaan kään-
tyvän 5 prosentin kasvuun ensi vuonna.

Metsäteollisuuden tuotanto kasvaa tänä vuonna 
5 prosenttia viimevuotisesta. Paperiteollisuuden 
tuotannon kasvuvauhti heikkenee ensi vuonna 3 
prosenttiin suhdannetilanteen takia ja lisäksi teh-
taita suljetaan rakenteellisista syistä.

Kemianteollisuudessa ei vielä ole merkkejä suh-
danteiden heikkenemisestä. Tuotannon arvioi-
daan kasvavan tänä vuonna 3 prosenttia ja ensi 
vuonna 2 prosenttia.

Elintarviketeollisuuden tuotanto supistui taantu-
man aikana vähiten. Elintarvikkeet ovat välttämät-

BKT kasvoi vuoden alkupuoliskolla vajaat 
4 prosenttia
Kansantalouden tilinpidon tarkistettujen tietojen mukaan 
bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 3.6 prosenttia 
edellisvuodesta.

Syyskuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan BKT 
kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 4.8 prosenttia ja 
toisella neljänneksellä 2.9 prosenttia vuodentakaisesta. 
Kausitasoitettuna kokonaistuotanto lisääntyi ensimmäi-
sellä neljänneksellä 0.3 prosenttia ja toisella 0.6 prosent-
tia edellisestä neljänneksestä. BKT kasvoi siten vuoden 
alkupuoliskolla 3.8 prosenttia viimevuotisesta. Teollisuu-
den arvonlisäys kasvoi 5.5 prosenttia vuodentakaisesta. 
Rakentamisen arvonlisäys lisääntyi 4.8 ja palvelualojen 
2.5 prosenttia vuodentakaisesta.

Palvelutoimialojen tuotos

  2010* 2010* 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

Kauppa 30.1 15.6 -10.1 4.1 4½ 2½ 2½ 1.4 3½

 - moottoriajoneuv. kauppa 4.9 2.5 -19.2 9.8 7½ 3½ 3 0.0 4½

 - tukkukauppa 14.3 7.4 -11.6 3.1 4 2 3 0.7 3½

 - vähittäiskauppa 11.0 5.7 -2.8 2.8 3½ 2 2 3.1 2½

Majoitus- ja ravitsemistoim. 6.4 3.3 -5.4 1.3 3 2½ 2 -0.7 1½

Liikenne     20.9 10.8 -11.3 4.3 4½ 3 3 0.4 3

 - kuljetus 19.5 10.0 -11.5 3.7 4 2½ 3½ 1.4 3

 - tietoliikenne 1.5 0.8 -12.1 1.3 2½ 1 5 -3.0 2

Rahoitus- ja vak.toiminta 8.4 4.4 3.1 2.4 3½ 2½ 3½ 5.4 2½

Asuntojen omistus 22.0 11.4 1.5 1.4 1½ 1½ 2 1.7 1

Kiinteistö- ja liike-elämää 

 palveleva toiminta 34.6 17.8 -1.6 1.8 3 2 3 6.0 2½

Muut sosiaaliset ja 

 yhteiskunnalliset palvelut 71.2 36.8 0.3 1.3 ½ ½ ½ 2.1 ½

Yksityiset palvelut  144.2 74.5 -4.9 2.6 3½ 2 3 1.4 3

Julkiset palvelut 49.5 25.5 0.7 0.1 ½ ½ ½ 1.1 ½

Yhteensä 193.7 100 -3.7 2.1 3 2 2½ 1.3 2½
	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  

tömyyshyödykkeitä, joten niiden kulutus ei vähene 
taantumassa yhtä paljon kuin esimerkiksi kesto-
kulutus- tai investointitavaroiden kysyntä. Elintar-

Tuotanto ja työllisyys
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Rakentamisen tuotos

vikkeiden tuotannon arvioidaan lisääntyvän 3 pro-
senttia tänä vuonna ja 2 prosenttia ensi vuonna. 

PALVELUALOJEN TUOTOS
Palvelujen volyymi kasvoi viime vuonna 2.1 pro-
senttia tuotoksen käsitteellä mitattuna. Yksityisel-
lä sektorilla tuotanto lisääntyi 2.6 prosenttia. Eri-
tyisesti kaupan ja liikennepalveluiden toimialoilla 
tuotanto elpyi selvästi edellisen vuoden notkah-
duksen jälkeen. Sen sijaan julkisen sektorin tuo-
toksen arvioidaan jääneen lähes edellisen vuo-
den tasolle.

Tänä vuonna yksityisten palvelutoimialojen tuo-
toksen määrän kasvun arvioidaan kiihtyvän 3.7 
prosenttiin. Kasvu painottuu liikenteen ja liike-
elämää palveleville toimialoille. Myös kaupan toi-
mialoilla suhdannenäkymät ovat suotuisat. 
Ensi vuonna suhdannetilanteen odotetaan heik-
kenevän. Yksityisten palvelutoimialojen tuotan-
non kasvun arvioidaan vaimenevan 2 prosentin 
tuntumaan. Sen sijaan vuonna 2013 tuotannon 
kasvun odotetaan hieman voimistuvan yleisen 
suhdannetilanteen kohenemisen myötä.

RAKENTAMINEN HILJENEE
Rakennustuotanto kasvoi viime vuonna vajaat 10 
prosenttia. Uudisrakentaminen laajeni peräti 15 
prosenttia erittäin vilkkaan asuinrakentamisen an- 
siosta. Yritysten ja yhteisöjen talonrakentamisessa 
koettiin 5 prosentin lasku. Myös maa- ja vesiraken-
tamisen tuotanto väheni toista vuotta peräkkäin.

Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä kausi-
vaihtelusta puhdistettu rakennustuotanto osoitti 

tasaantumisen merkkejä. Asuntojen uudistuotan-
non kasvu pysähtyi ja muussa talonrakentami-
sessa sen kasvu vaimeni merkittävästi. Maa- ja 
vesirakentamisessa tuotannon määrän lasku jat-
kui mutta aiempaa hitaampana.

ASUNTOTUOTANTO SUPISTUU ENSI VUONNA 
Tänä vuonna rakennustuotannon kasvun arvioi-
daan hidastuvan 4 prosenttiin. Talojen uudisra-
kentaminen kohoaa vielä reippaat 10 prosenttia, 
mutta korjausrakentaminen vaimenee ja maa- ja 
vesirakentaminen supistuu.

Ensi vuonna rakennustoiminnan laskusuhdan-
ne jatkuu ja tuotannon määrässä päästää nipin 
napin plussalle. Asuntojen uustuotanto vähenee 
pari prosenttia ja muu talonrakentaminen lisään-
tyy vajaat 5 prosenttia. Maa- ja vesirakentamises-
sa päästään hienoiseen kasvuun hyvin alhaisen 
vertailutason vuoksi.

MAA- JA VESIRAKENTAMINEN ELPYY VUONNA 2013 
Vuonna 2013 rakentamisen tuotannon kasvun 
odotetaan vauhdittuvan 4 prosenttiin. Talonra-
kentaminen kasvaa edelleen hitaasti, mutta maa- 
ja vesirakentaminen elpyy 6 prosentin kasvuun. 
Infrarakentamista vilkastuttaa kahden uuden 
ydinvoimalan rakennustöiden käynnistyminen. 

TYÖLLISYYDEN KASVU HIDASTUU
Suomen talouden syvä taantuma vuosina 2008–
2009 heikensi työllisyyttä merkittävästi. Viime 
vuonna käynnistynyt suhdannenousu ei riittänyt 
kääntämään työllisyyttä läheskään taantumaa 
edeltäneelle tasolle. Työpaikkojen määrä väheni 

  2010* 2010* 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

Rakentaminen 28.3 100.0 -6.5 9.4 4 1½ 3½ 1.3 3½

 - talonrakentaminen 21.4 75.7 -8.7 15.2 6 1 3 1.8 3½

 - maa- ja vesirak. 6.9 24.3 1.0 -7.3 -3 2 6 -0.3 3.½

 	
	 Lähde:	Tilastokeskus.

 Mrd. e Osuus, % Edellisestä vuodesta Keskimäärin 

 Määrän muutos, %  
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Työvoimatase, 1000 henkilöä

 Erä 2007 2008 2009 2010E 2011E 2012E 2013E

Väestö 5 289 5 313 5 339 5 363 5 389 5 415 5 442

Työikäinen väestö1) 3 983 4 005 4 026 4 044 4 060 4 074 4 084

Työvoima 2 675 2 703 2 678 2 671 2 686 2 700 2 705

Työlliset 2 492 2 531 2 457 2 448 2 475 2 493 2 506

Työttömät 183 172 221 223 211 207 200

Tehdyt työtunnit (milj.) 4 242 4 305 4 107 4 099 4 144 4 181 4 206

Työvoimaosuus, % 67.2 67.5 66.5 66.1 66.1 66.3 66.2

Työllisyysaste2), % 69.9 70.6 68.3 68.0 68.9 69.9 70.7

Työttömyysaste, % 6.9 6.4 8.2 8.4 7.9 7.7 7.4

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

	 Lähde:	Tilastokeskus.

edelleen, ja työvoiman tarjonta supistui. Työttö-
myysaste laski viime vuonna 0.2 prosenttiyksiköl-
lä 8.4 prosenttiin, ja työllisyysaste aleni 0.3 pro-
senttiyksiköllä 68 prosenttiin.

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla työmarkkinoiden 
veto on vaimentunut ja odotukset loppuvuodelle 
synkistyneet. Kausitasoitettujen lukujen mukaan 
työllisyyden ja työvoiman tarjonnan kasvu hidas-
tui vuoden toisella neljänneksellä. 

Viime kuukausien heikon vientimenestyksen ja 
suhdannenäkymien heikkenemisen vuoksi työl-
lisyyden kasvu hidastuu vuoden jälkipuoliskolla. 
Erityisesti teollisuustoimialojen työllisyyden arvi-
oidaan kehittyvän tänä vuonna aiempia arvioita 
heikommin. 

Ennustejaksolla työllisyyden kasvu hidastuu ko-
konaistuotannon kasvun vaimenemisen myötä. 
Työllisten määrä lisääntyy tänä vuonna 1 prosen-
tilla, ja ensi vuonna kasvu putoaa 0.7 prosenttiin. 
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Ennustejakson lopulla vuonna 2013 työpaikkojen 
arvioidaan lisääntyvän enää 0.5 prosentilla. Työ-
paikkojen määrä kasvaa ennustejakson aikana 
vajaalla 60 000 kappaleella.

JALOSTUSELINKEINOJEN HIDAS KASVU HEIKENTÄÄ 
PALVELUALOJEN TYÖLLISTÄMISMAHDOLLISUUKSIA
Viennin kasvun hiipuminen tavanomaista hi-
taammaksi supistaa teollisuuden työpaikkatarvet-
ta tänä ja ensi vuonna. Teollisuuden arvioidaan 
supistavan työvoiman käyttöä ennustejaksolla yh-
teensä 10 000 henkilöllä.

Rakennusalan työllisyys oli vielä alkuvuonna no-
peassa kasvussa, mutta vuoden jälkipuoliskol-
la kasvu hidastuu mm. korkeiden vertailutasojen 
vuoksi. Ennustejaksolla yritysten ja kotitalouksien 
investointiaktiviteetti vaimenee merkittävästi hi-
dastaen rakennusalan tuotannon ja työllisyyden 
kasvua. Ennustejaksolla rakennusalan työpaikko-
jen arvioidaan lisääntyvän 10 000 kappaleella.

Jalostuselinkeinojen tuotannon kasvun hidastu-
minen välittyy asteittain niitä palvelevien alojen 
työllisyyteen. Liike-elämää palvelevassa toimin-
nassa työn kysyntä kasvaa ennustejaksolla yh-
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teensä 15 000 henkilöllä. Rahoitustoiminnassa 
työpaikkojen odotetaan supistuvan mm. pankki-
en sopeuttaessa palvelutarjontaa.

Liikenteen alalla työpaikkojen määrä pysyy liki-
main ennallaan. Työllistymismahdollisuudet ovat 
parhaimmat tietoliikenne- ja ohjelmistotuotannon 
ammateissa. Logistiikka-aloilla (kuljetus ja varas-
tointi) työpaikkojen supistuminen jatkuu.

Kotitalouksien reaalisen ostovoiman ja jalostus- 
elinkeinojen tarvitsemien tuotanto- ja investointi-
tavaroiden kasvun hiipuminen heikentää kaupan 
alan työllisyyden kasvumahdollisuuksia. Kaupan 
alalla työllisyyden arvioidaan lisääntyvän ennuste-
jaksolla runsaalla 10 000 työpaikalla. Tukkukau-
passa työpaikkojen määrän kasvu notkahtaa ensi 
vuonna rakennustuotannon vanavedessä. Vähit-
täiskaupassa ja hotelli- sekä ravintolaalalla työl-
lisyyden kasvu jatkuu vakaana, mutta niidenkin 
työllisyyden kasvu hidastuu.

TYÖN KYSYNTÄ KASVAA ENITEN HENKILÖKOHTAISISSA 
PALVELUISSA
Henkilökohtaisissa palveluissa työllisyysnäky-
mät pysyvät keskimääräistä parempina koko en-
nustejakson. Tänä vuonna näiden palveluiden 
työllisyys paranee peräti 3 prosentilla ja jatkuu 

sen jälkeen runsaan 1 prosentin vuosivauhdilla. 
Kulttuuri- ja virkistyspalveluissa käynnistyneen 
voimakkaan kasvuvaiheen arvioidaan jatkuvan. 
Määrällisesti suurin työllisyyden lisäys toteutuu 
yksityisissä ja voittoa tavoittelemattomien yhtei-
söjen tarjoamissa terveys- ja sosiaalipalveluis-
sa. Julkisyhteisöjen työpaikkojen määrä lisääntyy 
tänä vuonna hiukan, mutta ensi vuonna kasvu 
pysähtyy. Kaiken kaikkiaan henkilökohtaisia pal-
veluja tuottaville aloille syntyy ennustejakson ai-
kana 45 000 uutta työpaikkaa.

TYÖLLISYYSASTEEN NOUSU POIKKEUKSELLISEN RIPEÄÄ
Ennustejaksolla työttömyysasteen odotetaan su-
pistuvan tavanomaista nopeammin, kun kiihty-
vä eläköityminen hillitsee työvoiman tarjonnan 
kasvua. Työttömyysasteen arvioidaan alenevan 
tänä vuonna 0.5 prosenttiyksiköllä 7.9 prosent-
tiin. Ensi vuonna kokonaistuotannon kasvun hi-
dastumisen myötä työttömyysaste pysyy likimain 
ennallaan. Vuonna 2013 työttömyysaste alenee 
7.4 prosenttiin.

Työllisyyden hitaasta kasvusta huolimatta kan-
santalouden työllisyysaste nousee ripeästi, kes-
kimäärin 1 prosenttiyksikön vuosivauhtia. Työlli-
syysastetta kohottaa työikäisen 15–64 -vuotiaan 
väestön määrän supistuminen. 

Työlliset toimialoittain1), 1000 henkilöä

 Toimiala TOL-02 2007 2008 2009  2010* 2011E 2012E 2013E

Alkutuotanto A,B 111 112 112 111 107 105 104

Koko teollisuus C,D,E 466 462 425 413 404 402 403

Rakentaminen F 174 185 174 169 176 178 179

Kauppa- ja majoitustoiminta G,H 395 405 392 397 406 407 409

Liikenne I 175 176 176 179 179 180 181

Rahoitus- ja liike-elämää 

 palveleva toiminta J,K 359 367 356 353 362 365 369

Julkiset ja muut yht.palv. L-O 806 813 815 813 835 847 858

Julkinen sektori  657 666 657 663 670 669 669

Palvelut yhteensä  1 734 1 761 1 739 1 742 1 783 1 799 1 817

Toimiala tuntematon X 8 10 7 13 5 9 3

Koko kansantalous  2 492 2 531 2 457 2 448 2 475 2 493 2 506

	 1)	 	 Toimialaluokitus	2002.	

	 Lähde:	Tilastokeskus.

Tuotanto ja työllisyys
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TAVARATUONNIN KASVUVAUHTI ALENEE VIENNIN 
HIDASTUMISEN MYÖTÄ
Tuontitavaroiden tarve jää sekä tänä että ensi 
vuonna selvästi keväällä ennustettua pienem-
mäksi. Olemme alentaneet kuluvan vuoden tava-
ratuonnin kasvuennusteen runsaasta 10 prosen-
tista 6 prosenttiin ja ensi vuoden kasvuennusteen 
6 prosentista 4 prosenttiin. Tavaraviennin hi-
dastumisen myötä olemme alentaneet varsinkin 
raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden sekä in-
vestointitavaroiden tuontiennustetta. Kulutusta-
varoiden tuontiennuste pysyy lähes ennallaan.

Palveluiden tuonnin määrä oli vuoden alkupuo-
liskolla13 prosenttia pienempi kuin viime vuon-
na samaan aikaan. Myös vuoden jälkipuoliskolla 
tuontimäärän odotetaan jäävän viimevuotista pie-
nemmäksi. Palvelut mukaan lukien tuonti kasvaa 
tänä vuonna vain prosentin. 

INVESTOINTITAVAROIDEN TUONTI VÄHENEE TUNTUVASTI 
VUODEN LOPULLA
Raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden tuonti-
määrä on jo noussut takaisin taantumaa edeltä-

Tuonti ja maksutase

neisiin lukemiin. Heikentyneiden suhdannenäky-
mien myötä tuonti on nyt selvästi vaimenemassa. 
Tänä vuonna raaka-aineiden ja tuotantotarvik-
keiden tuonti lisääntyy noin 9 prosenttia, kun te-

Tavara- ja palvelutuonti

 2010* 2010* 2009* 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

 Arvo1) Määrä1)

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

Raaka-aineet ja tuotantotarv. 18.5 35.8 -24.8 21.5 9 3 4 0.7 4

Energiatuotteet 9.6 18.6 -6.3 2.3 5 2 2 1.7 3

Investointitavarat 10.5 20.4 -29.5 4.8 6 5 6 -0.1 9

Kulutustavarat 13.0 25.3 -22.5 12.5 8 6 6 0.3 6

 - kestokulutustavarat 3.8 7.5 -42.0 18.3 13 7 7 -6.0 7

 - muut kulutustavarat 9.2 17.8 -7.4 9.7 5 5 5 4.8 5

Koko tavaratuonti2) 49.6 100 -20.0 9.1 6 4 5 1.1 5

Tavara- ja palvelutuonti2) 70.3 … -16.1 7.4 1 5 4 2.2 4

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

	 Lähteet:	Tilastokeskus,	Tullihallitus.
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Tavaratuonnin määrä kasvoi vajaat 13 prosenttia 
kuluvan vuoden alkupuoliskolla
Kansantalouden tilinpidon heinäkuussa tarkistettujen tie-
tojen mukaan tavaratuonnin määrä lisääntyi viime vuon-
na 9.1 prosenttia edellisvuodesta.

Syyskuussa julkaistujen ennakkotietojen mukaan tava-
ratuonnin määrä kasvoi kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä 18.1 prosenttia vuodentakaisesta. Toisella 
neljänneksellä kasvuvauhti hidastui 7.4 prosenttiin. Ta-
varatuonnin määrä lisääntyi siten vuoden alkupuoliskolla 
12.5 prosenttia viimevuotisesta. Kausitasoitettuna tava-
ratuonnin määrä kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2.9 
prosenttia, mutta supistui toisella neljänneksellä 0.5 pro-
senttia edellisestä neljänneksestä.

Energiatuotteiden tuontimäärä oli kuluvan vuoden alku-
puoliskolla peräti 20 prosenttia edellisvuotista suurempi. 
Kestokulutustavaroiden tuonti oli 16 prosentin kasvussa. 
Investointitavaroiden tuonti lisääntyi 14 prosenttia. Tähän 
hyödykeryhmään kuuluvat puhelinlaitteiden osat. Raaka-
aineiden ja tuotantotarvikkeiden tuonti kohosi tammi-ke-
säkuussa 12 prosenttia vuodentakaisesta. Lyhytikäisten 
kulutustavaroiden tuonti lisääntyi 9 prosenttia.

Tavaroiden tuontihinnat nousivat viime vuonna kansanta-
louden tilinpidon mukaan keskimäärin 8 prosenttia edel-
lisvuotisesta. Kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosipuo-
liskolla tuontihinnat nousivat kansantalouden tilinpidon 
mukaan keskimäärin 10.7 prosenttia viimevuotisesta. 
Tilastokeskuksen tuontihintaindeksi kohosi tammi-kesä-
kuussa 9.3 prosenttia.

ollisuustuotannon kasvuvauhti hidastuu 4 pro-
senttiin. Ensi vuonna tuotantotarvikkeiden tuonti 
kasvaa 3 prosenttia, kun teollisuustuotanto kas-
vaa niin ikään 3 prosenttia.

Investointitavaroiden tuonti lisääntyi kuluvan vuo-
den ensimmäisellä neljänneksellä yli 20 prosent-
tia vuodentakaisesta ja toisella neljänneksellä vie-
lä 15 prosentin tahtia.

Kotimaisen teollisuuden tarve investoida uusiin 
koneisiin ja laitteisiin vähenee hyvinkin nopeasti 
kun teollisuuden tuotantonäkymät heikkenevät. 
Investointitavaroiden tuonnin arvioidaan kasva-
van tänä vuonna noin 6 prosenttia. Ensi vuonna 
investointitavaroiden tuonti lisääntyy noin 5 pro-
senttia, kun teollisuustuotannon kasvuvauhti hil-
jenee. Investointitavaroihin luetaan myös puhe-
linlaitteiden osat.

Kestokulutustavaroiden tuonti on vasta noussut 
vuoden 2005 alkuvuoden lukemiin. Tänä vuon-
na ryhmän tuonti kasvaa noin 13 prosenttia, kun 
yksityinen kulutus on hyvin vahvaa. Ensi vuonna 
kestokulutustavaroiden tuonnin kasvuvauhti hi-
dastuu selvästi noin 7 prosenttiin. Lyhytikäisten 
kulutustavaroiden osalta taantuman aiheuttama 
pudotus jäi hyvin pieneksi, joten tuonti nousi no-
peasti takaisin vanhoihin tuontimääriin. Hyödyke-
ryhmän tuonti kasvaa noin 5 prosenttia sekä tänä 
että ensi vuonna.

TUONTIHINTOJEN NOUSU PYSÄHTYY
Tavaroiden tuontihintojen nousu on pysähtymäs-
sä, mutta tuontihinnat kohoavat silti tänä vuon-
na keskimäärin runsaat 8 prosenttia viimevuoti-
sesta. Energiatuotteiden tuontihinnat seuraavat 
öljyn maailmanmarkkinahintojen kehitystä ja ne 
nousevat tänä vuonna keskimäärin 22 prosent-
tia viimevuotisesta. Ensi vuonna energiatuottei-
den tuontihinnat alenevat muutaman prosentin 
tämänvuotisesta.

Raaka-aineiden tuontihintojen nousu pysähtyi jo 
kuluvan vuoden alussa, mutta keskimäärin hin-
nat nousevat silti tänä vuonna runsaat 6 prosent-
tia viimevuotisesta. Ensi vuonna hinnat kohoavat 

vain puolisen prosenttia. Investointitavaroiden 
tuontihinnat jäävät viime vuoden tasolle.

Kestokulutustavaroiden tuontihintojen trendin-
omainen lasku jatkuu. Tänä vuonna hinnat ale-
nevat 3 prosenttia ja ensi vuonna vajaan prosen-
tin. 

VAIHTOTASEEN YLIJÄÄMÄ SUPISTUU MYÖS TÄNÄ 
VUONNA
Kauppataseen ylijäämän arvioidaan supistuvan 
tuntuvasti tänä vuonna, 1.1 miljardiin euroon. 
Vuonna 2012 ylijäämä nousee 1.6 miljardiin 

Tuonti ja maksutase



SUHDANNE 2011:2062

Vaihtotase, mrd. euroa

  2009 2010* 2011E 2012E 2013E

Tavaroiden vienti (fob)1) 45.1 52.4 58 60½ 64

Tavaroiden tuonti (fob)1) 42.1 49.6 57 59 62½

Kauppataseen ylijäämä 3.0 2.8 1 1½ 1½

Palveluvienti 19.3 20.2 18½ 21 22½

Palvelutuonti 19.4 20.7 18½ 20½ 21½

Palvelutaseen ylijäämä -0.2 -0.5 0 0 1

Tuotannontekijäkorvausten ja 

 tulonsiirtojen taseen ylijäämä 0.8 1.1 1½ 2 2

Vaihtotaseen ylijäämä 3.7 3.4 2½ 3½ 4½

Vaihtotaseen ylijäämä / BKT, % 2.1 1.9 1 2 2

Vaihtotaseen ylijäämä / viennin arvo, % 5.7 4.7 3 4½ 5½

	 1)	Ml.	tavarakaupan	järjestelyerät.	 .

	 Lähde:	Tilastokeskus.

euroon. Tavaratuonnin arvo kasvaa tänä vuon-
na selvästi tavaraviennin arvoa enemmän. Ensi 
vuonna viennin arvo kasvaa vuorostaan hieman 
tuonnin arvoa ripeämmin. 
 
Palveluiden ulkomaankaupan ennustaminen 
on varsinkin viime vuosina osoittautunut hyvin 
vaikeaksi. Suurin erä sekä palveluviennissä että 
tuonnissa muodostuu suurien kansainvälisten 
konsernien sisäisistä siirroista, mitkä ovat hanka-
lia ennustaa. Lisäksi korjaukset kansantalouden 
tilinpidossa ovat usein suuret. Uusimpien tilas-
tokorjausten perusteella arvioimme, että palve-
lutase on tänä vuonna 0.2 miljardia euroa alijää-
mäinen, mutta nousee ensi vuonna 0.2 miljardia 
euroa ylijäämäiseksi.

Tavaroiden ja palvelusten taseen ylijäämän arvi-
oidaan alenevan viime vuoden 2.3 miljardista eu-
rosta 0.9 miljardiin euroon kuluvana vuonna. Yli-
jäämä nousee ensi vuonna 1.8 miljardiin euroon.

Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taset-
ta heiluttelevat erityisen voimakkaasti nettomää-
räiset rajan yli kulkevat osingot, korot ja kotiutetut 
voitot, joista varsinkin osinkojen ja voittojen suun-
nat voivat vaihtua äkillisesti vuodesta toiseen. 

Vaihtotaseen ylijäämä supistui sittenkin vuonna 
2010
Kansantalouden tilinpidon heinäkuussa julkaistujen kor-
jattujen tietojen mukaan vaihtotaseen ylijäämä oli vuon-
na 2010 noin 3.4 miljardia euroa. Vaihtotaseen ylijäämä 
supistui siten 0.3 miljardia euroa edellisvuodesta. Myös 
vuoden 2009 vaihtotaseen ylijäämää on korjattu tuntu-
vasti alaspäin. Korjauksiin vaikuttaa eniten palvelutaseen 
muuttuminen ylijäämäisestä alijäämäiseksi.

Uusimpien tietojen mukaan kauppataseen ylijäämä olikin 
viime vuonna vain 2.8 miljardia euroa. Tavaraviennin arvo 
nousi 16 prosenttia ja tavaratuonnin arvo 18 prosenttia.
Palvelusten tase oli vuonna 2010 aiempien tietojen mu-
kaan 1.6 miljardia euroa ylijäämäinen, mutta korjattujen 
tietojen mukaan tase on 0.5 miljardia euroa alijäämäinen. 
Palvelutuonnin arvo kasvoi 7 prosenttia, mutta palvelu-
viennin arvo lisääntyi vain 5 prosenttia vuodentakaisesta. 
Tavaroiden ja palveluiden taseiden yhteenlaskettu ylijää-
mä oli 2.3 miljardia euroa, joka oli 17 prosenttia edellis-
vuotista pienempi.

Tuotannontekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseen ylijää-
mä oli viime vuonna 1.1 miljardia euroa, aiemmin ilmoite-
tun 0.5 miljardin euron sijasta.
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Lähde:   Suomen Pankki. ETLA S11.2/u03
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Lähteet:   Suomen Pankki, Tilastokeskus.

ETLA S11.2/u02

Niiden muutokset voivat vaikuttaa merkittäväs-
ti vaihtotaseeseen. Odotamme, että tuotannon-
tekijäkorvausten ja tulonsiirtojen taseen ylijäämä 
kasvaa tänä vuonna 1.4 miljardiin euroon ja ensi 
vuonna 1.9 miljardiin euroon. 

Vaihtotaseen ylijäämä alenee tänä vuonna 2.3 
miljardiin euroon viime vuoden 3.4 miljardista 
eurosta. Vuonna 2012 ylijäämän odotetaan nou-
sevan 3.7 miljardiin euroon.

KOTITALOUKSIEN SÄÄSTÄMINEN HIIPUU ENSI VUONNA
Kotitalouksien säästäminen nousi viime vuonna 
noin 4.5 miljardiin euroon Tilastokeskuksen hei-
näkuussa julkaisemien korjattujen tietojen mu-
kaan. Kansantalouden tilinpidon säästämiskäsite 
ei kuitenkaan ota huomioon kaikkia kotitalouksi-
en rahoituksen lähteitä ja rahoituksen käyttökoh-
teita. Säästäminen kansantalouden tilinpidossa 
ei siten kuvaa kotitalouksien todellista säästämis-
tä kovin tarkasti. Tänä vuonna kotitaloussekto-
rin säästämisen arvioidaan supistuvan tuntuvasti 
noin 2 miljardiin euroon. Vuonna 2012 kotitalo-
uksien säästäminen hiipuu.

Yrityssektorin säästäminen kohosi viime vuonna 
korjattujen tietojen mukaan 9.6 miljardiin euroon. 

Tuonti ja maksutase
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Lähde:   Tilastokeskus. ETLA S11.2/r08
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Tänä vuonna yritysten säästäminen pysyy lähes 
ennallaan, mutta kasvaa ensi vuonna 12.1 miljar-
diin euroon.

Julkisen sektorin nettoluotonanto oli viime vuon-
na 5.1 miljardia euroa. Rahoitusalijäämä kutistuu 
tänä vuonna 2.3 miljardiin euroon ja ensi vuonna 
1.6 miljardiin euroon. Suhteutettuna kokonais-
tuotantoon arvioimme alijäämän suuruudeksi 1.2 
ja 0.7 prosenttia vuosina 2011 ja 2012. Julkisen 
sektorin rahoituskysymyksiä käsitellään tarkem-
min sivuilla 49–52.

Tuonti ja maksutase
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Kuluvana vuonna inflaatio voimistuu tuntuvas-
ti. Kansainvälisen talouden elpyminen vauhdittaa 
energian ja muiden raaka-aineiden maailman-
markkinahintojen nousua. Lisäksi korkojen nousu 
voimistaa asumiskustannusten kohoamista. Myös 
vuoden alusta voimaan tulleet veroratkaisut nos-
tavat hintoja, muilta osin kotimaiset kustannuspai-
neet pysyvät vaimeina. 

TUONTIHINTOJEN VAHVA NOUSU TAITTUU ENSI VUONNA
Tuontihintojen nousu voimistui vuoden alkupuo-
liskolla vajaan 10 prosentin tuntumaan. Hintojen 
nousu painottui raaka-aineisiin. Energian tuon-
tihinnat nousivat lähes 30 prosenttia, ja muiden 
raaka-aineiden nousu oli vajaat 10 prosenttia. 
Raaka-aineiden hintojen nousua vauhditti kan-
sainvälisen talouden vahvan kasvu. Myös elin-
tarvikeraaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat 
olivat poikkeuksellisen vahvassa nousussa viime 
vuoden heikon sadon vuoksi. Sen sijaan inves-
tointi- ja kulutustavaroiden tuontihintojen muu-
tokset jäivät vähäisiksi.

Hinnat ja kustannukset

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta oli vuonna 
2010 keskimäärin 80 dollaria tynnyriltä. Hinta ko-
hosi viime keväänä jo 120 dollariin, mutta hiipui 
elokuun loppuun mennessä runsaaseen 100 dol-
lariin suhdannenäkymien heikkenemisen myötä. 
ETLAn ennusteessa öljyn hinnan odotetaan py-
syttelevän 100–110 dollarissa tämän ja ensi vuo-
den aikana.

Tuontihintojen arvioidaan kohoavan tänä vuon-
na keskimäärin 6 prosenttia. Ensi vuonna hinto-
jen nousun arvioidaan pysähtyvän kansainvälisen 
suhdannetilanteen heikkenemisen vuoksi.

VÄLILLINEN VEROTUS KIRISTYY EDELLEEN
Alkuvuonna kotimaisia kustannuspaineita vahvis-
ti muun muassa energiaverojen nosto sekä viime 
vuoden heinäkuussa toteutettu arvonlisäveron 
korotus 22 prosentista 23 prosenttiin. Energiave-
rojen kiristyksen myötä kotitalouksien käyttämän 
sähkön hinta kohosi lähes 20 prosenttia. Hallitus-
ohjelman perusteella välillisiä veroja korotetaan 
edelleen vuoden 2012 alussa. Korotusten vaiku-
tus inflaatioon on lähes prosenttiyksikkö.
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Lähde:   Tilastokeskus. ETLA S11.2/p01
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Laskelma kansantalouden hinta- ja kustannustasoon vaikuttavista tekijöistä

 Tekijä 2010* 2011E 2012E 2013E 2006→10 2011→15E

 Muutos ed. vuodesta, % Keskimäärin

1. Ansiotaso 2.6 2½ 3 3 3.7 3

2. Työpanos1) -0.2 1½ 0 ½ 0.1 ½

 - ansiotyöpanos -0.4     

 - yksityiset elinkeinonharjoittajat 0.9     

3. Työvoimakustannukset 2.1 5 3½ 4 3.7 4½

 - palkkasumma 2.1 5 3 4 3.9 4

 - muut työtulot 1.9 5½ 5 5 2.8 5

4. Tuotanto 3.6 3 2 3 1.2 2½

5. Yksikkötyökustannukset (3./4.) -1.5 2 1½ 1 2.6 1½

6. Tuontihinnat 6.4 6½ ½ 1½ 1.4 2½

7. Välilliset verot miinus tukipalkkiot, 

  osuus kokonaistarjonnasta -3.3 3½ 2 -½ -1.1 ½

8. Kustannuspaine (0.65x5. + 0.25x6. + 0.10x7.) -0.1 3 1½ 1 2.0 1½

9. Kysyntäpaine sekä viivästynyt hintapaine 0.5 -1 1½ 1 -0.3 ½

10. Tuotannon hintaindeksi (8.+ 9.) 0.4 2 3 2 1.6 2

11. Kulutuksen hinta 1.9 3 2½ 1½ 2.1 2

12. Reaaliansiotaso 0.7 0 ½ 1½ 1.5 1

13. Tuotanto työpanosyksikköä kohti (4./2.) 3.9 1½ 2 2½ 1.1 2

1)	Tehdyt	työtunnit.

Lähde:	Tilastokeskus.

LAINAKOROT KÄÄNTYIVÄT VAIMEAAN NOUSUUN
Euroopan keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 
kahteen otteeseen keväällä ja kesällä 1.5 prosent-
tiin aiemmasta 1.00 prosentista. Lyhyet markkina-
korot olivat alkuvuoden lievässä nousussa, mutta 
heinäkuussa nousu pysähtyi talouden epävar-
muuden kasvun myötä. Markkinakorkojen odo-
tetaan pysyvän lähes nykytasollaan ensi vuoden 
loppuun asti. Lainakorkojen muutoksen vaikutus 
on ollut keväästä lähtien inflaatiota voimistava.

YKSIKKÖTYÖKUSTANNUSTEN NOUSU VAIMENEE
Viime vuoden aikana solmitut palkkaratkaisut 
ovat olleet melko maltillisia. Vuoden alkupuolis-
kolla tehdyissä sopimuksissa palkkojen nousu oli 
keskimäärin noin 1.5 prosenttia. Sopimuskausi 
on ollut melko lyhyt. Solmittujen palkkaratkaisu-
jen perusteella vuoden 2011 ansiotasoindeksin 
nousu jäänee runsaan 2.5 prosentin tuntumaan. 
Vuodelle 2012 tehtävien palkkaratkaisujen arvioi-
daan jatkavan nykyistä maltillista linjaa.

Ennakkotietojen mukaan työn tuottavuus kään-
tyi viime vuonna vahvaan nousuun. Talouskasvu 
voimistui 3.6 prosenttiin, mutta työpanos hieman 
supistui. Työn tuottavuuden kasvu oli siten poik-
keuksellisen suuri, 3.8 prosenttia. Voimakkaim-
min aktiviteetti koheni teollisuudessa ja rakenta-
misessa. Koko talouden yksikkötyökustannukset 
alenivat 1.5 prosenttia edellisen vuoden 7.7 pro-
sentin nousun jälkeen.

Vuonna 2011 työn tuottavuuden kasvun arvioi-
daan vaimenevan vajaaseen 2 prosenttiin. Tämä 
yhdessä maltillisten pakkaratkaisujen kanssa 
merkitsee yksikkötyökustannusten 2 prosentin 
nousua. Maltillisen kustannuskehityksen arvioi-
daan jatkuvan myös ensi vuonna. Yksikkötyökus-
tannusten nousun hidastuminen vaimentaa ensi 
vuoden inflaatiopaineita ja kohentaa kustannus-
kilpailukykyä.

Hinnat ja kustannukset
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INFLAATIO HIDASTUU LOPPUVUODEN AIKANA 
Kansallisella käsitteellä mitattu inflaatio oli kulu-
van vuoden tammikuussa 2.6 prosenttia. Hinta-
kehitystä vauhditti erityisesti asumiskustannusten 
ja elintarvikkeiden kallistuminen. Elintarvikkeiden 
hintojen nousu kohosi alkuvuonna jo vajaaseen 7 
prosenttiin. Erityisesti viljan ja kahvin maailman-
markkinahinnat olivat vahvassa nousussa. Inflaa-
tion voimistuminen jatkui vuoden alkupuoliskolla, 
ja lainakorkojen kääntyminen nousuun vauhditti 
kuluttajahintaindeksin heinäkuussa jo 4 prosen-
tin nousuun. Vuoden loppua kohden inflaation 
arvioidaan hieman hidastuvan raaka-aineiden 
maailmanmarkkinahintojen alenemisen myö-
tä. Keskimäärin inflaation arvioidaan olevan tänä 
vuonna 3.4 prosenttia.

VUONNA 2012 INFLAATION VAIMENEMINEN JATKUU 
Ensi vuoden alussa toteutettavat hyödykeverojen 
korotukset vauhdittavat inflaatiota noin prosent-
tiyksiköllä. Sen sijaan tuontihintojen odotetaan 
alenevan kuluvaan vuoteen verrattuna. EKP:n 
korkopolitiikan odotetaan olevan melko maltillis-
ta, ja korkojen inflaatiota voimistavan vaikutuksen 
arvioidaan jäävän aiemmin odotettua vaimeam-
maksi.

Asumiskustannusten nousun arvioidaan hidas-
tuvan selvästi. Myös elintarvikkeiden maailman-
markkinahintojen arvioidaan alenevan hieman 
kuluvaan vuoteen verrattuna, ja ruuan hinta saat-
taa osittain jopa laskea. Palkkaratkaisujen odote-
taan pysyvän melko maltillisina, joten kotimaisten 
kustannuspaineiden arvioidaan jäävän veronko-
rotuksia lukuun ottamatta melko vaimeiksi.

Keskimäärin kuluttajahintojen arvioidaan kohoa-
van ensi vuonna 2.6 prosenttia. EU:n yhdenmu-
kaistetulla inflaatiomittarilla mitattuna hintojen 
nousu asettunee 2.5 prosentin tuntumaan. Vuon-
na 2013 inflaatio jatkuu vajaassa 2 prosentissa.

KYSYNNÄN PIRISTYMINEN VAHVISTAA KANNATTAVUUTTA
Vuonna 2010 teollisuusyritysten kannattavuus 
kääntyi edellisen vuoden notkahduksen jälkeen 
nousuun. Teollisuuden lopputuotteiden hinnat 
kohosivat keskimäärin 3.8 prosenttia, mutta yk-

sikkötyökustannukset alenivat runsaat 11 pro-
senttia.

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla tuottajahin-
taindeksin mukaan teollisuuden hintojen nou-
su voimistui edelleen. Yksikkötyökustannusten 
odotetaan supistuvan edelleen, mikä kohentaa 
yritysten kannattavuutta. Erityisesti metallin pe-
rusteollisuuden ja kemianteollisuuden vientihin-
tojen voimakas nousu kohensi alkuvuonna mer-
kittävästi toimialojen suhdannenäkymiä.

Tänä vuonna teollisuuden tuottajahintojen odo-
tetaan kohoavan 5–6 prosenttia lisääntyneen 
kysynnän myötä. Vuonna 2012 tuottajahintojen 
nousu vaimenee pariin prosenttiin vientihintojen 
kasvun taittumisen myötä. Yksikkötyökustannus-
ten alenemisen odotetaan jatkuvan ensi vuonna 
selvästi kuluvaa vuotta vaimeammin tuottavuu-
den kasvun taittumisen myötä.

KUSTANNUSKILPAILUKYKY KOHENEE HIEMAN 
Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
kansainvälisen talouden elpyminen vauhditti tun-
tuvasti teollisuuden vientiä. Sen jälkeen viennin 
kasvu vaimeni selvästi. Ensi vuonna suhdanne-
näkymien heikkenemisen myötä viennin kasvu 
vaimenee edelleen. Kapasiteetin käyttöasteen ar-
vioidaan vähitellen alenevan.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan työn 
tuottavuus kasvoi viime vuonna teollisuudessa 
poikkeuksellisesti 16 prosenttia edellisen vuoden 
notkahduksen jälkeen. Ennustejaksolla tuotta-
vuuden kasvu palautunee pitkän aikavälin keski-
määräiselle tasolle.

Uusien palkkaratkaisujen odotetaan pysyvän 
maltillisina. Teollisuuden keskituntiansioiden ar-
vioidaan nousevan tänä ja ensi vuonna 2.5–3 
prosenttia. Työpanoksen kysynnän arvioidaan 
pysyvän lähes ennallaan. Palkkasumman kasvu 
jatkuu 3–4 prosentissa.

Teollisuuden kustannuskilpailukyvyn arvioidaan 
kohenevan ennustejaksolla hieman.
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MITEN TEOLLISUUDEN KUSTANNUSKILPAILUKYKYÄ TULISI MITATA?

Parin viime vuoden aikana teollisuuden kustan-
nuskilpailukyvystä on saatu varsin erilaisia ar-
vioita. Vuosi sitten TUKUSETO-toimikunnan 
laskelmien mukaan vuonna 2009 kustannuskil-
pailukyky oli 10 prosenttia pitkän aikavälin keski-
arvoa heikompi. Tänä kesänä vastaavat laskelmat 
osoittivat kilpailukyvyn kohentuvan ennustejaksol-
la lähes 30 prosenttia pitkän aikavälin keskiarvoa 
paremmaksi. Tämän seurauksena palkansaaja-
järjestöt ilmoittivat halunsa mitata osan kilpailu-
kyvyn kohentumisesta aiempaa suurempina pal-
kankorotuksina. 

TUKUSETOn laskelmat perustuvat teollisuu-
den suhteellisiin yksikkötyökustannuksiin, jois-
sa verrataan Suomen ja keskeisten kilpailijamai-
den työvoimakustannusten kehitystä suhteessa 
toimialan arvonlisäyksen volyymin. Euron ulko-
puolisten maiden osalta käytetään vielä valuutta-
kurssikorjausta, jotta tarkastelua voidaan tehdä 
samassa valuutassa. 

ETLAssa on muutaman viime vuoden aikana siir-
rytty seuraamaan teollisuuden kustannuskilpailu-
kykyä yksikkökustannusten pohjalta. Tällöin kus-
tannuksissa mukana ovat työvoimakustannusten 
lisäksi myös välituotepanokset. Näitä ovat muun 
muassa kuljetus- ja muut palvelut sekä ulkomail-
ta ostetut panokset. Kustannukset suhteutetaan 
tuotoksen volyymin, eli tehtaan portilta lähtevien 
lopputuotteiden määrään. Tällä menetelmällä py-
ritään laskemaan nimenomaan lopputuotteiden 
kustannuskilpailukyky vientimarkkinoilla. Tämän 
mittarin mukaan teollisuuden kustannuskilpai-
lukyky on ennustejaksolla lähes samalla tasolla 
kuin kymmenen vuotta sitten. 

Eri mittausmenetelmien antamat tulokset teolli-
suuden kustannuskilpailukyvystä poikkeavat si-
ten toisistaan varsin selvästi (ks. edellisen sivun 
kuvio). Tämä antaa jatkossa aiheen tutkia tar-
kemmin, miten eri mittausmenetelmien tuloksia 
tulisi tulkita.
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ETLAn ennustevirheet

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

Ennustevirheet
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Kansantuotteella mitattuna Suomi on selvi ytynyt 
varsin hyvin kansantalouden suoritusky vyn ver-
tailussa. Suomessa kasvun perusta on siirtynyt 
kohti aineettomia investointeja kuten osaamis-
ta, tietoa ja innovaatioita.1 Kansainväliset vertailut 
osoittavat, että Suomi on saavuttanut tuottavuu-
den eturintaman ja siirtynyt edelläkävijämaiden 
joukkoon.

Suomen bruttokansantuote on kasvanut viime 
vuosina muita perinteisiä teollisuusmaita nope-
ammin ja kansantalous on pystynyt jat kuvasti 
uudistumaan. Maamme on so peutunut uuteen 
globalisoituneeseen ta lousjärjestelmään, teolli-
suuden rakenne on mo nipuolistunut ja korkean 
teknologian tuotannon osuus on kasvanut.2 Li-
säksi suomalaisyritysten innovatiivisuus ja patent-
tien määrä on kasvanut.

SUOMEN TEOLLISUUDEN TYÖN TUOTTAVUUS ON 
KOHONNUT KANSAINVÄLISEEN KÄRKEEN 
Työn tuottavuuden mittaamisella on tärkeä teh-
tävä. Pitkän aikavälin nopeampi tuottavuuden 
kasvu muihin maihin nähden kuvaa kilpailukyvyn 
paranemista ja yritysten toimintatapojen uudis-
tumista.

Suomi on siirtynyt 
edelläkävijäksi*

JARI HYVÄRINEN
Projektipäällikkö

ETLA

Erityisasiantuntija,

ekonomisti

Tekes

* Artikkeli perustuu Tekesin ja ETLAn yhteishankkeeseen 

”Kansainvälisen tuottavuuskehityksen vertailun ja talousen-

nusteiden hyödyntäminen Suomen innovaatioympäristössä”.

Työn tuottavuuden kehitystä mitataan sillä, kuin-
ka paljon kiinteähintainen bruttoarvonlisäys on 
kasvanut työtuntia kohden. Kansainvälisen ver-
tailun laskentatapoja työn tuottavuuden mittaa-
miseksi on kuitenkin erilaisia. Ohessa on esitetty 
i) kansantalouden tilinpitoon perustuva menetel-
mä, jota käytetään tuottavuuden kasvun mittaa-
miseksi ja ii) yritysaineistoihin perustuva mene-
telmä, jota käytetään sekä tuottavuuden tason 
että kasvun mittaamiseksi.

Kun työn tuottavuuden kasvua vertaillaan kan-
santalouden tilipidosta saaduilla luvuilla vuodes-
ta 1995 alkaen, niin Suomessa teollisuuden työn 
tuottavuuden kasvu on ollut yhtä nopeaa kuin 
USA:ssa ja Ruotsissa, ja se on ollut nopeampaa 
kuin euro- ja OECD-maissa keskimäärin (kuvio 
1).

Kuviossa 2 työn tuottavuuden taso (EUR/työtunti) 
on laskettu käyttäen yritysaineistoa (SBS). Tuotta-
vuuden tasot on tehty maittain vertailukelpoisek-
si kiinnittämällä tuottajahinnat ja valuuttakurssit 
vuoteen 2007. Muut maat on skaalattu suhtees-
sa Suomen tasoon (Suomi = 1). Kun teollisuuden 
tuot tavuuden kasvua tarkastellaan yritystilastoista 
laskettujen tuottavuuden tasojen avulla, Suomen 
teollisuuden tuottavuus oli vielä 1990-luvulla eu-
romaiden alapuolella. Kuitenkin 2000-luvulla se 
on saavuttanut euromaiden tason ja kasvanut sa-
maa tahtia Yhdysvaltain teolli suuden tuottavuu-
den kanssa. 
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Kuviossa 2 on käytetty yritysaineistoa, koska sitä 
pidetään tasovertailussa luotettavampana mit-
tarina kuin kansantalouden tilinpidon aineistoa. 
Siinä arvonlisäys- ja työtuntiluvut on kerätty yri-
tyskohtaisesti ja tilaston laadinta on harmonisoitu 
kaikissa maissa. 

Kuvioista 1 ja 2 voidaan päätellä, että Suomen 
teollisuus on saavuttanut tuottavuuden eturin-
taman. Edelläkävijyys turvaa elinkeinoelämän ja 
kansantalouden kilpailukyvyn kovenevassa kan-
sainvälisessä kilpailussa.3 Suomalaisilla yrityksil-
lä on siis paremmat edellytykset reagoida mark-
kinoiden muutoksiin, ottaa uusia innovaatioita 
käyttöön ja nopeuttaa kasvua. Suomi on kuiten-
kin menettänyt merkittävän osan tärkeästä tuot-
tavuuskasvunsa lähteestä, eli ns. perässätulijan 
edusta. Kun maailman tuottavuuskärki on saavu-
tettu, on aiempaa haasteellisempaa pystyä paran-
tamaan tuottavuutta muita maita nopeammin.4

Palvelujen työn tuottavuus on Suomessa kan-
sainvälisesti vertailtuna keskitasoa. Työn tuotta-

vuus on kohonnut ripeästi mm. tietoliikenteessä 
sekä rahoitus- ja vakuutustoiminnassa. Työn tuot-
tavuuden kasvu on ollut keskimääräistä logistii-
kassa, kaupan alalla sekä kiinteistö- ja vuokraus-
toiminnassa. Työn tuottavuus on ollut hidasta 
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä julkisissa 
palveluissa.

INNOVAATIOTOIMINTA LISÄÄ TUOTTAVUUTTA
Kansallisen innovaatiostrategian mukaan Suomen 
on menestyäkseen oltava valitsemillaan innovaa-
tiotoiminnan osa-alueilla edelläkävijä maailmas-
sa.5 Tavoitetilassa Suomi vastaa yhteiskunnallisiin 
haasteisiin kokonaisvaltaisella, johdonmukaisel-
la ja hallintorajat ylittävällä innovaatiopolitiikalla, 
joka ottaa laaja-alaisesti huomioon teknologiset ja 
ei-teknologiset innovaatiotoiminnan osa-alueet. 
Luovuuteen kannustava asenneilmapiiri tukee in-
novatiivisuuden laaja-alaista kehitystä. Nämä ta-
voitteet kohottavat myös tuottavuutta.

Innovaatiotoiminnan yhtenä tavoitteena on nos-
taa tuottavuutta eri toimialoilla. Kuvio 3 osoittaa, 
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Kuvio 3.   T&K-menot ja työn tuottavuus

T&K-menot (2008), % BKT:sta

Työn tuottavuus teollisuudessa (2007), EUR/työtunti
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että t&k-toimintaan panostavissa maissa on kor-
keampi teollisuuden työn tuottavuus. On myös 
havaittu, että tutkimus- ja kehitystoiminta paran-
taa suomalaisten yritysten tuottavuutta 3–5 vuo-
den kuluessa6, joten tutkimuksen ja kehitystyön 
sekä uusien innovaatioiden avulla kansantalou-
den tuottavuus kasvaa. Korkean tuottavuuden 
saavuttaminen kannattaa, sillä näillä yrityksillä on 
mahdollista tehdä kokeiluja ja tätä kautta kehittää 
laadukkaita ja menestyviä tuotteita sekä kotimaa-
han että globaaleille markkinoille. Työn tuotta-
vuutta voidaan parantaa myös ratkaisuilla, jotka 
helpottavat työn organisointia ja tuovat nykyistä 
selkeämpiä toimintatapoja työelämään.

Työn tuottavuuden parantaminen tarkoittaa 
markkinoiden jatkuvaa uudistumista. Uudistuva 
elinkeinorakenne toteutuu korkean tuottavuuden 
kasvuyritysten kautta. Ne tuovat jatkuvasti uusia 
innovaatioita markkinoille. Suomessa tilanne on 
kaksijakoinen. Kasvuyritysten määrä on maas-
samme kansainvälistä keskiarvoa pienempi, mut-
ta niiden luomien työpaikkojen määrä on merkit-
tävä.

Erityisiä haasteita Suomella on esimerkiksi tutki-
joiden kansainvälisen liikkuvuuden lisäämises-
sä. Ulkomaisten yritysten tutkimus- ja kehitys-
toiminta on Suomessa vähäistä, eikä maamme 
muutenkaan houkuttele tarpeeksi kansainvälisiä 
innovaatioinvestointeja. Suomeen ei hakeudu tar-
peeksi kansainvälisiä asiantuntijoita, eikä täällä 
olevien ulkomaalaistaustaisten ihmisten moni-
alaista osaamista ja monikulttuurisuutta kyetä riit-
tävästi hyödyntämään innovaatioympäristömme 
kehittämisessä.

Talouskasvun kannalta on tärkeää, että Suomi 
on kansainvälisten mittareiden mukaan kärki-

joukossa. Esimerkiksi uusimmassa WEF:n7 ver-
tailussa Suomi on noussut neljännelle sijalle. 
Tämän tyyppiset kilpailukykyvertailut takaavat 
hyvän pohjan menestykselle, vaikkakaan ne eivät 
anna takeita tule vaisuuden kilpailukyvystä.

Eräänä innovaatiotoiminnan onnistumisen mit-
tarina voidaan pitää teollisuustuotannon viime 
vuosien voimakasta kasvua muihin kehittynei-
siin maihin verrattuna.8 Tämä on tapahtunut lä-
hinnä korkeaan teknologiaan pohjautuvan infor-
maatio- ja viestintäteknologian tuotannon kasvun 
ansiosta sekä pääosin myös muussa teknologia-
teollisuudessa. Vastaavasti kansainvälisen laman 
vaikutukset näkyvät Suomen kaltaisen avotalou-
den tuotannossa vientikysynnän muutoksina jyr-
kemmin kuin talouksissa, joilla on suuret koti-
markkinat.

Globaalistumisen ja vuoden 2009 taloustaan-
tuman myötä suomalainen hyvinvointimalli on 
uudenlaisen tilanteen edessä. 2010-luvulle tul-
taessa elinkeinorakenne uudistuu entistä nope-
ammin. Innovaatioiden syntyminen tapahtuu en-
tistä enemmän niin yritysten sisällä kuin avointen 
innovaatioiden kautta. Lisäksi markkinalähtöisyys 
korostuu entisestään, ja yrityksen hakeutuvat lä-
helle loppuasiakasta. Asiakkaat ja käyttäjät ovat 
entistä herkemmin mukana innovaatiotoiminnas-
sa.9 Lisäksi on havaittu, että menestyneimmät yri-
tykset käyttävät joustavasti rinnakkain sekä tekni-
siä että ei-teknisiä innovaatioita. Tämä korostuu 
etenkin palvelualoilla.

Suomen toiminta- ja innovaatioympäristön haas-
teena onkin lisätä tuottavuutta palveluissa, yhdis-
tää aineettomia ja aineellisia investointeja ja luo-
da tätä kautta globaalisti toimivia kasvuyrityksiä 
sekä houkutella maahan osaajia ja investointeja.
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METALLIKAIVOSTOIMINNAN KASVUNÄKYMÄT
Suomen metallikaivostoiminta kasvaa vauhdil-
la. Metallimalmeja louhittiin 2000-luvun alussa 
Suomessa muutama miljoona tonnia vuodessa. 
Nykyisin louhinta on noin 30 miljoonan tonnin 
tasolla, ja vuoteen 2020 mennessä tuotanto voi 
kasvaa 60–70 miljoonaan tonniin vuodessa.

Myös euromääräisesti arvioiden kaivostoiminta 
kasvaa huomattavasti. Viime vuosina aloittaneet 
kaivokset ja lähivuosina käynnistyvät uudet hank-
keet merkitsevät noin 1.8 miljardin euron lisäystä 
metallikaivostoiminnan liikevaihtoon. 

Tässä yhteydessä kaivostoiminnan laajennus-
hankkeina on otettu huomioon viime vuosina 
käynnistyneet ja tällä hetkellä tiedossa olevat lä-
hivuosina käynnistyvät uudet kaivokset. Kaivos-
hankkeita koskevat tiedot on saatu ETLAn selvityk-
sen yhteydessä yrityksille suunnatusta kyselystä. 

KAIVOSTOIMINNAN VAIKUTUSKANAVAT MUUALLE 
KANSANTALOUTEEN
Kaivostoiminnan kasvun suorat tuotanto- ja työl-
lisyysvaikutukset voidaan laskea yrityksille suun-
natun kyselyn tiedoista. Mielenkiintoinen mutta 
vaikeammin vastattava kysymys on kaivostoimin-
nan laajenemisesta seuraava muiden toimialojen 
kasvun kautta välillisesti syntyvä vaikutus kan-
santalouteen ja aluetalouksiin.

Kaivostoiminnan kasvun 
kansantaloudelliset 
ja aluetaloudelliset 
vaikutukset*

OLAVI RANTALA
Tutkimusneuvonantaja

ETLA

* Artikkeli on tiivistelmä ETLAn julkaisun ”Kalliosta kullaksi – 

kummusta klusteriksi” (ETLA B252, 2011) luvusta 8.

Kaivostoiminnan kytkentöjä muuhun kansanta-
louteen voidaan tarkastella panos-tuotos tilaston 
pohjalta. Metallimalmien louhinta tuottaa raaka-
aineita ennen muuta metallinjalostusteollisuu-
delle sekä muun muassa kemikaaliteollisuudelle. 
Suurin asiakastoimiala on kotimainen metallinja-
lostusteollisuus, mutta metallikaivosten tuotteita 
menee myös vientiin ulkomaille. Panos-tuotosti-
laston mukaan metallimalmien louhinta käyttää 
tuotannossaan välituotepanoksina muun muas-
sa kiviainesalan, kemikaaliteollisuuden, raken-
nusaineteollisuuden, koneteollisuuden, energia-
huollon, kuljetusten ja liike-elämän palveluiden 
tuotantoa.
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Panos-tuotostilastosta johdetut riippuvuudet ovat 
keskeisenä tilastopohjana panos-tuotosmallissa, 
jolla voidaan arvioida kaivostoiminnan kasvun 
kansantaloudellisia vaikutuksia. Panos-tuotos-
malli kuvaa toimialojen tuotannon riippuvuutta 
muiden toimialojen tuotannosta sekä kulutusky-
synnästä, investoinneista ja viennistä. Kun näi-
den tuotannon ja kysynnän riippuvuuksien lisäksi 
otetaan huomioon toimialojen tuotannon vaiku-
tukset toimialojen työvoiman kysyntään sekä työl-
lisyyden vaikutus palkkasummaan ynnä kotitalo-
uksien tuloihin ja kulutukseen, voidaan rakentaa 
kansantalouden keskeisiä riippuvuuksia kuvaava 
kokonaistaloudellinen malli, jolla voidaan arvioi-
da kaivostoiminnan kasvun talous- ja työllisyys-
vaikutuksia.

Kaivostoiminnan kansantaloudelliset vaikutuk-
set syntyvät keskeisesti kahden vaikutuskanavan 
kautta. Edellä todettiin, että kaivostoiminta käyt-
tää välituotepanoksina muilta toimialoilta ostetta-
via tuotteita ja palveluita. Kaivostoiminnan tuo-
tannon kasvu johtaa siten välittömästi tuotannon 
kasvuun kaivostoiminnalle tuotantopanoksia toi-

mittavilla aloilla. Lisäksi kaivostoiminnan tuotan-
non kasvu ja kaivosten rakentaminen johtavat 
kaivostoiminnan ja rakennusalan työllisyyden ja 
palkkasumman kasvuun. Palkkasumman kas-
vu lisää kotitalouksien tuloja ja kulutusta. Kulu-
tuksen kasvu heijastuu kansantaloudessa muille 
toimialoille, muun muassa palvelualoille. Keskei-
sellä sijalla kaivostoiminnan kansantaloudellisten 
vaikutusten syntymekanismissa on muiden toimi-
alojen tuotannon ja työllisyyden lisääntyminen.

Kaivostoiminnan kasvun taloudellisia vaikutuksia 
voidaan tarkastella myös aluekohtaisesti. Alueta-
loudellisten vaikutusten arviointiin voidaan sovel-
taa maakuntatason panos-tuotostilastojen poh-
jalle rakennettuja alueellisia panos-tuotosmalleja 
täydennettynä edellä kuvattuun tapaan aluetason 
tuotannon, työllisyyden, tulonmuodostuksen ja 
kotitalouksien kulutuksen riippuvuuksilla.

Mallien simuloinneilla voidaan arvioida kaivos-
toiminnan kasvun kansantaloudellisia ja alueta-
loudellisia vaikutuksia. Simuloinneissa mallien 
syötetietoja ovat kaivostoiminnan viennin ja tuo-

Metallimalmien louhinnan panoskäyttö ja tuotos vuonna 2007
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tannon lisäys, kaivosten rakennus- ja koneinves-
tointien lisäys sekä kaivostoiminnan ja rakenta-
misen työpaikkojen lisäys. Mallisimuloinneissa 
tehdään ensin peruslaskelma ilman mainittu-
ja kysyntäerien muutoksia. Vaikutuslaskelmas-
sa kysyntämuutokset syötetään malliin. Tällöin 
vaikutuslaskelman ja peruslaskelman ero kuvaa 
kaivostoiminnan kasvun taloudellisia vaikutuksia 
siten, että kaivostoiminnan laajeneminen ja sen 
muualle talouteen heijastuvat vaikutukset eriste-
tään muusta kansantalouden kehityksestä. 

UUSIEN METALLIKAIVOSHANKKEIDEN KANSAN- 
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Seuraavassa tarkastellaan edellä kuvatulla koko-
naistaloudellisella mallilla tehtyjä arvioita kaivos-
toiminnan kasvun kansantaloudellisista vaiku-
tuksista. Mallin panos-tuotosaineisto on vuodelta 
2006 ja simuloinnit aloitetaan vuodesta 2007, 
jolloin Sotkamon Talvivaaran kaivosinvestointi 
käynnistyi.

Mallilaskelmien syötetiedot on saatu yrityksille 
suunnatusta kyselystä. Kesäkuussa 2010 var-
mistuneen Outokummun ferrokromituotannon 
laajentamisen osalta laskelmissa on otettu huo-
mioon sekä Keminmaan kaivostoiminnan laa-
jentamisen että Tornion ferrokromitehtaan tuo-
tantokapasiteetin kasvattamisen vaikutukset. 
Kansantalouden ja Lapin aluetalouden mallilas-
kelmissa ovat siten tältä osin mukana sekä metal-
limalmien louhinnan toimialan että metallinjalos-
tuksen toimialan kasvuarviot.

Viereinen kuvio esittää edellä mainittujen metal-
likaivostoiminnan ja metallinjalostuksen laajen-
nusten vaikutuksia kansantalouden tuotokseen. 
Tuotosvaikutukset on eritelty kaivosten rakenta-
misessa, metallimalmien louhinnassa ja kansan-
talouden muilla toimialoilla syntyviin tuotosvaiku-
tuksiin. Viimeksi mainittuun erään sisällytetään 
myös metallinjalostuksen tuotannon kasvun vai-
kutukset.

Kyselytietojen perusteella arvioiden kaivostoi-
minnan kasvun suora tuotosvaikutus kansanta-
loudessa on tämän vuosikymmenen lopulla noin 

1.5 miljardia euroa. Metallinjalostuksen laajene-
minen sekä työllisyyden, kotitalouksien tulojen ja 
kulutuksen kasvu aikaansaavat niin suuren lisä-
vaikutuksen kansantalouteen, että kansantalou-
den tuotos kasvaa kaikkiaan yli 2.5 miljardia eu-
roa vuositasolla, eli lähes prosentin lähtötilanteen 
tuotosvolyymista.

Tuotosvaikutusten tapaan kaivostoiminnan ja 
metallinjalostuksen työllisyysvaikutukset voidaan 
eritellä kaivosten rakentamisessa ja metallimal-
mien louhinnassa suoraan sekä kansantalouden 
muilla toimialoilla välillisesti syntyviin työllisyysvai-
kutuksiin. Kaivostoiminnan laajennushankkeina 
on otettu huomioon vain viime vuosina käynnis-
tyneet ja tällä hetkellä tiedossa olevat lähivuosina 
käynnistyvät uudet kaivokset. Tuotantokapasitee-
tin kasvua ei ole ennakoitu kauemmas tulevai-
suuteen. Kun tuotannon kasvu näin tarkastellen 
pysähtyy kuluvan vuosikymmenen jälkipuoliskol-
la, kaivostoiminnan työllisyysvaikutukset alkavat 
työn tuottavuuden kasvun myötä asteittain pie-
nentyä.

Suurimmillaan kokonaistyöllisyysvaikutus on las-
kelman mukaan vuonna 2014 yli 7 000 työpaik-
kaa, joista noin kolmannes on metallimalmien 
louhinnan ja kaivosten rakentamisen suoraan 
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synnyttämiä työpaikkoja ja kaksi kolmasosaa 
kansantalouden muilla toimialoilla syntyviä työ-
paikkoja. Työllisyydessä syntyy siis suurempia vä-
lillisiä vaikutuksia kuin tuotannossa. Tämä joh-
tuu siitä, että kaivostoiminnan ja rakentamisen 
työpaikkalisäyksestä ja palkkasumman kasvusta 
alkunsa saava kotitalouksien kulutuksen lisäänty-
minen ohjautuu paljolti palvelualojen tuotantoon, 
joka työvaltaisuutensa takia synnyttää enemmän 
työllisyyttä kuin muut toimialat. Arvion mukaan 
kansantalouden työllisyys kasvaa metallikaivos-
toiminnan laajenemisen vaikutuksesta kaikkiaan 
noin puoli prosenttia lähtötilanteen työllisyydestä. 

KAIVOSTOIMINNAN KASVUN ALUETALOUDELLISET 
VAIKUTUKSET LAPISSA JA KAINUUSSA
Kaivostoiminnan aluetaloudellisia vaikutuksia 
voidaan arvioida edellä kuvattuun tapaan maa-
kuntatason panos-tuotostilastojen pohjalle raken-
netuilla alueellisilla panos-tuotosmalleilla, joita 
täydennetään aluetason työllisyyden, tulonmuo-
dostuksen ja kotitalouksien kulutuksen riippu-
vuuksilla.

Aluetasolla tarkastellen kaivosbuumi on voimak-
kain Lapissa, johon syntyy sekä lukumääräisesti 
että tuotannon ja työpaikkojen määrällä mitattu-
na eniten uutta kaivoskapasiteettia. Lähes puolet 

metallikaivostoiminnan laajenemisen kansanta-
loudessa aikaansaamasta tuotannon lisäyksestä 
syntyy Lapin maakunnassa. Metallikaivostoimin-
nan kasvun suora tuotosvaikutus Lapissa on tä-
män vuosikymmenen lopulla noin 600 miljoonaa 
euroa vuositasolla. Välilliset vaikutukset huomi-
oon ottaen Lapin maakunnan tuotos lisääntyy ar-
violta kaikkiaan 1.2 miljardia euroa.

Lapin ohella merkittäviä talousvaikutuksia kai-
vostoiminnan kasvusta syntyy Kainuussa. Metal-
likaivostoiminnan kasvun tuotosvaikutus on Kai-
nuussa euromääräisesti jonkin verran pienempi 
kuin metallikaivostoiminnan ja metallinjalostuk-
sen kasvun tuotosvaikutus Lapissa. Suhteellisesti 
tuotosvaikutus on kuitenkin Kainuussa suurempi 
kuin Lapissa.

Talvivaaran kaivoksen liikevaihto kohoaa niin 
suureksi, että se riittää yksinään johtamaan huo-
mattavaan suhteelliseen muutokseen Kainuun 
maakunnan tuotoksessa Lapin uusien kaivosten 
tuotosvaikutukseen verrattuna, koska Kainuu on 
taloudelliselta pohjaltaan Lappia pienempi. Tal-
vivaaran kaivoksen toiminta on jo käynnistynyt, 
joten Kainuun alueen tuotantovaikutukset edeltä-
vät jonkin verran Lapissa syntyviä tuotantovaiku-
tuksia. Yrityskyselyn liikevaihtoarvioiden mukaan 
huomattavin tuotannon kasvu ajoittuu Kainuussa 
vuoteen 2011.

Kaivostoiminnan kasvun työllisyysvaikutus on 
Lapissa koko kansantalouden kehitystä vastaa-
vasti suurimmillaan vuonna 2014, jolloin työpaik-
kalisäys on noin 3 000. Kolmannes työllisyys-
vaikutuksesta on metallimalmien louhinnan ja 
kaivosten rakentamisen suoraan synnyttämiä työ-
paikkoja ja kaksi kolmasosaa aluetalouden muilla 
toimialoilla syntyviä työpaikkoja.

Kainuussa kaivostoiminnan kasvun kokonaistyöl-
lisyysvaikutus on noin 2 000 työpaikkaa. Tuotan-
tovaikutusten tapaan työllisyysvaikutukset ovat 
syntyneet Kainuussa aiemmin kuin Lapissa, ja 
näkyvin kasvupiikki ajoittui Talvivaaran kaivok-
sen mittavimpaan rakennusvaiheeseen vuonna 
2008. 
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