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PÄÄKIRJOITUS

Julkiseen talouteen tarvitaan lisää
liikkumavaraa
TÄNÄÄN 11:00 • EURO & TALOUS 3/2019 • PÄÄKIRJOITUS

Alkaneeseen eduskuntavaalikauteen lähdetään tilanteessa, jossa Suomen taloudenAlkaneeseen eduskuntavaalikauteen lähdetään tilanteessa, jossa Suomen talouden
näkymät ovat paremmat kuin neljä vuotta sitten. Viime vuoden aikana näkymät ovatnäkymät ovat paremmat kuin neljä vuotta sitten. Viime vuoden aikana näkymät ovat
kuitenkin huonontuneet. Kansainvälinen talouskehitys on vaimentunut.kuitenkin huonontuneet. Kansainvälinen talouskehitys on vaimentunut.
Maailmankaupan ja kehittyneiden maiden teollisuustuotannon kasvu on ollutMaailmankaupan ja kehittyneiden maiden teollisuustuotannon kasvu on ollut
jotakuinkin pysähdyksissä viime vuoden lopulta lähtien, ja näkymiä varjostavat mm.jotakuinkin pysähdyksissä viime vuoden lopulta lähtien, ja näkymiä varjostavat mm.
kauppapolitiikkaan liittyvät riskit.kauppapolitiikkaan liittyvät riskit.

Suomessa talouskasvu on jatkunut mutta hidastunut. Lähivuosina talouden ennustetaan
kasvavan suunnilleen pidemmän aikavälin mahdollisuuksiensa mukaista vauhtia tai
hieman sitä vaimeammin. Kasvu olisi siten selvästi viime vuosia hitaampaa.

Julkisen talouden tila on Suomessa parempi kuin muutama vuosi sitten. Alijäämä on
pienentynyt ja velan suhde BKT:hen supistunut. Tämä on seurausta sekä
suhdannetilanteen paranemisesta että julkisen talouden sopeutustoimista, joista on
päätetty kahden edellisen eduskuntavaalikauden aikana. Julkinen talous on silti pysynyt
alijäämäisenä.

Tulevien vuosien aikana julkista taloutta painaa eläkemenojen kasvun jatkuminen ja se,
että ikääntyvän väestön terveydenhoidon ja pitkäaikaishoivan tarve alkaa lisääntyä.
Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyysvaje onkin mittava. Sen koko on Suomen
Pankin joulukuun 2018 arvion mukaan noin 3 % suhteessa BKT:hen. Sen verran pitäisi
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siis julkisen talouden tasapainoa kohentaa, jotta tulevat julkiset tulot riittäisivät juuri
kattamaan menot nykyisten näkymien mukaan.

On tärkeää, että julkista taloutta vahvistetaan aktiivisesti silloin, kun talous ei ole
matalasuhdanteessa. Nykyhetkeä voidaan verrata 1990-luvun alun laman jälkeiseen
tilanteeseen. Tuolloin julkisen talouden velkaa pienennettiin useiden vuosien aikana
yhteensä yli 20 prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen. Vuonna 2008 velkasuhde oli enää
33 %.

Kun kansainvälisen finanssikriisin vaikutukset iskivät Suomeen vuoden 2008
jälkipuoliskolta alkaen, julkinen talous pystyi tukemaan vahvasti kotimaista kysyntää.
Aiempaa pienempi julkinen velka antoi tilaa tälle tuelle. Lainanantajien usko Suomen
kykyyn hoitaa nopeasti kasvavaa velkataakkaansa ei oleellisesti horjunut. Voidaan kysyä,
olisiko tuolloinen julkisen talouden tuki kotimaiselle kysynnälle ollut mahdollinen ilman
sitä edeltänyttä sitkeää julkisen velan pienentämistä.

Kun kansainvälinen talous seuraavan kerran joutuu taantumaan, voidaan Suomessa olla
samankaltaisessa tilanteessa. Mitä pienempi on tuolloin julkinen velka, sitä suurempi on
julkisen talouden liikkumavara.

Suurissa julkisia menoja ja tuloja koskevissa päätöksissä on kaiken kaikkiaan perusteltua
pyrkiä ottamaan huomioon talouden tila. Jos finanssipolitiikkaa kevennetään silloin, kun
talous ei ole matalasuhdanteessa, tuotantoa ja työllisyyttä kasvattava vaikutus voi olla
vähäinen. Sen sijaan julkisten hankintojen kustannukset voivat nousta, kun hankintojen
hinnat kallistuvat.

Työllisyystilanne on Suomessa kohentunut nopeasti etenkin vuodesta 2017 lähtien.
Työllisyysaste on noussut yli 72 prosentin. Tähän kehitykseen on osin vaikuttanut
suotuisa suhdannekehitys, mutta osin se on seurausta myös hallituksen
politiikkatoimista sekä kustannuskilpailukyvyn paranemisesta.

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla työllisyystilanne ei kuitenkaan näytä parantuneen
ainakaan samaa vauhtia kuin aiemmin. Suomen Pankin ennusteen mukaan työllisyysaste
nousee lähivuosina, mutta aiempaa hitaammin. Ennusteessa ei ole huomioitu alkaneen
eduskuntavaalikauden aikana tehtäviä talouspoliittisia päätöksiä.

Työllisyysastetta koskevaksi tavoitteeksi on syytä asettaa hyvä pohjoismainen taso.
Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa työllisyysaste on 75–78 prosentin tuntumassa.

Työllisyyden kehityksellä on suuri merkitys julkisen talouden tasapainon kannalta.
Suuren hyvinvointivaltion menojen rahoittaminen voi osoittautua vaikeaksi ilman
pitkäaikaisesti korkeaa työllisyysastetta. Suomen julkisen talouden kestävyysvaje on niin
suuri, että pelkästään työllisyysasteen nousu tuskin riittää kuromaan sitä umpeen, mutta
ilman työllisyysasteen merkittävää nousua nykytasoltaan se tuskin onnistuu.

Työllisyysasteen nousun vaikutus julkisen talouden tasapainoon ei ole yksioikoinen.
Kaikki työpaikat eivät kohenna julkisen talouden tasapainoa saman verran. Vaikutus voi
jäädä vähäiseksi, jos työpaikan luomiseen käytetään runsaasti julkisia varoja.
Tällainenkin työpaikkojen luominen voi olla perusteltua, mutta julkisen talouden
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vahvistamisen keinona se ei ole tehokas.

Työllisyyttä voidaan tuskin parantaa ratkaisevasti millään yksittäisellä talouspolitiikan
toimenpiteellä, vaan se edellyttää useita uudistuksia. Tutkimustiedon perusteella
tuntuvia vaikutuksia voidaan saada perhevapaisiin, työttömyysturvaan ja muuhun
sosiaaliturvaan tehtävillä uudistuksilla. Myös aktiivisen työvoimapolitiikan ja
koulutusjärjestelmän onnistuminen on tärkeää. Työmarkkinainstituutioiden lisäksi
työllisyyden kannalta merkitystä on myös sillä, mitkä ovat asuntojen tuotannon
edellytykset niillä alueilla, joilla asuntojen kysyntä on runsasta.

Voimassa olevat työehtosopimukset päättyvät valtaosin tämän ja ensi vuoden aikana.
Tulevilla työehtosopimuksilla on niilläkin merkittävä vaikutuksensa työllisyyden
edellytyksiin. Suomen kustannuskilpailukyky on viime vuosina parantunut
kilpailukykysopimuksen ja maltillisten palkkaratkaisujen ansiosta. Aiempina vuosina
kustannuskilpailukyky kuitenkin heikkeni niin paljon, että sen lievä paraneminen on yhä
tarpeen.

Työehtosopimuksia tehtäessä on syytä ottaa huomioon se, että eri alojen sopimuksilla on
vaikutusta tuotantokustannuksiin myös toisilla aloilla. Kun kustannuskilpailukyky
Suomessa aikanaan heikkeni, oma merkityksensä oli runsaan 10 vuoden takaisella
työehtosopimuskierroksella. Silloin sovittiin työehdoista kahdeksi vuodeksi eteenpäin
epäonnisesti juuri ennen kuin kansainvälinen finanssikriisi iski. Tuolloin palkat nousivat
vientialoilla, mutta vientialojen kustannuksia kasvatti tuntuvasti myös palkkojen nousu
muilla sopimusaloilla.

Vientialojen yritykset ostavat tuotantopanoksia kotimaasta laajasti mm. tukkukaupan,
liikenteen, varastoinnin, liikkeenjohdon, tietojenkäsittelyn ja markkinoinnin aloilta.
Kotimarkkinatoimialojen palkkojen kehitys vaikuttaa niiden myymien tuotteiden
hintoihin. Vientialojen kustannusten kannalta vaikutukset voivat olla merkittävät.

Vientialoja koskevien vaikutusten mittaluokasta saa käsityksen tarkastelemalla
tehdasteollisuutta, jonka osuus tavaroiden ja palveluiden viennistä on noin kolme
neljäsosaa. Suomen Pankissa laaditun tuoreen laskelman mukaan palkkojen nousu
yhdellä prosentilla tehdasteollisuuden ulkopuolella tuottaa tehdasteollisuudelle
suunnilleen yhtä suuren lisäkustannuksen kuin tehdasteollisuuden omien palkkojen

nousu samaisella yhdellä prosentilla.[1]

Kun kerran eri sopimusalat ovat näin riippuvaisia toisistaan, on selvää, että
koordinaatiolla tulee olla suuri merkitys suomalaisessa palkanmuodostuksessa. On
perusteltua, että vientialojen työehtosopimukset asettavat kustannuskehitykselle raamin,
jota muiden kotimaisten alojen ei normaalisti ole syytä ylittää.

Viime neuvottelukierroksella puhuttiin paljon ”Ruotsin mallista” ja viriteltiin sen
pohjalta ”Suomen mallia”. Ei ole väärin sanoa, että tuolloin Suomen malli syntyi kyllä
käytännössä, vaikka ei ehkä ennalta teoriassa. Syntynyttä hyvää käytäntöä ei kannata
jatkossa hukata.

1. Aino Silvo: Palkkojen nousun vaikutus tuotannon kokonaiskustannuksiin eri toimialoilla. Eurojatalous.fi

17.5.2019.
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Toivottavaa olisi, että kustannuskilpailukyky paranisi ensisijaisesti työn tuottavuuden
vahvan kehityksen ansiosta. Silloin palkkamaltin tarve olisi vähäisempi. Työn
tuottavuuden kasvu on ylipäänsä keskeistä taloudellisen hyvinvoinnin kannalta.

Työn tuottavuuden kehitys oli Suomessa vuoden 2008 jälkeen pitkään vaimeaa. Kun
talous alkoi elpyä vuonna 2016, myös tuottavuus kasvoi tuntuvasti. Vuonna 2018
tuottavuuskasvu jälleen jotakuinkin pysähtyi. Viime vuosien kehitys seuraa pitkän
aikavälin trendiä, joka työn tuottavuuden kasvussa on ollut vaimeneva. Trendi on ollut
samansuuntainen kehittyneissä talouksissa laajasti.

Työn tuottavuuden kasvun edellytysten parantamiseen ei ole olemassa mitään yksittäistä
ratkaisevan tehokasta keinoa. Pitkällä aikavälillä tuottavuuden kasvua ajavat pitkälti
erilaiset innovaatiot ja niiden käyttöönotto. Niiden kannalta keskeisiä tekijöitä ovat
koulutus, tutkimus, tuotekehitys ja investoinneille suotuisa yritysten toimintaympäristö.
Työn tuottavuuden kasvun edellytyksiin voidaan vaikuttaa myös politiikkatoimilla, jotka
parantavat talouden voimavarojen kohdentumista. Tässä tärkeä rooli on kilpailun
edistämisellä ja työmarkkinoiden toiminnalla.

Kun nyt katsotaan talouden lähivuosien näkymiä, niitä varjostaa kansainvälisen
talouskehityksen viimeaikainen vaimeneminen. Kehitys Suomessa ei kuitenkaan ole
yksin sen määräämä. Työllisyyden ja tuottavuuden kehitykseen Suomessa voidaan
ratkaisevasti vaikuttaa kotimaassa tehtävillä päätöksillä.

Helsingissä 10.6.2019

Olli Rehn
Johtokunnan puheenjohtaja

Avainsanat

julkinen talous, tuottavuus, työllisyys
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SUOMEN TALOUDEN ENNUSTE

Hidastuvaa kasvua kansainvälisen
epävarmuuden varjossa
TÄNÄÄN 11:00 • EURO & TALOUS 3/2019 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Suomen talouskasvu hidastuu ennustevuosina pitkän aikavälin kasvupotentiaalinsaSuomen talouskasvu hidastuu ennustevuosina pitkän aikavälin kasvupotentiaalinsa
tuntumaan. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,6 % ja 1,5 % vuonna 2020. Vuonna 2021tuntumaan. Vuonna 2019 BKT kasvaa 1,6 % ja 1,5 % vuonna 2020. Vuonna 2021
talouskasvu hidastuu 1,3 prosenttiin.talouskasvu hidastuu 1,3 prosenttiin.

Talouskasvu on hidastunut sekä euroalueella että muualla maailmassa. Kansainvälisen
talouden riskit pysyvät tavallista suurempina, ja ulkomaisen kysynnän heikkous
varjostaa viennin kasvunäkymiä. Suomessa tuotetut tavarat ja palvelut pärjäävät
kuitenkin kilpailussa muissa maissa tuotettujen hyödykkeiden kanssa aiempaa
paremmin, ja rahapolitiikka tukee edelleen kasvua euroalueella. Kotimaassakin alhaiset
korot luovat otolliset olot kotitalouksille kuluttaa ja yrityksille investoida. Suomen
taloudellinen toimintaympäristö kokonaisuudessaan tarjoaa siten yhä edellytykset
kasvun jatkumiselle maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta.

Epävarmuus kansainvälisessä taloudessa näkyy varsinkin yritysten investointien
vähenemisenä, ja niillä on suuri vaikutus Suomen vientiin. Viennin kasvun notkahdus
vuonna 2018 jää silti väliaikaiseksi. Suomen viennille tärkeän euroalueen talouden kasvu
jatkuu kohtalaisena, ja kilpailukyvyn paraneminen viime vuosien aikana auttaa
suomalaisia yrityksiä vientiponnisteluissaan. Nettoviennin, eli viennin ja tuonnin
erotuksen, kehitys jää kuitenkin vaimeaksi, sillä myös tuonti kasvaa edelleen.
Talouskasvu jääkin ennustevuosina enimmäkseen kotimaisen kysynnän varaan.
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Palkkojen nousu sekä työllisyyden paraneminen tukevat kotitalouksien ostovoimaa.
Myös alhainen korkotaso luo kotitalouksille taloudellista liikkumavaraa. Epävarmuuden
lisääntyminen näyttää kuitenkin tehneen kotitaloudet aiempaa varovaisemmiksi ja
lisänneen niiden säästämistä. Yksityisen kulutuksen kasvu ei enää ylitä käytettävissä
olevien tulojen kasvuvauhtia. Kotitalouksien kulutus jaksaa silti tukea talouskasvua myös
ennustevuosina.

Yksityiset investoinnitkin tukevat vielä talouskasvua, mutta investointien kasvu
hidastuu. Yksityisiä investointeja on pitkään kannatellut vilkas asuntorakentaminen,
joka on nyt hidastumassa. Suhdanteen käänne asuntomarkkinoilla on jo näkynyt uusien
myymättömien asuntojen määrän kasvuna. Asuntorakentamisen hiljenemistä kompensoi
jonkin verran tuotannollisten investointien kasvun jatkuminen.

Viime vuosien noususuhdanteessa kasvun rajoitteita on tullut vastaan aiempaa
enemmän. Tuotantokapasiteetin, kuten koneiden ja laitteiden, käyttöaste on noussut, ja
työvoimapula on rajoittanut tuotannon laajentamista joillain aloilla. Ennustevuosina
nämä kapasiteettirajoitteet hellittävät jonkin verran, kun kasvu hidastuu. Työn kysynnän
kasvu hiljenee ja helpottaa osaltaan työvoimapulaa. Työmarkkinoilla esiintyy kuitenkin
jatkossakin yhteensopivuusongelmia avoimien työpaikkojen ja työttömien
työnhakijoiden välillä. Lisäksi väestön ikääntyminen rajoittaa edelleen mahdollisuuksia
työllisyyden kasvuun, koska työikäisiä on yhä vähemmän suhteessa koko väestöön.
Työllisyyden kasvu jatkuu ennustevuosina selvästi muutamaa edellistä vuotta
hitaampana. Työttömyysasteen lasku tasaantuu ja on hieman yli 6 % ennustejakson
lopulla.

Talouskasvu riippuu viime kädessä eniten työn tuottavuudesta, jota mitataan työntekijän
yhden työtunnin aikana tuottamalla arvonlisäyksellä. Työn tuottavuuden kasvu on
jäämässä huomattavasti hitaammaksi kuin ennen finanssikriisiä, keskimäärin alle 1
prosenttiin vuodessa. Tuottavuuden kasvun hidastuminen johtuu sekä talouden
palveluvaltaistumisesta että toimialojen sisäisen tuottavuuskasvun heikkoudesta. Lisäksi
tuotannolliset investoinnit jäävät kohtalaisena jatkuvasta kasvustaan huolimatta edelleen
lähelle 2000-luvun pohjalukemia suhteessa BKT:hen.

Palkat nousevat ennustevuosina keskimäärin 2,5 prosentin vauhtia. Inflaatio on 1,3 %
vuonna 2019 ja kiihtyy 1,6 prosenttiin vuonna 2021. Ennustejaksolla palkkojen nousu
kallistaa vähitellen palvelujen hintoja ja nopeuttaa siten osaltaan inflaatiota.

Julkinen talous on viime vuosina vahvistunut. Talouden ja työllisyyden kasvu on lisännyt
verotuloja, ja julkisen talouden sopeuttamistoimet ovat pienentäneet menoja. Näistä
suotuisista tekijöistä huolimatta julkisen talouden menot ovat olleet tuloja suurempia,
eikä julkisen talouden tasapainoa saavuteta ennustejaksolla. Julkisen talouden velka
suhteessa BKT:hen supistui niukasti alle 60 prosenttiin vuonna 2018 ja supistuminen
jatkuu ennustejakson ajan. Ennusteessa ei ole huomioitu uuden hallituksen
finanssipoliittisia linjauksia.

Ennuste perustuu Tilastokeskuksen julkaisemaan vuoden 2019 ensimmäisen neljännek-
sen BKT:n pikaennakkoon ja muuhun 22.5.2019 käytettävissä olleeseen informaatioon.

Taulukko 1.
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Ennusteen keskeiset tulemat

Prosenttimuutos edellisestä

vuodesta

2018 2019e 2020e 2021e

Bruttokansantuote 2,3 1,6 1,5 1,3

Yksityinen kulutus 1,4 1,3 1,4 1,4

Julkinen kulutus 1,4 0,4 0,6 0,1

Kiinteät investoinnit 3,2 1,8 1,6 1,9

Yksityiset kiinteät

investoinnit
3,3 2,2 2,0 2,0

Julkiset kiinteät

investoinnit
3,0 0,3 0,1 1,5

Vienti 1,5 2,8 2,1 2,8

Tuonti 4,2 1,9 1,8 2,6

Kysyntäerien vaikutus

kasvuun

Kotimainen kysyntä 1,8 1,2 1,2 1,2

Nettovienti -1,0 0,3 0,1 0,1

Varastojen muutos ja

tilastovirhe
1,6 0,0 0,1 0,1

Säästämisaste, kotitaloudet,

%
0,1 0,2 0,2 0,1

Vaihtotase, %, suhteessa

BKT:hen
-1,9 -0,7 -0,7 -0,6

2018 2019e 2020e 2021e
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Ennusteen keskeiset tulemat

Työmarkkinat

Tehdyt työtunnit 2,6 0,7 0,4 0,4

Työlliset 2,6 0,8 0,4 0,4

Työttömyysaste, % 7,4 6,5 6,4 6,3

Yksikkötyökustannukset 1,8 0,7 1,8 1,4

Palkansaajakorvaukset

työntekijää kohti
1,5 1,5 2,9 2,3

Tuottavuus -0,3 0,7 1,1 0,9

Bruttokansantuote,

hintaindeksi
1,9 1,8 1,8 2,1

Yksityinen kulutus,

hintaindeksi
1,3 1,2 1,3 1,6

Yhdenmukaistettu

kuluttajahintaindeksi
1,2 1,3 1,4 1,6

Pl. Energia 0,9 1,1 1,4 1,6

Energia 4,6 3,7 0,8 0,5

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.

Ennusteen ulkoiset oletukset

Talouskasvu hidastui viime vuonna sekä euroalueella että muualla maailmassa.
Kansainvälisen talouden riskit pysyvät tavallista suurempina muun muassa
kauppakiistojen kärjistymisen myötä, ja ulkomaisen kysynnän heikkous varjostaa
viennin kasvunäkymiä. Suomen viennin kilpailukyky on kuitenkin vahvistunut, ja
valuuttakurssikehitys tukee vientiä. Euroalueen inflaatio on pysynyt alkuvuonna
maltillisena. Rahapolitiikka tukee edelleen kasvua euroalueella, ja kotimaiset
rahoitusolot pysyvät keveinä. Suomen taloudellinen toimintaympäristö
kokonaisuudessaan tarjoaa siten yhä edellytykset kasvun jatkumiselle maailmantalouden
epävarmuudesta huolimatta. Ennuste perustuu 22.5.2019 käytettävissä olleisiin
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tietoihin.

Maailmantalous kasvaa aiempaa hitaammin

Maailmantalouden kasvu alkoi hidastua vuoden 2018 aikana, ja ennusteita lähivuosien
kasvuvauhdista on tarkistettu aiempaa hitaammiksi syksyn 2018 ja alkuvuoden 2019
aikana. Kansainvälisen tavarakaupan määrä notkahti selvästi vuodenvaihteessa (kuvio
1), ja Suomen vientikysynnän kasvu on hidastunut selvästi. Kiinan talouden kärjistyvät
ongelmat varjostavat Suomen ulkomaankaupan näkymiä, sillä Kiinan hidastuva
talouskasvu vaikuttaa Suomen vientikysyntään sekä suoraan että epäsuorasti Suomen
muiden kauppakumppanimaiden kautta. Kiinan talousongelmat ovat haitanneet
esimerkiksi Saksan teollisuuden näkymiä. Kansainvälisen talouden suhdanteen
heikkenemisestä huolimatta talouskasvu on kuitenkin yhä jatkunut vakaana esimerkiksi
Yhdysvalloissa.

Kuvio 1.

Euroalueen talouskasvu hidastui selvästi syksyn 2018 aikana. Se kuitenkin piristyi jälleen
vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvun ennustetaan toipuvan edelleen
kuluvan vuoden aikana. Euroalueen talous kasvaa koko ennustejakson ajan, joskin
aiemmin ennakoitua hitaammin. Euroalueen talouskasvu saa ennustevuosina edelleen
vetoapua suotuisista rahoitusoloista, euroalueen lievästi elvyttävästä finanssipolitiikasta,
työllisyyden kasvun ja palkkojen nousun jatkumisesta sekä maailmantalouden
jatkuvasta, joskin hieman hidastuvasta, kasvusta.

Euroalueen tuonti ja investoinnit kasvoivat edelleen vuonna 2018 ja vuoden 2019
ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä tukee Suomen viennin kysyntää, sillä suomalaiset
vientituotteet koostuvat suurelta osin välituotteista ja investointihyödykkeistä, ja n. 30 %
Suomen viennistä suuntautuu euroalueelle. Kokonaisuudessaan Suomen
vientimarkkinat kasvavat ennustejaksolla edelleen, erityisesti vuodesta 2020 alkaen
(taulukko 2).
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Suomen nimellinen efektiivinen valuuttakurssi vahvistui pitkään yhtäjaksoisesti,
vuodesta 2015 vuoteen 2018 asti. Se muodostetaan laskemalla yhteen Suomen
tärkeimpien kauppakumppanimaiden valuuttakurssien kehitys euroon nähden
kahdenkeskisillä kauppapainoilla painotettuna. Vuoden 2018 loppupuoliskolla ja
kuluvan vuoden alussa valuuttakurssi on kuitenkin hieman heikentynyt, mikä tukee
Suomen viennin kilpailukykyä. Ennustejaksolla efektiivinen valuuttakurssi pysyy
vakaana (taulukko 2).

Euroalueen kuluttajahintojen vuotuinen inflaatio kiihtyi vuoden 2018 aikana runsaaseen
2 prosenttiin, mutta hiipui vuodenvaihteessa 1,5 prosenttiin. Euroalueen pohjainflaatio
eli energian ja jalostamattomien elintarvikkeiden hinnan vaihteluista puhdistettu
kuluttajahintainflaatio pysyi kevään 2019 aikana edelleen melko hitaana.
Työvoimakustannusten nousu on kuitenkin kiihtynyt euroalueella syksyn 2018 aikana,
kun työmarkkinatilanne on kiristynyt. Tämä ennakoi erityisesti palvelujen hintojen
nousua ja pohjainflaation kiihtymistä. Ennustejaksolla euroalueen
kuluttajahintainflaatio kiihtyy maltillisesti.

Euroalueen inflaation hidastuminen loppuvuonna 2018 johtui lähinnä öljyn hinnan
alenemisesta. Raakaöljyn hinta laski syksyn 2018 aikana jyrkästi, lähes 90 dollarin
huippulukemista 50 dollariin barrelilta. Kevään 2019 aikana öljyn hinta on jälleen
noussut noin 70 dollariin barrelilta. Ennustejaksolla öljyn hinnan odotetaan laskevan
maltillisesti siten, että vuonna 2021 se on noin 63 dollaria barrelilta (taulukko 2).
Muiden teollisuuden raaka-aineiden hinnat nousevat ennustejaksolla hieman. Siten
energian ja raaka-aineiden hinnat eivät aiheuta suurta painetta kuluttajahintainflaation
kiihtymiseen lyhyellä aikavälillä.

Rahapolitiikka jatkuu kevyenä

Euroopan keskuspankki (EKP) on jo pitkään ennakoinut, että korot pysyvät nykytasolla
pitkään, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on tarpeen sen varmistamiseksi, että
inflaatio palautuu edelleen kestävästi lähemmäksi hieman alle kahta prosenttia
keskipitkällä aikavälillä.

EKP ilmoitti lisäksi maaliskuussa uudesta kohdennettujen pidempiaikaisten
neljännesvuosittaisten rahoitusoperaatioiden sarjasta (TLTRO-III), joka alkaa
syyskuussa 2019 ja päättyy vuoden 2021 maaliskuussa. Uusi rahoitusoperaatioiden sarja
tukee pankkien varainhankintaa, ylläpitää sujuvaa rahapolitiikan välittymistä ja pitää
rahoituskustannukset alhaisina.

EKP on myös viestinyt, että osto-ohjelmien puitteissa hankittujen erääntyvien
arvopapereiden pääoman uudelleensijoittamista jatketaan vielä pidemmän aikaa sen
jälkeen, kun ohjauskorkoa on alettu nostaa, ja joka tapauksessa niin kauan kuin on
tarpeen suotuisan likviditeettitilanteen ja vahvasti kasvua tukevan rahapolitiikan
ylläpitämiseksi. Kaiken kaikkiaan rahapolitiikka pysyy siten kevyenä pitkään.

Rahoituskustannukset pysyvät alhaisina

Markkinoiden koronnosto-odotusten siirryttyä kauemmaksi tulevaisuuteen sekä
yksityisen että julkisen sektorin rahoitusolojen odotetaan pysyvän toistaiseksi kevyinä
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myös Suomessa. Tämä tukee investointeja ja kulutusta ja vahvistaa siten talouden
kasvunäkymiä (taulukko 2).

Kotitalouksien asuntolainojen korkokustannukset ovat keskimäärin alhaisemmat kuin
muualla euroalueella (kuvio 2). Uusien asuntolainojen keskikorko on edelleen laskenut
hieman. Asuntolainojen kokonaiskustannuksia on pienentänyt myös korkomarginaalien
kaventuminen. Uusien kulutusluottojen todelliset vuosikorot ovat sitä vastoin hieman
nousseet kuluvana vuonna.

Yritysten rahoituskustannukset ovat vuorostaan hieman korkeammat kuin muualla
euroalueella, vaikka ovatkin edelleen maltilliset (kuvio 3). Elinkeinoelämän keskusliiton
suhdannebarometrin mukaan suomalaisyritysten rahoitusolosuhteet ovat yhä yleisesti
ottaen suotuisat eikä rahoituksen saatavuus rajoita tuotantoa. Teollisuudessa ja
palvelualoilla rahoitusvaikeudet eivät ole yleistyneet ja ovat siten edelleen vähäisiä.
Rakennussektorilla rahoitusvaikeuksista kertovien yritysten osuus pysyi alkuvuodesta
samana kuin viime vuoden loppupuoliskolla, vaikka olikin vuodentakaista suurempi.

Kuvio 2.

Kuvio 3.
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Taulukko 2.
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Ennusteen keskeiset oletukset

2017 2018 2019e 2020e 2021e

Suomen

vientimarkkinat1,

prosenttimuutos

5,9 3,5 1,9 2,8 3,2

Öljyn

hinta,

USD/

barreli

54,4 71,1 68,1 65,8 62,7

Suomen

kilpailijamaiden

vientihinnat euroina,

prosenttimuutos

2,9 1,4 3,5 2,6 2,4

Euribor, 3

kk, %
-0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2

Suomen 10 vuoden

obligaatiokorko, %
0,5 0,7 0,3 0,4 0,5

Suomen nimellinen

kilpailukykyindikaattori2
104,6 108,5 108,2 108,3 108,3

Euron arvo

Yhdysvaltain dollareina
1,13 1,18 1,12 1,12 1,12

1 Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin kohdemaissa

keskimäärin niiden vientiosuuksilla painotettuna.

2 Laaja nimellinen efektiivinen valuuttakurssi.

Lähteet: Eurojärjestelmä ja Suomen Pankki.

Kysyntä

Epävarmuuden lisääntyminen maailmantaloudessa jarruttaa Suomen
vientimarkkinoiden kasvua. Suomen talouskasvu jääkin ennustevuosina enimmäkseen
kotimaisen kysynnän varaan (kuvio 4). Ansiotason kasvu sekä työllisyyden paraneminen
tukevat kotitalouksien tulokehitystä, mutta epävarmuuden kasvu on tehnyt kuluttajat
aikaisempaa varovaisemmiksi. Yksityinen kulutus kasvaa ennustejakson lopulla
suunnilleen samaa vauhtia tulojen kanssa, ja kotitalouksien säästämisaste pysyy
ennustevuosina hienoisesti positiivisena. Investoinnitkin tukevat vielä kysyntää, mutta
niiden kasvuvauhti hidastuu asuntorakentamisen hiipumisen myötä.
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Kuvio 4.

Kuluttajat ovat aiempaa varovaisempia

Kotitalouksien ostovoima kasvaa ennustevuosina edelleen vakaasti, ja kuluttajien
luottamus omaan talouteensa on pysynyt kohtuullisen hyvänä. Yksityisen kulutuksen
kasvu seuraa keskimäärin käytettävissä olevien reaalitulojen kasvuvauhtia, vaikka
epävarmuus talouskehityksen suunnasta onkin lisääntynyt (kuvio 5).

Kuvio 5.

Sekä palkankorotukset että työllisyyden kasvu tukevat edelleen kotitalouksien
ostovoimaa, jonka kasvuvauhti kuitenkin hidastuu selvästi ennustejakson loppua kohti.
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Ansiotaso nousee ennustejaksolla keskimäärin noin 2,5 prosentin vuosivauhtia.
Kotitalouksien muut tulot, jotka koostuvat lähinnä pääomatuloista ja tulonsiirroista,
kasvavat tänä vuonna vajaat 2 %, mutta kasvuvauhti kiihtyy noin 3 prosenttiin vuosina
2020 ja 2021. Eläke- ja etuustuloja kasvattaa varsinkin indeksijäädytyksen päättyminen
vuoden 2019 jälkeen.

Tuloverotusta kevennetään vuonna 2019, mutta samaan aikaan valmisteveroja
korotetaan ja työntekijän eläkemaksu nousee. Kokonaisuudessaan verotukseen tehtävät
muutokset eivät kuitenkaan juuri vaikuta ostovoimaan tänä vuonna. Seuraavan
hallituksen verotusta ja tulonsiirtoja koskevat linjaukset eivät tätä kirjoitettaessa olleet
vielä tiedossa.

Inflaatiovauhti kiihtyy hienoisesti ennustejakson aikana. Vielä vuonna 2019 inflaatio jää
noin 1,3 prosenttiin, mutta vuonna 2021 kuluttajahinnat kasvavat jo yli puolentoista
prosentin vauhtia. Inflaatiota kiihdyttää varsinkin palvelujen kallistuminen palkkojen
nousun vuoksi. Kotitalouksien reaaliansiot kasvavat ennustejakson aikana keskimäärin
runsaan prosentin vuosivauhtia.

Ansiotason nousun lisäksi kotitalouksien käytettävissä olevia tuloja kasvattaa
työllisyyden paraneminen. Vuonna 2019 työllisten määrä kasvaa noin 0,8 %
edellisvuodesta, mutta talouskasvun hiipumisen myötä työllisyyden kasvu hidastuu noin
puolen prosentin vuosivauhtiin vuosina 2020 ja 2021. Kun otetaan huomioon ansiotason
ja tulonsiirtojen kasvu, työllisyyden paraneminen sekä inflaatiovauhti, kotitalouksien
ostovoima kasvaa ennustejaksolla keskimäärin noin 1,4 prosentin vuosivauhtia.

Epävarmuus yleisen talouskehityksen suunnasta on lisääntynyt ja tehnyt kuluttajat
aikaisempaa varovaisemmiksi, mikä on jo hidastanut yksityisen kulutuksen kasvua.
Vähittäiskaupan kasvu jäi alkuvuonna vaisuksi suhteessa kotitalouksien tulokehitykseen.
Myös autokauppa on kehittynyt alkuvuonna heikosti, mitä voi osin selittää epätietoisuus
autoverotuksen tulevasta kehityksestä. Kaiken kaikkiaan yksityinen kulutus kasvaa
ennustevuosina kuitenkin samaa vauhtia kuin käytettävissä olevat tulot, keskimäärin
1,4 % vuosittain.

Kotitalouksien varovaisuus näkyy myös säästämisen lisääntymisenä. Kotitalouksien
säästämisaste muuttui lievästi positiiviseksi vuonna 2018. Sitä ennen kotitaloudet olivat
monen vuoden ajan purkaneet säästöjään. Ennustejaksolla säästämisaste pysyy edelleen
niukasti positiivisena, mutta kotitalouksien bruttovelka suhteessa käytettävissä oleviin
tuloihin jatkaa maltillista kasvuaan. Korkotaso pysyy edelleen alhaisena, mikä auttaa
kotitalouksia suoriutumaan veloistaan. Kotitalouksien keskimääräistä velkaantumista
suurempi riski on kuitenkin voimakkaasti velkaantuneiden kotitalouksien määrän kasvu,
joka on jatkunut viime vuosina.

Investointien kasvu jää edellisvuosien vauhdista

Yksityisten investointien kasvuvauhti hidastuu ennustejaksolla asuinrakentamisen
kasvun vaimenemisen myötä. Tuotannollisten investointien kasvu jatkuu
ennustevuosina, joskin edellisvuosia hitaammin. Vuonna 2019 yksityiset investoinnit
kasvavat 2,2 % ja 2,0 % vuosina 2020 ja 2021 (kuvio 6). Yritysten hyvä kannattavuus,
suotuisat rahoitusolot ja maltillisesti nousseet työvoimakustannukset luovat kuitenkin
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edellytyksiä yksityisten investointien kasvulle ennustejaksolla, joskin epävarmuus
taloudessa voi hillitä yritysten investointihalukkuutta.

Kuvio 6.

Vuonna 2018 talouden investointivauhti jäi jo selvästi kahden edellisvuoden vauhdista.
Pelkästään yrityssektorin tuotannollisten investointien kasvu hidastui: vuonna 2017
kasvua oli 3,8 % ja vuonna 2018 enää 2,1 %. Koko talouden investoinnit kasvoivat 3,2 %.

Tuotannollisten investointien kasvu jatkuu ennustevuosina, mutta kasvu hidastuu
entisestään. Investointien hidastuminen on osaltaan seurausta heikentyneistä
suhdannenäkymistä ja epävarmuuden kasvusta, mutta sitä selittää myös joidenkin
suurten teollisuusinvestointien loppuunsaattaminen. Myös talouden
palveluvaltaistuminen on voinut vähentää investointeja. Hidastumiseen voi vaikuttaa
myös se, että työpanoksen hinta suhteessa investointien hintaan on laskenut. Tämä
suhteellisten hintojen muutos on osaltaan tukenut työllisyyden voimakasta kasvua.
Samalla se voi kuitenkin selittää myös investointien vaisua kehitystä viime vuosina. Kun
investoinnit ovat jääneet jälkeen työllisyyden kasvusta, pääoman määrä työntekijää
kohden on vähentynyt eli talouden pääomavaltaistuminen on pienentynyt. Pääoman
määrä työntekijää kohden alkaa kuitenkin nousta ennustejaksolla, kun investoinnit
jatkuvat ja työllisyyskasvu hidastuu.

Asuntorakentaminen tuki yksityisiä investointeja pitkään, mutta ennustejaksolla
asuinrakentamisen kasvu hidastuu (ks. myös teema-artikkeli ”Mitkä tekijät ohjaavat
asuntojen hintoja ja tuotantoa”). Asuntorakentamisen kasvua hidastaa
uudisrakentamisen hiipuminen, sen sijaan korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan
vielä tasaisesti. Myönnettyjen rakennuslupien määrä saavutti huippunsa jo vuosi sitten,
minkä jälkeen luvat ovat laskeneet jyrkästi (kuvio 7). Rakennushankkeiden aloitukset
vähenevät erityisesti tänä ja ensi vuonna, ja vähitellen myös valmistuneiden asuntojen
määrä alkaa laskea. Maa- ja vesirakentaminen väheni vuonna 2018, mutta
infrarakentamista ylläpitävät vuonna 2019 mm. pääkaupungin suuret

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 18

http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/investoinnit-hidastuvat-ennustejakson-aikana/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/investoinnit-hidastuvat-ennustejakson-aikana/
http://www.eurojatalous.fi/fi/2019/3/mitka-tekijat-ohjaavat-asuntojen-hintoja-ja-tuotantoa/
http://www.eurojatalous.fi/fi/2019/3/mitka-tekijat-ohjaavat-asuntojen-hintoja-ja-tuotantoa/


infrastruktuurihankkeet.

Kuvio 7.

Yritysten rahoitusolot pysyvät edelleen keveinä. Uusien yrityslainojen korot ovat
pysyneet alhaisina kuluneen vuoden aikana, ja kevyt rahapolitiikka pitää lainakorot
alhaisina koko ennustejakson ajan. Kotimaisten yrityslainojen kasvu on tasaantunut,
mutta se on edelleen viime vuosia nopeampaa. Rahoituksen saatavuus ei ole keskeinen
pullonkaula yrityksille. Sen sijaan riittämätön kysyntä on noussut keskeisimmäksi
kasvun esteeksi osalla yrityksiä niin teollisuudessa kuin palveluissa, samalla kun osalla
yrityksiä ongelmat työvoiman saatavuudessa rajoittavat edelleen kasvua.

Yrityssektorin kannattavuus parantui edelleen vuonna 2018. Yritysten tilinpäätösten
liikevoittoa vastaa kansantalouden tilinpidossa toimintaylijäämä. Vuonna 2018 yritysten
varsinaisen toiminnan toimintaylijäämä kasvoi vajaat 6 %. Vaikka yritysten
kannattavuus on parantunut yhtäjaksoisesti jo vuodesta 2013, se ei ole arvonlisäykseen
suhteutettuna yltänyt finanssikriisiä edeltäneiden vuosien tasolle.

Julkinen talous pysyy alijäämäisenä ilman uusia toimia

Talouden ja työllisyyden kasvu, työttömyyden väheneminen sekä edellisen hallituksen
sopeutustoimet ovat vahvistaneet julkista taloutta viime vuosina. Näistä suotuisista
tekijöistä huolimatta julkisen talouden tasapainoa ei saavuteta ennustejaksolla, vaan
julkisyhteisöjen alijäämä asettuu −0,3 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2021
(kuvio 8). Valtion ja kuntasektorin perusjäämä (rahoitusjäämä ilman korkomenoja)
säilyy negatiivisena koko ennustejakson ajan ilman uuden hallituksen mahdollisia
toimia. Rakenteellisen rahoitusaseman muutoksella mitattuna finanssipolitiikan viritys
muuttuisi kuitenkin vastasykliseksi eli kiristäväksi vuonna 2020 oltuaan lähes neutraali
vuosina 2018–2019. Ennusteessa ei ole huomioitu uuden hallituksen finanssipoliittisia

linjauksia.[1]
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Julkisen talouden velkasuhde supistui niukasti alle 60 prosenttiin vuonna 2018
ensimmäistä kertaa vuoden 2013 jälkeen. Ilman uusia päätösperäisiä menolisäyksiä
velkasuhde supistuu edelleen ennustejakson ajan ja päätyy hieman yli 57 prosenttiin

vuonna 2021.[2] Siinä tapauksessa Suomen julkinen talous täyttää edelleen EU:n
perussopimuksen määrittelemät alijäämä- ja velkasuhdetta koskevat vaatimukset.
Euromääräinen julkinen velka kasvaa edelleen myös vuonna 2021. Kokonaisveroaste
laskee 42 prosentin tuntumaan oltuaan 44 % vielä vuonna 2016.

Kuvio 8.

Julkiset kulutusmenot kasvavat vuonna 2019. Niitä kasvattavat työehtosopimusten
mukaiset palkankorotukset sekä ikäsidonnaiset menot. Julkisen kulutuksen reaalinen
kasvu arvioidaan kuitenkin maltilliseksi vuosina 2019–2021. Kasvua hillitsevät edellisen
hallituksen sopeutustoimet sekä julkisen talouden kärkihankkeiden päättyminen. Jos
oletetaan, että finanssipolitiikka ei muutu, julkiset investoinnit kasvavat hillitysti, mihin
vaikuttaa niin ikään kärkihankkeiden saaminen päätökseen.

Verotulot kasvavat noin 3 prosentin vuosivauhtia vuosina 2019–2021. Sekä välittömät
että välilliset verotulot kasvavat. Vuonna 2019 valmisteveroja korotetaan edelleen ja
asuntolainan korkovähennystä supistetaan. Sen sijaan auto- ja ajoneuvoverotus kevenee.
Ansiotuloverotusta kevennetään kilpailukykysopimuksen ja ansiotason nousun
vaikutusten kompensoimiseksi.

1. Julkisen talouden vuosien 2019–2021 ennustetta laadittaessa on oletettu finanssipolitiikan säilyvän

muuttumattomana lukuun ottamatta tiedossa olevia päätösperäisiä muutoksia. Kevään 2019 eduskuntavaalien

jälkeen muodostettavan hallituksen finanssipoliittiset linjaukset huomioidaan tulevissa ennusteissa.

2. VM:n julkaiseman teknisen julkisen talouden suunnitelman mukaan valtio varautuu hävittäjähankintoihin 1,5

mrd. euron vuotuisella määrärahalla vuosina 2021–2023, mutta ajoittuminen voi muuttua hankinnan

tarkentuessa. Tätä ei ole huomioitu tässä ennusteessa, vaan se huomioidaan, kun asiasta on lopullisesti päätetty ja

aikataulu on tarkentunut. Vuoden 2021 ennustettu velkasuhde 57,2 % näyttäytyy 0,6 prosenttiyksikköä

heikompana, mikäli edellä mainittu vuoden 2021 osuus, 1,5 mrd. euroa, katetaan lisävelalla.
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Valtionhallinnon alijäämä pienenee −0,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2021
mennessä. Positiivisesta tulokehityksestä huolimatta valtion perusjäämä säilyy
negatiivisena koko ennustejakson, sillä muut kuin korkomenot ovat hivenen tuloja
suurempia. Kuntasektorin alijäämä jäi −0,8 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2018.
Alijäämän ennustetaan pysyvän suunnilleen samalla tasolla vuoteen 2021 saakka.
Sosiaaliturvarahastoista työeläkelaitosten ylijäämä jatkaa trendinomaista supistumistaan
ennustejaksolla. Myös muut sosiaaliturvarahastot pysyvät hieman ylijäämäisinä.

Vienti kasvaa, mutta Suomi velkaantuu ulkomaille

Suomen ulkomaankauppaa varjostaa protektionismin lisääntyminen ja siitä aiheutuvat
suorat ja välilliset vaikutukset Suomen keskeisille vientimarkkinoille. Suomen viennille
tärkeän euroalueen talouden kasvu jatkuu silti kohtalaisena, minkä lisäksi parantunut
kilpailukyky sekä keveinä jatkuvat rahoitusolot tukevat viennin kasvua. Nettovienti
kasvaa silti hitaasti ennustejakson aikana, sillä kotimainen kulutuskysyntä sekä
vientiteollisuuden suuri tuontipanos kasvattavat tuontia.

Suomi on onnistunut viime vuosina kasvattamaan markkinaosuuksiaan viennissä sekä
euroalueelle että euroalueen ulkopuolelle. Vuonna 2018 Suomen viennin kasvu kuitenkin
hidastui tuntuvasti, 1,5 prosenttiin, eli jäi selvästi vientimarkkinoiden kasvuvauhdista
(kuvio 9). Kansainvälisen talouden aiempaa suurempi epävarmuus ja euroalueen
hidastunut kasvu leikkaavat herkästi investointien kasvua, mikä puolestaan heijastuu
Suomen vientiin. Vientikehitystä heikensi etenkin euroalueelle suuntautuvan viennin
kasvun hidastuminen. Nettoviennin kasvua heikensi myös tuonnin lisääntyminen.
Erityisesti palveluiden tuonti kasvoi voimakkaasti. Tuontia ylläpiti osaltaan kotimainen
kulutuskysyntä. Vientiteollisuus käyttää paljon tuontitavaroita ja palveluita viennin
valmistamiseen, mikä tavallisesti lisää myös tuontia.

Kauppapoliittinen epävarmuus on lisääntynyt, ja luottamusilmapiiri
maailmantaloudessa heikentynyt. Edellytykset suotuisan vientikehityksen jatkumiseen
ovat silti edelleen olemassa, ja Suomen viennin kasvun hidastumisen ennustetaan jäävän
väliaikaiseksi. Euroalueen osuus Suomen tavara- ja palveluviennistä on noin kolmannes,
ja euroalueen talouden vire jatkuu kohtalaisena. Suomen viennissä euroalueelle korostuu

tavaravienti, kun taas palveluvienti on selvästi suurempaa euroalueen ulkopuolelle[3].
Myös euroalueen kasvua tukeva rahapolitiikka yhdessä suomalaisyritysten alhaisten
rahoituskustannusten ja parantuneen kilpailukyvyn kanssa luo edellytyksiä Suomen
viennin kasvulle.

Kuvio 9.

3. Maksutasetilaston mukaan.
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Suomen vientiä ylläpitää Suomen vientimarkkinoiden kasvu. Viennin markkinaosuuksia
kuitenkin menetetään hieman ennustejakson aikana, joskin selvästi vähemmän kuin
vuonna 2018. Suomen viennin kasvuun vaikuttavat myös alustoimitusten vuosittaiset
vaihtelut. Vuonna 2019 laivatoimitukset vahvistavat viennin kasvua, joka kiihtyy 2,8
prosenttiin ja ylittää vientimarkkinoiden kasvun tilapäisesti. Vuosina 2020 ja 2021
vienti kasvaa keskimäärin 2,4 prosentin vauhtia.

Nettovienti pysyy heikkona koko ennustejakson, kun kotimainen kysyntä ja viennin
korkea tuontipanos kasvattavat tuontia. Tuonti kasvaa vientiä merkittävästi hitaammin
vain vuonna 2019, kun vienti vahvistuu pääosin väliaikaisten tekijöiden vuoksi.

Vaihtotaseen alijäämä syveni vuonna 2018 lähes 4,4 mrd. euroon eli runsaaseen 2
prosenttiin suhteessa BKT:hen (kuvio 10). Sekä tavaroiden että palveluiden tase heikkeni
merkittävästi. Myös maksetut tuotannontekijäkorvaukset ja tulonsiirrot ulkomaille
kasvoivat edellisvuotisista ja olivat tuntuvasti suurempia kuin vastaavasti Suomeen
maksetut tulonsiirrot ja tuotannontekijäkorvaukset. Vaihtotaseen alijäämällä mitattuna
Suomi on velkaantunut ulkomaille vuodesta 2011 lähtien yhteensä runsaat 23 mrd.
euroa.

Kuvio 10.
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Vaihtotase pysyy ennustejaksolla edelleen alijäämäisenä, hieman alle 1 prosentissa
suhteessa BKT:hen. Alijäämää pitävät yllä pysyvästi erityisesti ulkomaille maksettavat
tuotannontekijäkorvaukset ja tulonsiirrot. Tavaroiden ja palveluiden taseen vaatimaton
paraneminen ei riitä sulattamaan vaihtotaseen rakenteellista alijäämää ennustejaksolla.
Vaihtotaseen saaminen tasapainoon ja velkaantumisen pysäyttäminen vaatisi pysyvää
ylijäämäistä tavaroiden ja palvelusten tasetta sekä tuntuvasti nykyistä suurempaa
viennin arvoa suhteessa tuonnin arvoon.

Tarjonta

Viime vuosien hyvän suhdannetilanteen seurauksena tuotantokapasiteetin käyttöaste
nousi ja työvoimapulasta tuli kasvun este joillain aloilla. Ennustevuosina nämä
kapasiteettirajoitteet eivät enää kiristy, koska talouskasvu hidastuu. Kasvun
hidastumisesta ja työpanoksen kysynnän vaimenemisesta huolimatta työvoiman
saatavuus kuitenkin rajoittaa edelleen tuotantoa. Talous kasvaa ennustejakson lopulla
likimain potentiaalisen tuotannon vauhtia. Tuottavuuden kasvu jää hitaaksi.

Työllisyyden kasvu hidastuu

Työllisyyden poikkeuksellisen voimakas kasvu on vaimentunut vuoden 2019
alkupuolella. Työllisyysaste on ylittänyt 72 prosentin tason ja työttömyysaste on
alentunut noin 6,5 prosenttiin. Ennustejaksolla työllisyyden kasvu jatkuu hitaana.
Vuosina 2019–2021 työllisten määrä kasvaa noin 40 000:lla ja työllisyysaste nousee
reiluun 73 prosenttiin. Työttömyysasteen lasku tasaantuu, ja se jää hieman yli 6
prosenttiin ennustejakson lopulla.

Kuvio 11.
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Työllisyyden kasvun hidastuminen on havaittavissa useilla toimialoilla. Työllisten
määrää nopeasti kasvattanut rakennusala on ohittanut suhdannehuippunsa, mikä näkyy
alan työllisyyskehityksen vaimenemisena. Teollisuudessa työllisyys kasvoi vuoden 2018
lopulle saakka, mutta työllisyyden kasvu on taittunut maailmantalouden
suhdannetilanteen ja viennin hidastumisen myötä. Nopein työllisyyskasvu näyttäisi
olevan takanapäin myös niin kaupan, ravitsemuksen ja majoituksen alalla kuin sosiaali-
ja terveyspalveluissa, koulutuksessa ja julkisessa hallinnossa. Muilla toimialoilla
työllisyyden kasvu on kuitenkin jatkunut. Työllisyyden kasvun hidastumiseen viittaa
myös päätoimialojen työllisyysodotusten kasvun taittuminen viime vuoden lopulla,
vaikka toisaalta avoimien työpaikkojen määrä on edelleen lisääntynyt.

Työllisyyden poikkeuksellisen nopea kasvu vuonna 2018 jää väliaikaiseksi. Kuluneen
puolentoista vuoden aikana talouskasvu on välittynyt työmarkkinoille ennen kaikkea
työllisyyttä kohentaen, samalla kun työn tuottavuuden kasvu on jäänyt hyvin
vaatimattomaksi. Ennustejaksolla tilanteen odotetaan normalisoituvan siten, että kasvu
jakautuu tasaisemmin työllisyyden ja tuottavuuden kasvun välillä.

Työttömyysaste on alentunut prosenttiyksikön verran edellisestä vuodesta.
Työttömyysasteen viimeaikainen lasku on ollut pitkälti suhdanneluonteista, mihin viittaa
se, että työttömyysaste on laskenut alle arvioidun rakennetyöttömyyden tason jo vuoden
2018 alussa (kuvio 12). Tämä tarkoittaa sitä, että työttömyysasteen lasku on herkkä
suhdannetilanteen muutokselle. Osa työttömyysasteen laskusta on kuitenkin
rakenteellista. Tähän ovat vaikuttaneet sekä työkustannusten nousun hidastuminen että
toteutetut työmarkkinoiden uudistukset.

Kuvio 12.
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Työllisyyden kasvun hidastumisesta huolimatta työvoiman saatavuus joillain aloilla
rajoittaa työllisyyden kasvua. Kohtaanto-ongelmat hidastavat työpaikkojen syntymistä ja
pitävät yllä rakennetyöttömyyttä. Työllisten määrän kasvua ennustevuosina rajoittavat
lisäksi työikäisen väestön väheneminen ja viime vuosina toteutettujen
rakenneuudistusten vaikutusten päättyminen.

Kapasiteettirajoitteet eivät enää lisäänny

Viime vuosien noususuhdanteen seurauksena kasvun esteet ovat lisääntyneet. Kun
työllisyys on viime vuoden aikana nopeasti parantunut, pääomakanta ei ole pysynyt
työpanoksen kasvun vauhdissa. Kapasiteetin käyttöaste on noussut hieman
keskimääräistä korkeammaksi, ja yritykset raportoivat ongelmista työvoiman
saatavuudessa. Kansainvälisen talouden heikentymisen ja toteutuneiden tuotannollisten
investointien vuoksi käyttöasteet eivät ole enää viime aikoina nousseet (kuvio 13).

Kuvio 13.
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Talouskasvun hidastumisen vuoksi kapasiteettirajoitteet eivät enää kiristy ennustejakson
loppupuolella. Tuotannolliset investoinnit lisääntyvät, mikä omalta osaltaan hillitsee
kapasiteettirajoitteiden kiristymistä. Tuotannollisten investointien kasvusta huolimatta
investointiaste jää selvästi alemmaksi kuin ennen finanssikriisiä (kuvio 14).
Tuotannollisten investointien vähäisyys saattaa osittain johtua talouskasvun
muuttumisesta rakenteellisesti aiempaa palveluvaltaisemmaksi.

Kuvio 14.

Työvoiman saatavuus on edelleen ongelma. Yritykset arvioivat ammattitaitoisen
työvoiman palkkaamisessa olevan yhä vaikeuksia kaikilla päätoimialoilla, joskaan
ongelmat eivät ole enää syventyneet (kuvio 15). Sekä työttömyysaste että
pitkäisaikaistyöttömyysaste ovat laskeneet huomattavasti alemmaksi kuin Suomessa
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euroaikana keskimäärin (kuvio 13). Rekrytointiongelmien arvioidaan olevan suurimmat
rakentamisessa. Uudisrakentamisen hidastuminen tulee kuitenkin helpottamaan
ammattitaitoisen työvoiman saatavuutta rakennusalalla. Palveluissa työvoimapula,
tasaantumisesta huolimatta, ylittää yhä edellisen suhdannehuipun tason, ja myös
teollisuusyritykset raportoivat ongelmista työvoiman saatavuudessa. Kysyntä on
heikkenemässä, mutta siitä huolimatta työvoimapula voi monilla palvelualoilla säilyä,
sillä samaan aikaan työvoiman tarjontaa rajoittaa työikäisen väestön pieneneminen.

Kuvio 15.

Talouskasvu hidastuu pitkän aikavälin potentiaaliinsa

BKT:n nopeimman kasvun vaihe on ohitettu. Muutaman viime vuoden aikana BKT on

kasvanut ripeästi, minkä seurauksena tuotanto on kasvanut arvioitua potentiaaliaan[4]

nopeammin ja tuotantokuilu on umpeutunut. Ennustejakson lopulla BKT kasvaa
likimain potentiaalista tuotannon vauhtia.

Tuotantokuilu oli finanssikriisin jälkeisessä kaksoistaantumassa poikkeuksellisen pitkän
ajan negatiivinen, eli talouden resurssit olivat vajaakäytössä niin Suomessa kuin
euroalueellakin. Taloustilanteen paranemisen myötä kapasiteetin käyttöasteet ovat
nousseet ja työttömyys alentunut. Tuotannolliseen toimintaan käytettäviä resursseja on
näin ollen vapaana aiempaa vähemmän. Positiivinen tuotantokuilu jää kuitenkin

pieneksi, sillä talouskasvu hidastuu (kuvio 16).[5]

Kuvio 16.

4. Potentiaalinen tuotanto kuvaa BKT:n määrää, kun talouden kaikki tuotannontekijät ovat normaalikäytössä.

5. Tuotantokuiluarviossa on hyödynnetty mm. havaitsemattomien komponenttien mallia (An unobserved

components model for Finland : Estimates of potential output and NAWRU).
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Potentiaalisen tuotannon kasvu on selvästi hitaampaa kuin ennen finanssikriisiä (kuvio
17). Kokonaistuottavuuden kasvu on pitkän taantuman jälkeen vahvistunut, mutta on
edelleen kaukana parhaimmista vuosista. Vuosina 2019–2021 investointien
lisääntyminen kasvattaa pääomakantaa ja vahvistaa osaltaan tuotantopotentiaalia.
Ennusteen loppua kohden työpanoksen merkitys potentiaalisen tuotannon lähteenä
uhkaa vähetä. Työpanoksen tarjonta hiipuu ennustetusta työllisyysasteen paranemisesta
huolimatta. Työpanoksen tarjonnan kasvua rajoittaa se, että 15–74-vuotiaan väestön
määrä alkaa laskea ja rakenteellinen työttömyys on hienoisesta alenemisestaan
huolimatta suurta.

Kuvio 17.

Työn tuottavuus kasvoi vuosina 2016–2017 pitkän taantuman jälkeen noin 2 % vuodessa.
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Vuonna 2018 runsaan 2 prosentin talouskasvusta huolimatta tuottavuus ei lisääntynyt,
sillä työllisyyden kasvu oli poikkeuksellisen nopeaa. Jatkossa sekä työllisyyden että
tuottavuuden odotetaan tukevan talouskasvua tasapainoisemmin. Vuosina 2019–2021
työn tuottavuus kasvaa hitaasti, keskimäärin prosentin tahtia. Talouden
pääomavaltaistuminen kohentaa osaltaan hieman työn tuottavuutta, sillä pääomaa
työtuntia kohden on käytössä aiempaa enemmän (kuvio 18).

Kuvio 18.

Työn tuottavuus on jäämässä huomattavasti hitaammaksi kuin vuosituhannen alussa,
jolloin työn tuottavuus kasvoi keskimäärin 2 ½ % vuodessa. Tuottavuuden
hidastumiseen vaikuttavat mm. korkean tuottavuuden teollisuuden osuuden
pieneneminen ja talouden palveluvaltaistuminen, investointien painottuminen enemmän
asuntoihin kuin tuotannolliseen pääomakantaan sekä T&K-investointien osuuden
supistuminen. (Työn tuottavuuden heikkouteen monia syitä ja Teollisuus ei tue työn
tuottavuuden kasvua entiseen tapaan) Esimerkiksi tuotannolliset investoinnit ovat –
pienestä kasvusta huolimatta – edelleen lähellä 2000-luvun pohjalukemia suhteessa
BKT:hen. Tuottavuuskasvun hidastuminen on havaittu myös monissa muissa
kehittyneissä talouksissa (ks. esimerkiksi OECD Economic outlook May 2019 ch 2).

Hinnat ja kustannukset

Inflaation maltillinen kiihtyminen jatkuu ennustejaksolla. Nimellispalkkojen
edellisvuosia nopeampi kehitys tukee kuluttajahintojen nousua. Palkansaajien nimellisen
ansiotason nousu kiihtyy yli kahden prosentin vuonna 2019. Kilpailukykysopimuksen
mukainen julkisen sektorin palkansaajien lomarahojen tilapäinen leikkaus päättyy
vuonna 2020, mikä lisäksi kiihdyttää väliaikaisesti palkkojen nousuvauhtia.

Ulkoiset hintapaineet säilyvät vaimeina

Teollisuustuotteiden tuontihintojen nousu edellisvuotisesta on hidastunut vuoden 2019
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alkupuolella verrattuna viime vuosien kehitykseen (kuvio 19). Erityisesti
energiatuotteiden tuontihintojen nousu on hidastunut merkittävästi. Öljyfutuurit
ennakoivat raakaöljyn hintojen laskevan ennustejakson kuluessa nykyiseltä tasoltaan
vähitellen runsaaseen 60 dollariin barrelilta. Pelkojen kauppasodan eskaloitumisesta
odotetaan pienentävän öljyn kysyntää. Sähköenergian laskevat hintaodotukset
ennustejaksolle ovat taittuneet, mutta ne ovat edelleen heikommat kuin
vuodenvaihteessa. Kulutus- ja investointitavaroiden tuontihintojen kehitys on jatkunut
vaimeana vuoden 2019 alussa.

Myös Suomessa tuotettujen, kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahintojen
sekä toisaalta maatalouden tuottajahintojen vuosimuutos on ollut alkuvuonna 2019
hieman hitaampaa kuin vuonna 2018. Sen sijaan palvelujen tuottajahintojen nousu on
kiihtynyt hieman vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Tämä on koskenut sekä
kotitalouksille että muille yrityksille ja julkisyhteisöille myytyjen palvelujen
tuottajahintoja.

Kuvio 19.

Palkkojen ja työkustannusten nousu jatkuu

Nimellisten ansioiden nousu kiihtyi selvästi vuoden 2018 aikana (kuvio 20).
Keskimääräiset työvoimakustannukset (palkansaajakorvaukset per palkansaaja) nousivat
noin 1,5 %, ja keskimääräinen tuottavuus heikkeni. Näin ollen yksikkötyökustannukset
kasvoivat jälleen viime vuonna.

Kuvio 20.
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Ennustehorisontin alkupuolella palkkojen kehitys määräytyy vielä pitkälti voimassa
olevien, vuosille 2018–2019 neuvoteltujen työehtosopimusten mukaan.
Sopimuspalkkojen nousu yksityisellä sektorilla on 1,6 % ja julkisella sektorilla noin 2 %
vuonna 2019. Koko talouden tasolla nimelliset ansiot nousevat noin 2,4 % vuonna 2019
ansiotasoindeksillä mitattuna. Vuonna 2019 keskimääräiset työvoimakustannukset
kasvavat selvästi keskiansioiden nousua maltillisemmin työnantajien
sosiaaliturvamaksujen alenemisen vuoksi. Kilpailukykysopimuksen mukainen julkisen
sektorin palkansaajien lomarahojen tilapäinen leikkaus päättyy vuonna 2020 ja
kiihdyttää palkkojen nousuvauhdin lähes 2,8 prosenttiin. Vuosina 2020 ja 2021
työvoimakustannukset kasvavat samassa tahdissa keskiansioiden nousun kanssa.
Palkkasumman mukaisilla keskituntiansioilla mitattuna nimelliset ansiot nousevat
keskimäärin 2,6 prosentin vauhtia ennustevuosina.

Tuottavuus työntekijää kohden supistui hieman vuonna 2018, mutta kasvaa keskimäärin
vajaan prosentin vauhtia ennustehorisontin aikana. Yksikkötyökustannukset kasvavat
maltillista, alle prosentin vauhtia vuonna 2019, mikä on hitaammin kuin euroalueella
keskimäärin (kuvio 21). Kustannuskilpailukyky paranee näin ollen edelleen suhteessa
euroalueeseen tämän mittarin perusteella. Yksikkötyökustannusten kasvun odotetaan
kiihtyvän vuosina 2020 ja 2021 keskimäärin reiluun 1,5 prosenttiin, mikä on pitkälti
linjassa euroalueen yksikkötyökustannusten kasvun kanssa.

Suomessa on määrä neuvotella työehtosopimuksista laajasti tänä ja ensi vuonna.
Ennusteen tekninen oletus on, että reaalipalkat nousevat vuosina 2020 ja 2021
suunnilleen tuottavuuden kasvun tahdissa. Tämä säilyttäisi viime vuosina saavutetun
kustannuskilpailukyvyn paranemisen euroalueeseen nähden, jos kehitys euroalueella on
ennustetun mukaista. Nopeammat palkankorotukset vuorostaan heikentäisivät
kilpailukykyä.

Kuvio 21.
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Inflaation maltillinen kiihtyminen jatkuu

Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on hieman alle 1½ %
vuosina 2019–2020 ja 1,6 % vuonna 2021 (kuvio 22). Kuluttajahintojen nousu jatkuu siis
edelleen melko hitaana oltuaan jopa hieman negatiivista vuonna 2015.

Kuluttajahintojen nousua tukevat ennustejaksolla palkansaajien ansioiden nousu, joka
vähitellen välittyy erityisesti palveluiden hintoihin. Lisäksi vuonna 2019 inflaatiota
kiihdyttävät jonkin verran vuoden alussa voimaan tulleet tupakka-, alkoholi- ja
virvoitusjuomaveron korotukset sekä lämmityspolttoaineiden verojen korotukset.
Tulevan hallituksen välillistä verotusta ja muita hallinnollisia hintoja koskevat linjaukset
tullaan ottamaan huomioon Suomen Pankin joulukuun 2019 inflaatioennusteessa.

Koska inflaatio on tällä hetkellä pohjainflaatiomittareita nopeampaa, on todennäköistä,
että inflaation kehitys vaimenee tulevina kuukausina (ks. Pohjainflaatio mittaa
tilapäisistä tekijöistä puhdistettua inflaatiota). Kuitenkin pohjainflaatiomittarit näyttävät
pohjainflaation kiihtyneen. Näin ollen hintapaineet ovat kasvaneet, mikä tukee inflaation
maltillista kiihtymistä pysyvämmin. Kuluttajahintainflaatiota ylläpitää ennustejaksolla
ennen kaikkea palveluhintojen sekä jossain määrin myös elintarvikkeiden hintojen
nousu. Teollisuustuotteiden (pl. energia) kontribuutio inflaatioon on hieman
negatiivinen suurimman osan ennustejaksosta.

Kuvio 22.
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Riskiarvio ja vaihtoehtoislaskelma

Ennusteen riskit ovat selvästi talouden heikentymiseen viittaavia. Kauppasodan
kärjistymisen uhka varjostaa vakaata talouskasvua ja tuo epävarmuutta Suomen
talouden kehitykselle. Päävientimarkkinan Euroopan ja erityisesti Saksan
kasvunäkymien himmentyminen on erityinen huolenaihe Suomen viennin kannalta.
Kotimaiset riskitkin viittaavat ennakoitua heikomman kehityksen suuntaan.

Varjot kansainvälisen talouden yltä eivät väisty

Maailmantalouden ja euroalueen talouden kasvunäkymät ovat vuoden mittaan
vaimentuneet, ja epävarmuus vakaasta talouskehityksestä on lisääntynyt.
Protektionismin laajeneminen on uhka Suomen talouden kehitykselle. Kauppasodan
kärjistyminen entisestään heikentäisi luottamusilmapiiriä kansainvälisessä taloudessa ja
vaikuttaisi investointien kasvuun. Tällä voisi puolestaan olla hyvin negatiiviset
vaikutukset Suomen vientiin.

Kauppasodan kielteisten vaikutusten suuruutta on vaikea arvioida. Protektionististen
toimien lisääntyminen voi muuttaa kauppavirtoja ja tuotantoketjuja Suomen viennin
kannalta haitallisesti (taulukko 3). Vaikka kauppasota koskettaisi Suomen vientiä
suoraan vain vähän, välilliset haittavaikutukset ovat selvästi suurempia.

Kiinan hidastuvalla talouskasvulla ja kauppasodalla Yhdysvaltojen kanssa voi olla
arvaamattomia vaikutuksia kansainvälisten arvo- ja tuotantoketjujen monimutkaisuuden
vuoksi. Kiinan merkitys Suomen viennille on kasvanut viime vuosina. Kiinan hidastuva
talouskasvu ja kasvava velkaantuminen leikkaavat sen tuontia ja investointeja. Erityisesti
kauppasota Yhdysvaltojen kanssa voi kärjistää Kiinan talouden ongelmia. Kiinan
talouden kasvun merkittävä heikkeneminen vaimentaisi suomalaisten yritysten vientiä
Kiinaan.
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Suomen päävientimarkkinan Euroopan ja erityisesti Saksan kasvunäkymät ovat
heikentyneet olennaisesti kuluneen kevään aikana, joskin vuoden alussa kasvu hieman
piristyi. Tämä on erityinen huolenaihe Suomen viennin kannalta. Aivan viimeiset
tilastotiedot, esimerkiksi euroalueen kuluttajien luottamus, viittaavat heikentymisen
tasaantumiseen, mutta vielä ei ole varmaa, kuinka väliaikaiseksi Euroopan ja euroalueen
talouskehityksen heikkous jää. Euroalueen heikon kehityksen pitkittyminen välittyisi
väistämättä myös Suomen vientikysyntään ja vientiin.

Autoteollisuus on kokenut viime vuosina ennätyksellisen paljon suuria ongelmia, eikä
haasteille näy loppua. Viimeisimmät uhkat ovat tulleet ulkoa, niin Kiinan talouskasvun
hidastumisesta, kauppasodan syvenemisestä kuin hallitsemattomasta brexitistä. Lisäksi
autoteollisuuden haasteisiin kuuluu myös vaikeasti mitattavia muutoksia mm.
kuluttajien asenteissa. Näiden riskien realisoituminen olisi vaaraksi koko euroalueen
taloudelle.

Epävarmuus Ison-Britannian EU-erosta jatkuu ja heikentää luottamusilmapiiriä.
Epätietoisuus sopimuksen syntymisestä aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia Suomen ja Ison-
Britannian välistä ulkomaankauppaa harjoittaville yrityksille. Iso-Britannia on Suomelle
tärkeä vientimarkkina. Suomen ja Ison-Britannian välisen kaupan esteiden
voimaantulon suorat vaikutukset ovat pienet, mutta välilliset vaikutukset voivat olla
suuria. Epävarmuuden jatkuminen pitkään ja päätyminen sopimuksettomaan EU-eroon
vaikuttaisivat haitallisesti Suomen vientimarkkinoiden kehitykseen, kun suomalaisten
yritysten vienti Isoon-Britanniaan vaikeutuisi.

Kansainvälisen talouden kehityksestä kumpuavat riskit ovat kokonaisuudessaan selvästi
talouden heikentymiseen viittaavia. Investointien kasvun hidastuminen tärkeillä
vientimarkkinoilla voisi vaimentaa Suomen vientiä merkittävästi.

Taulukko 3.

Kauppasota on merkittävä uhka maailmantaloudelle

Ulkomaat

(--)
Protektionismi ja kauppasodan leviäminen ja sen vaikutus Suomen

vientimarkkinoihin

(--) Kiinan kasvavat ongelmat voivat haitata Suomen vientiä

(-) Brexit

(-) Euroalueen talouskasvun hidastumisen pitkittyminen

Myös kotimaiset riskit viittaavat heikentymiseen

Myös kotimaiset riskit ennustettua heikommasta talouskehityksestä ovat viime aikoina
vahvistuneet selvästi. Suomen talouskasvu voi jäädä ennustettua hitaammaksi erityisesti
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vuonna 2019. Positiivisia kotimaan talouden riskejä on pääasiassa vain tuotannollisissa
investoinneissa.

Työvoimakustannukset ovat nousseet maltillisesti jo usean vuoden ajan ja vahvistaneet
osaltaan suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä. Kustannuskilpailukyky voi kuitenkin
heikentyä nopeasti, mikäli palkansaajien ansiot kotimaassa alkavat nousta nopeammin
kuin Suomen kilpailijamaissa. Yksikkötyökustannusten kilpailijamaita nopeampi nousu
heikentäisi Suomessa toimivien yritysten suhteellista kilpailukykyä (taulukko 4).

Perusennusteessa ei ole erikseen huomioitu yksittäisten yritysten
investointisuunnitelmia. Tuotannollisten investointien kasvu voisi kuitenkin vauhdittua
lähivuosina ennustettua enemmän, mikäli suunnitteilla olevat metsä- ja
energiateollisuuden merkittävät investoinnit toteutuvat. Teollisuuden tuotannolliset
investoinnit kasvaisivat tällöin nopeammin kuin ennusteessa on arvioitu. Yritysten hyvä
tilanne ja pienet rahoituskustannukset luovat hyvät edellytykset uusien
investointisuunnitelmien läpiviemiselle. Suurten investointisuunnitelmien toteutuminen
kasvattaisi ennen pitkää myös tuottavuutta ja vahvistaisi vientiä.

Kotitaloudet ovat viime vuosina velkaantuneet voimakkaasti. Suuri kotitalouksien
velkataakka on riski, joka voisi toteutua, mikäli talouden suhdanteet heikkenisivät
merkittävästi. Tällaisessa tilanteessa myös asuntomarkkinat voisivat viiletä nopeasti, kun
työttömyys alkaisi kasvaa ja työllisyys heiketä. Suhdanteiden heikkeneminen
yhdistettynä suureen velkataakkaan hidastaisi yksityisen kulutuksen kasvua ennustettua
nopeammin.

Taulukko 4.

Myös kotimaiset alasuuntaiset riskit vahvistuneet

Kotimaa

(--)
Suomen taloutta heikentävät riskit ovat kasvaneet, ja kehitys voi jäädä ennustettua

hitaammaksi lyhyellä aikavälillä

(+) Tuotannolliset investoinnit voivat kasvaa odotettua nopeammin

• Yritysten hyvä tilanne ja keveät rahoitusolot

(-) Asuntomarkkinoiden nopea jäähtyminen

(-) Kotitalouksien velkaantuminen tilanteessa, jossa talous heikkenee merkittävästi

(-) Tuottavuutta suuremmat palkankorotukset

Kansainvälisen talouden riskit uhkaavat hidastaa kasvua

Merkittävin heikentymiseen viittaava uhka Suomen kasvuennusteelle tulee
kansainvälisen talouden epävarmuustekijöistä. Maailmantalouden riskien toteutuminen
ja vientimarkkinoiden kasvun heikkeneminen painaisivat etenkin Suomen vientiä.
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Viennin heikentyminen heijastuisi vuorostaan talouskasvuun, joka olisi tällöin

perusuraa[6] vaimeampaa. Vientimarkkinoiden riskeistä syntyvää ennuste-epävarmuutta
voidaan hahmottaa viuhkakuvioiden avulla (kuvio 23). Jakauman epäsymmetrisyydellä
voidaan kuvata näkemystä, että riskit painottuvat epätasaisesti perusuran ympärille.
Viuhkakuviot sisältävät sekä ulkoisten tekijöiden ennustamiseen liittyvän epävarmuuden
että näkemyksen epäsymmetrisistä riskitekijöistä. Vuoden 2019 BKT:n kasvun
ennustejakaumaa laskee myös vuoden 2018 lopun BKT-tilastojen tarkentuminen
alaspäin uusimmassa tilastojulkaisussa (ks. Tuoreet tilastotiedot viittaavat talouden
odotettua nopeampaan hidastumiseen) mitä ei ole voitu ottaa huomioon
perusennusteessa.

Kuvio 23.

Vientimarkkinoihin liittyvät riskit painottuvat perusuraa heikompaan kehitykseen.
Epävarmuus ennusteen perusuran ympärillä on näin ollen vientimarkkinoiden kasvun
osalta epäsymmetristä (kuvio 23). Vientimarkkinoiden vuosikasvu vaihtelee noin −4
prosentista 7 prosenttiin vuosina 2020–2021, kun tämä epävarmuus huomioidaan.

Ulkoiseen ympäristöön liittyvän epävarmuuden vaikutusta Suomen talouden
kehitykseen voidaan tarkastella, kun Suomen talouden ennuste ehdollistetaan
vientimarkkinoihin liittyvälle epävarmuudelle. Vientimarkkinoiden kasvuun liittyvä
epävarmuus heijastuu suoraan Suomen vientikysyntään, joten vaihtoehtoiset
ennusteurat Suomen viennille painottuvat perusennustetta heikompaan suuntaan.
Suomen viennin kasvu vaihtelee perusennusteen ala- ja yläpuolella noin −3 prosentista 6
prosenttiin ennustevuosina 2019–2021.

Viennin heikkous heijastuu vuorostaan BKT:n kasvuun, ja myös BKT:n osalta riskit
painottuvat siten selvästi ja etenkin lyhyellä aikavälillä perusennustetta heikompaan
suuntaan. BKT-ennuste vaihtelee perusuran ala- ja yläpuolella noin 0 prosentista 2,5

6. Suomen Pankin kesäkuun 2019 ennuste.
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prosenttiin ja painottuu erityisesti hitaamman kasvun suuntaan. Tässä
vaihtoehtoislaskelmassa todennäköisyys talouskasvun pysähtymiselle on kuitenkin pieni.

Kansainvälisen talouden riskien toteutuminen vaimentaisi Suomen vientikysyntää
selvästi ja saattaisi jo lähivuosina johtaa viennin hienoiseen supistumiseen.
Talouskasvun pysähtyminen edellyttäisi kuitenkin joko vientimarkkinoiden oletettua
pidempiaikaista heikentymistä tai samanaikaisen kotimaista taloutta heikentävien
riskien toteutumisen esimerkiksi kauppasodan kärjistymisen vuoksi.

Avainsanat

työllisyys, rahapolitiikka, talouskasvu, kansainvälinen kauppa, julkinen talous, inflaatio,
ennuste, bruttokansantuote
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Väestön ikääntyminen jarruttaa
työllisyyden paranemista
TÄNÄÄN 11:00 • EURO & TALOUS 3/2019 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Työllisyysaste on keskeisin mittari työllisyyskehitykselle ja edellytyksille maksaa julkisiaTyöllisyysaste on keskeisin mittari työllisyyskehitykselle ja edellytyksille maksaa julkisia
menoja. Väestön ikääntymisen myötä työllisyysasteen (eli työlliset / 15–64-vuotiasmenoja. Väestön ikääntymisen myötä työllisyysasteen (eli työlliset / 15–64-vuotias
väestö) nousu ei kuitenkaan enää automaattisesti tarkoita työllisten määränväestö) nousu ei kuitenkaan enää automaattisesti tarkoita työllisten määrän
lisääntymistä, sillä nousu voi johtua työllisten määrän lisääntymisen ohella myöslisääntymistä, sillä nousu voi johtua työllisten määrän lisääntymisen ohella myös
työikäisen väestön pienenemisestä. Toisin sanoen vaikka työllisyysaste nousisi tai pysyisityöikäisen väestön pienenemisestä. Toisin sanoen vaikka työllisyysaste nousisi tai pysyisi
ennallaan, työllisten määrä saattaa pienentyä, jos 15–64-vuotiaiden määrä väheneeennallaan, työllisten määrä saattaa pienentyä, jos 15–64-vuotiaiden määrä vähenee
riittävän nopeasti. Ennustevuosina, jos työllisyysaste eri ikäryhmissä pysyisi vuodenriittävän nopeasti. Ennustevuosina, jos työllisyysaste eri ikäryhmissä pysyisi vuoden
2018 tasolla, työllisten määrä supistuisi silti miltei 152018 tasolla, työllisten määrä supistuisi silti miltei 15 000 hengellä.000 hengellä.

Hyvinvointivaltion rahoittamisen kannalta keskeistä on, kuinka paljon on työllisiä
suhteessa koko väestöön. Tämä ns. taloudellinen huoltosuhde heikentyi merkittävästi
finanssikriisin jälkeen, kun työllisyys supistui pitkittyneen taantuman vuoksi ja
samanaikaisesti suuret ikäluokat siirtyivät eläkkeelle. Vaikka voimakkain ikääntymisen
aalto on jo takanapäin, työikäisen väestön osuus koko väestöstä supistuu edelleen, ja
siksi taloudellisen huoltosuhteen kohentaminen on hankalaa. Ennustevuosina
työllisyysaste nousee edelleen 1,6 prosenttiyksikköä vuoden 2018 tasostaan, mutta
työllisten osuus koko väestöstä kasvaa vain 0,5 prosenttiyksikköä.

Kuvio 1.
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Työpanoksen kasvua rajoittaa myös trendinomainen työajan lyhentyminen pitkällä
aikavälillä, sillä se tarkoittaa keskimääräisten työntekijäkohtaisten työtuntien
vähenemistä yli ajan. Jos trendi työajan lyhenemisen suuntaan jatkuu, työllisten määrän
nousu ei tuota yhtä suurta kasvua työtunneissa. Työtuntien kehitys suhteessa koko
väestöön kuvaa viime kädessä parhaiten sitä, mikä on hyvinvointivaltion rahoituspohja.
Työtunnit ovat kasvaneet työllisyysastetta ja työllisten lukumäärää hitaammin.

Avainsanat

työllisyys, väestön ikääntyminen, työllisyysaste
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Pohjainflaatio mittaa tilapäisistä
tekijöistä puhdistettua inflaatiota
TÄNÄÄN 11:00 • EURO & TALOUS 3/2019 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Kuluttajahintojen kehitykseen liittyy paljon lyhytkestoista hintojen vaihtelua, mikäKuluttajahintojen kehitykseen liittyy paljon lyhytkestoista hintojen vaihtelua, mikä
vaikeuttaa talouden hintapaineiden seurantaa. Pohjainflaatiomittareilla pyritäänvaikeuttaa talouden hintapaineiden seurantaa. Pohjainflaatiomittareilla pyritään
seuraamaan hintakehitystä, johon tilapäiset tekijät eivät vaikuta.seuraamaan hintakehitystä, johon tilapäiset tekijät eivät vaikuta.
Pohjainflaatiomittareina käytetään indeksejä, joista hyödykkeitä on suljettu pois tai niitäPohjainflaatiomittareina käytetään indeksejä, joista hyödykkeitä on suljettu pois tai niitä
on painotettu tilastollisten ominaisuuksien perusteella. Pohjainflaatiomittarit ovaton painotettu tilastollisten ominaisuuksien perusteella. Pohjainflaatiomittarit ovat
hyödyllisiä rahapolitiikan mitoituksessa, sillä hintavakaustavoitteen kannalta ei olehyödyllisiä rahapolitiikan mitoituksessa, sillä hintavakaustavoitteen kannalta ei ole
tarkoituksenmukaista reagoida lyhytaikaisiin poikkeamiin.tarkoituksenmukaista reagoida lyhytaikaisiin poikkeamiin.

Viime vuoden aikana Suomen inflaatiovauhdin vaihteluihin ovat vaikuttaneet erityisesti
energian sekä elintarvikkeiden hintojen muutokset, mikä onkin tavallista. Koska
tiedetään, että näihin hyödykeryhmiin kohdistuu paljon lyhytaikaista vaihtelua, yksi tapa
mitata pohjainflaatiota on tarkastella hintaindeksiä, josta nämä hyödykeryhmät on
poistettu. Lisäksi merkittävä osa energian ja ruuan hintojen vaihtelusta johtuu syistä,
joiden yhteys Suomen talouden kehitykseen on heikko. Energian hinta Suomessa riippuu
keskeisesti öljyn hinnan kehityksestä, mihin maailmantalouden kehityksen lisäksi
vaikuttavat maailmanpoliittiset tilanteet. Jalostamattomiin elintarvikkeisiin vaikuttaa
sadon onnistuminen niin Suomessa kuin maailmalla, ja jalostettuihin elintarvikkeisiin
kohdistuu paljon veromuutoksia.

Tilapäiset tekijät aiheuttavat vaihtelua myös muihin hyödykeryhmiin. Vuoden 2018
tammikuussa päivähoitomaksuja alennettiin, ja tämä vaimensi inflaatiota vuoden 2018
aikana 0,13 prosenttiyksikköä. Kausiluonteisten tekijöiden ei pitäisi vaikuttaa inflaation
kehitykseen, sillä inflaatiota mitataan hintaindeksin suhteellisena muutoksena edellisen
vuoden vastaavaan kuukauteen. Mikäli kuitenkin juhlapyhien ajankohdat vaihtelevat,
aiheutuu tästä tilapäistä hintojen vaihtelua. Kuluvana vuonna pääsiäistä vietettiin
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huhtikuussa, kun edellisenä vuonna pääsiäinen ajoittui osittain maaliskuun puolelle.
Tällä oli vaikutusta siihen, että matkustamisen hinnat ensin laskivat kuluvan vuoden
maaliskuussa vuodentakaiseen nähden ja sen jälkeen nousivat huhtikuussa
vuodentakaiseen nähden.

Koska käytännössä mihin tahansa hintaindeksin alaerään voi kohdistua poikkeuksellisia,
tilapäisiä tekijöitä, toinen tapa mitata pohjainflaatiota on painottaa alaeriä tilastollisten
ominaisuuksien avulla ja näin vaimentaa tilapäisiksi arvioitujen hinnanmuutoksien
vaikutusta.

Hintaindeksistä voidaan poistaa hyödykkeet, joiden hintojen muutos on ollut nopeinta ja
hitainta, jolloin saadaan niin sanottu leikattu keskiarvo (trimmed mean). Hyödykkeiden
hintakehityksestä voidaan ottaa yhteinen tekijä pääkomponenttianalyysin avulla ja
mitata pohjainflaatiota pääkomponentin kehityksellä. Hyödykkeitä voidaan painottaa
kunkin hyödykkeen hinnanmuutoksen keskihajonnan käänteisarvolla, ja näin
hyödykkeet, joiden inflaatiovauhdissa on ollut paljon vaihtelua, saavat pienemmän
painon. Suomen aineistolle tehdyn vertailun perusteella keskihajonnoilla painotettu

pohjainflaatiomittari todettiin toimivimmaksi.[1]

Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio on vaihdellut
huomattavasti pohjainflaatiomittareiden molemmin puolin, mutta poikkeamat
suuntaansa ovat olleet lyhytkestoisia, vuoden tai kahden mittaisia (kuvio 1). Poikkeamat
suhteessa indeksiin ilman ruokaa ja energiaa ovat olleet pidempiä kuin keskihajonnoilla
painotettuun pohjainflaatiomittariin. Se johtuu siitä, että tarkastelujaksolla energian ja
ruuan hintojen nousuvauhti on ollut keskimäärin nopeampaa kuin palveluiden ja
tavaroiden hintojen nousuvauhti. Vaikka mittarit kulkevat lähekkäin, havaitaan
indeksissä ilman ruokaa ja energiaa lyhytkestoisia heilahteluita. Tämä todentaa sen, että
myös muista hyödykeryhmistä kuin ruuasta ja energiasta aiheutuu lyhytaikaista
heilahtelua, minkä vaimentaminen helpottaa talouden hintapaineiden seurantaa.

Yhdenmukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio kiihtyi Suomessa vuoden
2018 kesällä (kuvio 1). Inflaation kiihtyminen oli seurausta energian ja ruuan hintojen
noususta, ja näin kokonaisindeksin muutos on ollut nopeampaa kuin indeksin, josta
energia ja ruoka on poistettu. Inflaatio on ollut myös nopeampaa kuin keskihajonnoilla
painotettu pohjainflaatio. Koska inflaatio on tällä hetkellä pohjainflaatiomittareita
nopeampaa, on todennäköistä, että inflaation kehitys vaimenee tulevina kuukausina.
Kuitenkin pohjainflaatiomittarit näyttävät pohjainflaation kiihtyneen. Näin hintapaineet
ovat kasvaneet, mikä tukee inflaation maltillista kiihtymistä pysyvämmin.

Kuvio 1.

1. Euroalueelle tehty vertailu ”Measures of underlying inflation for the euro area” ja Ruotsille “Measures of core

inflation in Sweden”.
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VAIHTOEHTOISLASKELMA

Jotta 75 prosentin työllisyysaste
saavutetaan, se edellyttää
huomattavasti nopeampaa
talouskasvua
TÄNÄÄN 11:00 • EURO & TALOUS 3/2019 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Hallitusohjelman yksi keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiinHallitusohjelman yksi keskeinen tavoite on työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin
hallituskauden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa työllisyyden kasvattamistahallituskauden loppuun mennessä. Tämä tarkoittaa työllisyyden kasvattamista
nykyisestä noin 75 000 hengellä vuoden 2023 loppuun mennessä. Työllisyysasteennykyisestä noin 75 000 hengellä vuoden 2023 loppuun mennessä. Työllisyysasteen
nostaminen 75 prosenttiin on välttämätön edellytys hallitusohjelman julkisen taloudennostaminen 75 prosenttiin on välttämätön edellytys hallitusohjelman julkisen talouden
tasapainotavoitteen toteutumiselle ja julkisen talouden kestävyysvajeen supistamiselle.tasapainotavoitteen toteutumiselle ja julkisen talouden kestävyysvajeen supistamiselle.

Mikäli talouskasvu jää lähivuosina vajaan puolentoista prosentin tuntumaan eli
perusennusteen mukaiseksi, on tavoitteen toteutuminen epätodennäköistä. BKT:n
kasvun pitäisi vuosina 2020–2023 olla noin 2 ½ % vuodessa eli prosenttiyksikön
nopeampaa kuin perusennusteessa, jotta tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista.
Työllisyysastetavoitteen toteutuminen tarkoittaisi työllisyyden kasvamista vuoden 2019
alusta noin 75 000 hengellä vuoteen 2023 mennessä.

Tässä vaihtoehtoislaskelmassa ei ole pyritty arvioimaan, millä toimilla työllisyysastetta
saataisiin nostettua. Laskelmassa on sen sijaan oletettu, että tuottavuuskasvu nopeutuu,
hyödykemarkkinoiden kilpailu lisääntyy ja työmarkkinoiden toiminta tehostuu. Jotta
nämä oletukset voisivat toteutua, on selvää, että ne edellyttäisivät rakenteellisia
uudistuksia mm. työmarkkinoilla. Laskelmassa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, mitä
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nämä uudistukset olisivat, eikä laskelma siten pidä sisällään myöskään esimerkiksi
hallitusohjelmassa suunniteltuja toimia. Koska Suomen kansainvälisessä taloudellisessa
toimintaympäristössä riskit ovat tällä hetkellä heikompaan suuntaan viittavia kuin
ennustettu kehitys, laskelmassa on oletettu, etteivät vientimarkkinat vauhditu enempää
kuin perusennusteessakaan, mutta kysyntä kohdistuu aiempaa enemmän Suomen

vientituotteisiin. Laskelma on toteutettu Suomen Pankin yleisen tasapainon mallilla.[1]

Työllisyysaste on noussut viime vuosina selvästi. Sen trendi oli 72,4 % vuoden 2019
ensimmäisellä neljänneksellä eli selvästi parempi kuin parhaimmillaan ennen
finanssikriisiä. Talouskasvun piristyminen ja usean vuoden jatkunut noususuhdanne
sekä työmarkkinoiden rakenteelliset muutokset ovat lisänneet uusien työntekijöiden
palkkaamista yrityksissä (kuvio 1). Työmarkkinoiden rakenteisiin vaikuttaneita
toimenpiteitä ovat viime vuosina olleet mm. työttömyysturvaan tehdyt muutokset, jotka
ovat parantaneet työnteon kannustimia. Työn kysyntää on puolestaan tukenut
kilpailukykysopimus, jonka myötä työvoimakustannukset ovat alentuneet.

Kuvio 1.

Laskelman perusteella BKT:n kasvun pitäisi siis olla vuosina 2020–2023 keskimäärin
2,5 % vuodessa eli noin 1 prosenttiyksikön nopeampaa kuin perusennusteessa, jotta
työllisyysastetta koskevan tavoitteen saavuttaminen olisi mahdollista. Työllisyysasteen
nousu 75 prosenttiin edellyttäisi, että BKT:n määrä olisi vuonna 2023 miltei 9 mrd.
euroa suurempi kuin ennusteen ns. perusurassa (kuvio 2). Selvästi ripeämmän
talouskasvun saavuttaminen taas edellyttää merkittävää tuottavuuden paranemista sekä
vahvempaa investointien ja viennin kasvua.

Kuvio 2.

1. Kilponen – Ripatti – Orjasniemi – Verona, 16/2016.
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Talouskasvun rakenteelliset tekijät, kuten tuottavuuden kehitys ja työmarkkinoiden
toiminta, vaikuttavat keskeisesti työllisyyskehitykseen. Teknisesti mallilaskelmassa
tuottavuuden oletetaan paranevan selvästi nopeammin kuin perusennusteessa, mikä
ajan mittaan lisää myös työpanosta. Perusennusteessa tuottavuuden kasvu on noin 1 %
vuodessa, mikä on lähellä sen koko euroajan historian kasvua. Sen sijaan
vaihtoehtoislaskelmassa tuottavuuskasvu on pitkän aikavälin keskiarvoa nopeampaa,
keskimäärin 1,5 % vuodessa. Eniten kasvuun vaikuttavat tuottavuuskehityksen
nopeutuminen ja kotimarkkinoiden toiminnan tehostuminen, eli hyödykemarkkinoiden
kilpailu lisääntyy ja työmarkkinoiden toiminta tehostuu (kuvio 3).

Kuvio 3.

Laskelmassa työtuntien määrä ja 15–64-vuotiaiden työllisyys kasvavat vuosina

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 45

http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/tyollisyystavoite-edellyttaa-nopeampaa-talouskasvua/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/tyollisyystavoite-edellyttaa-nopeampaa-talouskasvua/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/tuottavuuden-kasvu-ja-kotimarkkinoiden-toiminnan-tehostuminen-vauhdittavat-tuota/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/tuottavuuden-kasvu-ja-kotimarkkinoiden-toiminnan-tehostuminen-vauhdittavat-tuota/


2020–2023 likimain samaa vauhtia. Palkat jäävät perusennusteen mukaiselle kasvu-
uralle huolimatta tuottavuuskasvun selvästä paranemisesta, sillä työmarkkinoiden
toiminnan odotetaan tehostuvan. Tuottavuuden kasvu lisää kotimaista tuotantoa ja
vahvistaa kustannuskilpailukykyä. Tuotannon kasvu lisää työtuntien ja työllisten määrä.
Reaalinen ostovoima kohenee, sillä työtuntien määrän kasvu kasvattaa palkkasummaa ja
aiempaa parempi tuottavuus hidastaa hintojen nousua.

Tuottavuuden ja työllisyyden kasvu vaatii selvästi nykyistä enemmän sekä tuotannollisia
investointeja että vientiä. Laskelmassa investointien ja viennin kasvu kiihtyvätkin
tuntuvasti huolimatta siitä, että vientikysynnän oletetaan olevan samanlaista kuin
perusennusteessa. Tämä johtuu osaltaan kustannuskilpailukyvyn selvästä
paranemisesta. Toisaalta tämä johtuu myös siitä, että laskelmassa oletetaan kysynnän
kohdistuvan aiempaa enemmän Suomen vientituotteisiin. Vaikka Suomen talouden
perusedellytykset investointien ja viennin kasvun kiihtymiselle ovatkin olemassa – muun
muassa yritysten hyvä kannattavuus, alhaiset rahoituskustannukset ja vahvistunut
kustannuskilpailukyky – investointien ja viennin selvästi perusennustetta ripeämmän
kasvun toteutuminen edellyttää myös kansainvälisen talouden epävarmuuden
hälvenemistä, jotta viennin markkinaosuudet voisivat kasvaa laskelman mukaisella
tavalla.

Yksikkötyökustannusten nousu hidastuu. Kotimaisen kysynnän ja viennin kasvu lisäävät
myös tuontia. Kilpailukyvyn paranemisen ansiosta nettovienti vahvistuu perusuraan
verrattuna. Investointien lisääntymiseen vaikuttaa tuottavuuden koheneminen, joka
osaltaan parantaa investointien odotettua tuottoa. Investointien kasvu kiihtyy viennin ja
kotimaisen kysynnän kasvun vauhdittamana. Taloudellisen aktiviteetin vauhdittuminen
parantaa työllisyyttä ja vähentää työttömyyttä. Työllisyyden paraneminen ja
palkkasumman kasvu kasvattavat kotitalouksien ostovoimaa ja yksityistä kulutusta.

Kaiken kaikkiaan talous sopeutuu laskelmassa tuottavuuskasvun, kotimarkkinoiden
toiminnan tehostumisen ja viennin kilpailukyvyn lisääntymisen ansiosta nopeammalle
kasvu-uralle. Laskelmassa ei ole erikseen arvioitu nopeamman talouskasvun vaikutusta
julkiseen talouteen. Työllisyyden merkittävä kasvu ja vastaavasti työttömyyden
pieneneminen kuitenkin lisäisivät laskennallisesti julkisen talouden verotuloja ja
pienentäisivät työttömyysmenoja ja näin vahvistaisivat julkisen talouden
rahoitusasemaa. Toki vaikutukset julkiseen talouteen riippuisivat todellisuudessa mm.
siitä, paranisiko työmarkkinoiden toiminta työnteon kannustimien parantamisen,
työvoimapolitiikan lisäämisen vai kohtaanto-ongelmien lievittämisen kautta.

Työllisyysasteen nostaminen 75 prosenttiin hallituskauden aikana vahvistaisi julkisen
talouden kestävyyttä ja julkisten palvelujen rahoituspohjaa, sillä se kasvattaisi myös
työllisten osuutta koko väestöstä, eli ns. taloudellista huoltosuhdetta. Kun väestö
ikääntyy, työikäisen väestön osuus koko väestöstä supistuu kuitenkin edelleen, joten
työllisyysasteen nousu ei paranna taloudellista huoltosuhdetta samassa suhteessa.
Vuoden 2023 tavoiteltu 75 prosentin työllisyysaste merkitsisi nykyisellä
väestöennusteella, että työllisten osuus koko väestöstä nousisi 46 prosenttiin.
Taloudellinen huoltosuhde jäisi näin ollen pienemmäksi kuin ennen finanssikriisiä,
vaikka työllisyysaste olisi miltei 5 prosenttiyksikköä suurempi (kuvio 4). Vastaavasti,
vaikka työllisyysaste pysyisi vuoden 2023 jälkeen 75 prosentissa, taloudellinen
huoltosuhde alkaisi uudelleen heikentyä, kun työikäisen väestön osuus edelleen
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pienentyisi.

Kuvio 4.

Hallitusohjelman 75 prosentin työllisyysaste on tärkeä tavoite. Kansainvälisesti vertaillen
tämä olisi OECD-maiden kärkikastia. Esimerkiksi Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa ja
Saksassa työllisyysaste on 75 % tai korkeampi. Talouden rakenteet ja ulkoinen kysyntä
lopulta määrittävät sen, saavutetaanko työllisyysastetavoite.

Laskelmassa on oletettu työllisyyden kohenevan pääosin tarjonta- mutta myös
kysyntätekijöiden vaikutuksesta. Tuottavuuteen ja tuotannollisiin investointeihin sekä
vientikehitykseen voidaan vaikuttaa vain välillisesti, esimerkiksi panostamalla
koulutukseen ja tutkimukseen. Tällaisten uudistusten vaikutukset näkyvät kuitenkin
tuottavuudessa vasta viiveellä. Nykyisessä kansainvälisessä suhdanteessa, jossa
epävarmuus vientimarkkinoiden kehityksestä on suuri, 75 prosentin työllisyysaste on
haastavaa saavuttaa.

Taulukko 1.

Vaihtoehtoislaskelma: 75 prosentin työllisyysasteen saavuttaminen
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2019 2020 2021 2022 2023

2023

taso ja

poikkeama

(%)

Prosenttimuutos

edellisvuotisesta

ellei toisin mainita

Bruttokansantuote SP:n ennuste 1,6 1,5 1,3 1,1 1,3 216 375

vaihtoehtoinen

kehitys
1,6 1,8 2,4 2,5 2,6 225 618

poikkeama 0,0 0,3 1,1 1,4 1,3 4,3

Tuonti SP:n ennuste 1,9 1,8 2,6 2,7 2,5 98 120

vaihtoehtoinen

kehitys
1,9 2,0 3,2 3,5 3,7 100 850

poikkeama 0,0 0,2 0,6 0,9 1,2 2,8

Vienti SP:n ennuste 2,8 2,1 2,8 2,6 2,5 95 013

vaihtoehtoinen

kehitys
2,8 2,5 4,0 4,3 4,4 99 882

poikkeama 0,0 0,4 1,2 1,7 1,8 5,1

Yksityinen kulutus SP:n ennuste 1,3 1,4 1,4 1,2 1,2 117 646

vaihtoehtoinen

kehitys
1,3 1,5 1,9 1,9 2,0 119 989

poikkeama 0,0 0,1 0,4 0,7 0,8 2,0

Yksityiset

investoinnit
SP:n ennuste 2,2 2,0 2,0 2,2 2,0 41 155

vaihtoehtoinen

kehitys
2,2 3,1 5,4 5,7 5,4 45 979
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poikkeama 0,0 1,1 3,4 3,6 3,4 11,7

Työlliset, muutos,

1 000 henkeä
SP:n ennuste 22,7 8,0 9,1 2,5 -2,4 2 505

vaihtoehtoinen

kehitys
22,7 14,2 31,7 18,7 7,4 2 560

poikkeama 0,0 6,2 22,6 16,2 9,7 55

Työttömyysaste, % SP:n ennuste 6,5 6,4 6,3 6,6 6,8 6,8

vaihtoehtoinen

kehitys
6,5 6,2 5,7 5,6 5,6 5,6

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

Työllisyysaste,

15–64-vuotiaat, %
SP:n ennuste 72,5 72,9 73,3 73,5 73,4 73,4

vaihtoehtoinen

kehitys
72,5 73,1 74,2 74,8 75,0 75,0

poikkeama 0,0 0,2 0,8 1,3 1,6 1,6

Avainsanat

hallitusohjelma, työllisyysaste, työllisyystavoite, vaihtoehtoislaskelma
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Tuoreet tilastotiedot viittaavat
talouden odotettua nopeampaan
hidastumiseen
TÄNÄÄN 11:00 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Tuoreimman neljännesvuositilinpidon mukaan BKT kasvoi vuoden 2019 ensimmäiselläTuoreimman neljännesvuositilinpidon mukaan BKT kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä
neljänneksellä 0,2 % edellisestä neljänneksestä ja 1,2 % vuodentakaisesta. Kasvu olineljänneksellä 0,2 % edellisestä neljänneksestä ja 1,2 % vuodentakaisesta. Kasvu oli
selvästi ennakkotietoja heikompaa. Lisäksi historiatietojen tarkistus alensi arviotaselvästi ennakkotietoja heikompaa. Lisäksi historiatietojen tarkistus alensi arviota
vuoden 2018 lopun talouskasvusta. Talouden kasvu näyttää hidastuvan nopeammin kuinvuoden 2018 lopun talouskasvusta. Talouden kasvu näyttää hidastuvan nopeammin kuin
aiemmin on arvioitu.aiemmin on arvioitu.

Uusimman neljännesvuositilinpidon mukaan BKT kasvoi vuoden 2019 ensimmäisellä
neljänneksellä 0,2 % ja oli siten selvästi heikompi kuin BKT:n pikaennakko (Flash-
estimaatti 0,6 %). Suomen Pankin kesän 2019 ennusteessa ei ole huomioitu tätä
29.5.2019 julkaistua neljännesvuositilinpitoa. Vuoden ensimmäisen neljänneksen
vuosikasvu hidastui 1,2 prosenttiin BKT:n pikaennakon 2,2 prosentista (kuvio 1). Kasvun
hidastumisen vuoksi Suomen kasvuvauhti alitti euroalueen keskimääräisen kasvun, joka
oli 0,4 % ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuvio 1.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 50

http://www.eurojatalous.fi/fi/arkisto/?date=2019-06-11
http://www.eurojatalous.fi/fi/talouden-nakymat/


Tilinpidon antama kuva vuodenvaihteen 2018–2019 talouskasvusta on nyt heikompi
kuin ennusteen pohjana olevissa tilastotiedoissa. Jos muuttuneet vuoden 2018 tiedot ja
uusin ensimmäisen neljänneksen tilinpito huomioitaisiin, BKT:n kasvu hidastuisi
1,0 prosentin ja 1,5 prosentin välille vuonna 2019 nyt ennustetusta 1,6 prosentista.

Lyhyen aikavälin ennustemalli ennakoi hidasta kasvua myös toiselle ja kolmannelle
neljännekselle. Toiselle neljännekselle malli ennustaa tällä hetkellä (4.6.2019) kasvun
selvää hidastumista, ja ennuste on heikentynyt kevään aikana huomattavasti (kuvio 2)
uusien tilastotietojen julkaisemisen myötä. Helmikuun lopulla ennustetta verotti sekä
kuluttajien, teollisuuden ja rakennussektorin luottamuksen että maailmankaupan ja
saksalaisten yritysten luottamuksen heikentyminen. Huhti-toukokuun vaihteessa
puolestaan kasvuennuste heikkeni edelleen huonontuneiden luottamuslukujen (sekä
kotimaassa että Yhdysvalloissa) sekä kapasiteetin käyttöasteen laskun vuoksi.

Viimeisin huomattava lasku lyhyen aikavälin mallin tuottamassa toisen neljänneksen
kasvuennusteessa tapahtui toukokuun loppupuolella, kun heikot työllisyysluvut,
kapasiteetin käyttöasteen lasku sekä Saksan yrityssektorin luottamuksen väheneminen
painoivat ennusteen nollakasvun tuntumaan. Edellä mainitut uudet
neljännesvuositilinpidon luvut heikensivät selvästi ensimmäisen neljänneksen
kasvunäkymiä, mikä lyhyen aikavälin mallissa vuorostaan heijastui myönteisesti toisen
neljänneksen kasvuodotuksiin madaltamalla ensimmäisen neljänneksen vertailutasoa.

Kuvio 2.
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Kolmannelle neljännekselle lyhyen aikavälin ennustemalli ennakoi tällä hetkellä
(4.6.2019) vain hieman vahvempaa kasvua kuin toisella vuosineljänneksellä. Mallin
ennustetarkkuus on kuitenkin heikompi tulevalle neljännekselle kuin kuluvalle
neljännekselle. Sekä toisen että kolmannen neljänneksen kasvuennustetta ovat
toukokuun lopulla vuorostaan tukeneet rakennussektorin luvut sekä toukokuun
odotettua myönteisemmät luottamusluvut.

Nettovienti vahvaa ja varastot pienenivät

Vienti kasvoi 3,0 % ensimmäisellä neljänneksellä edellisestä neljänneksestä. Sen sijaan
tuonti pieneni jyrkästi ja oli 5,7 % vähäisempää suhteessa edelliseen neljännekseen.
Nettovienti oli vahvaa. Viennin ripeää kasvua selittävät kuitenkin suurimmaksi osaksi
alustoimitukset. Varastojen merkittävä supistuminen kompensoi vahvan nettoviennin
vaikutuksen BKT:n kasvuun (kuvio 3).

Kuvio 3.
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Yksityisen kulutuksen kasvu oli selvästi odotettua heikompaa. Yksityinen kulutus
supistui suhteessa edelliseen neljännekseen 1,2 %. Lisäksi yksityisten investointien kasvu
jäi vaatimattomaksi. Asuntojen rakentaminen kasvoi edelleen lievästi, mutta kone- ja
laiteinvestoinnit vähenivät. Yksityiset investoinnit kasvoivat 0,7 % edellisestä
neljänneksestä ja olivat vain 0,8 % vuodentakaista suuremmat. Sen sijaan julkiset
kulutusmenot kasvoivat voimakkaasti eli 2,7 % edelliseen neljännekseen verrattuna.
Julkiset investoinnit vuorostaan vähenivät jyrkästi sekä edellisestä neljänneksestä että
vuodentakaisesta.

Arvonlisäyksen kasvua useilla toimialoilla

Arvonlisäyksen volyymi kasvoi 2019 ensimmäisellä neljänneksellä 0,5 % edellisestä
neljänneksestä ja 1,5 % vuodentakaisesta. Teollisuuden arvonlisäyksen kasvu oli 2,3 %
suhteessa edelliseen neljännekseen. Teollisuuden toimialoista vain metsäteollisuuden
arvonlisäys pieneni. Toimialoista erityisesti sähkö- ja elektroniikkateollisuus kasvoi
voimakkaasti. Sen sijaan rahoitus- ja vakuutustoiminnan arvonlisäyksen määrä pieneni
merkittävästi.

Työllisyyden kasvu on selvästi hidastumassa. Työllisten määrä pysyi samana kuin
edellisellä neljänneksellä ja kasvoi 1,5 % vuodentakaisesta. Vastaavasti työtunnit jäivät
samansuuruisiksi kuin edellisellä neljänneksellä mutta kasvoivat 1,2 % vuotta
aiemmasta.

Suomen talouden kasvu on hidastunut nopeammin kuin aiemmin on arvioitu.
Uusimpien tilastotietojen valossa epävarmuus Suomen talouden lähiajan kehityksestä on
yhä suurempaa. Lyhyen aikavälin ennustemallin tuottama informaatio lähiajan
talouskasvusta on heikentynyt tuntuvasti kevään aikana.
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Avainsanat

kansantalouden tilinpito, lyhyen aikavälin ennustemallit, nowcasting
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Mitkä tekijät ohjaavat asuntojen
hintoja ja tuotantoa?
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Suomen asuntomarkkinoiden viime vuosien suotuisa vire on vähitellen muuttumassa.Suomen asuntomarkkinoiden viime vuosien suotuisa vire on vähitellen muuttumassa.
Asuntomarkkinoiden suhdanteiden ymmärtämiseksi on tärkeä hahmottaa, mitkä tekijätAsuntomarkkinoiden suhdanteiden ymmärtämiseksi on tärkeä hahmottaa, mitkä tekijät
vaikuttavat asuntojen hintojen ja rakentamisen kehitykseen. Kysyntä- javaikuttavat asuntojen hintojen ja rakentamisen kehitykseen. Kysyntä- ja
tarjontatekijöiden merkityksen ymmärtäminen asuntomarkkinoilla on tärkeää myös sekätarjontatekijöiden merkityksen ymmärtäminen asuntomarkkinoilla on tärkeää myös sekä
finanssipolitiikan että makrovakauspolitiikan suunnittelussa. Kysynnän muutostenfinanssipolitiikan että makrovakauspolitiikan suunnittelussa. Kysynnän muutosten
havaitaan olevan keskeisessä roolissa asuntomarkkinoiden suhdanteissa. Piristynythavaitaan olevan keskeisessä roolissa asuntomarkkinoiden suhdanteissa. Piristynyt
kysyntä on esimerkiksi viime vuosina sekä kasvattanut asuinrakennusinvestointeja ettäkysyntä on esimerkiksi viime vuosina sekä kasvattanut asuinrakennusinvestointeja että
nostanut asuntojen hintoja. Tarjontapuolen positiivinen kehitys on vuorostaan tukenutnostanut asuntojen hintoja. Tarjontapuolen positiivinen kehitys on vuorostaan tukenut
investointeja ja samalla hillinnyt hintojen nousua merkittävästi.investointeja ja samalla hillinnyt hintojen nousua merkittävästi.

Suomen asuntomarkkinoiden suotuisaa kehitystä ovat viime vuosina tukeneet
myönteinen taloustilanne ja alhainen korkotaso. Ensimmäiset merkit muutoksesta on
kuitenkin jo nähty, kun kerrostalojen rakennusluvat ja rakentamisen aloitukset ovat
alkaneet vähentyä. Asuinrakennusinvestointien kasvun arvioidaan hidastuvan
merkittävästi jatkossa, kun uudisrakentaminen vähenee. Alueelliset erot Helsingin sekä
muiden kasvukeskusten ja muun Suomen välillä ovat myös merkittävät.
Asuntomarkkinoiden viime vuosien vahvan kehityksen sekä nyt orastavan käänteen
ymmärtämiseksi on tärkeä hahmottaa, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet asuntojen
hintoihin ja rakentamisen suhdanteeseen. Kysyntä- ja tarjontatekijöiden merkityksen
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ymmärtäminen asuntomarkkinoilla on tärkeää myös sekä finanssipolitiikan että
makrovakauspolitiikan suunnittelussa.

Tässä artikkelissa tarkastellaan kysynnän ja tarjonnan merkitystä Suomen
asuntomarkkinoiden suhdanteelle ja erotellaan näiden tekijöiden vaikutus toisistaan
aikasarjamallin avulla. Kysynnän muutosten havaitaan olevan tärkeässä roolissa
asuntomarkkinoiden suhdanteissa. Piristynyt kysyntä on esimerkiksi viime vuosina sekä
kasvattanut asuinrakennusinvestointeja että nostanut asuntojen hintoja. Tarjontapuolen
positiivinen kehitys on vuorostaan tukenut investointeja ja samalla hillinnyt hintojen
nousua merkittävästi.

Asuntomarkkinat voimistavat talouden suhdanteita

Suomen asuntomarkkinoiden myönteinen vire on jatkunut jo muutaman vuoden.
Etenkin asuinrakennusinvestoinnit – ja sen myötä asuinrakennusten aloitukset ja
valmistumiset – ovat kasvaneet voimakkaasti ja yltäneet uusiin huippulukemiin (kuvio
1). Varsinkin Helsingin ulkopuolella asuinrakennusten aloitukset ovat kuitenkin jo
alkaneet selvästi vähetä. Lisäksi myös vanhojen asuntojen myyntimäärät näyttävät
laskeneen koko maassa. Viimeaikainen käänne rakentamisessa on myös heijastunut
rakennussektorin työllisyyteen, joka on alkanut hiipua huipputasoltaan. Vanhojen

asuntojen (nimelliset) hinnat[1] ovat edelleen nousseet, mutta nousuvauhti on ollut jo

pitkään verrattain hidasta. Asuntojen reaalihinnat[2] eivät puolestaan enää ole nousseet
vuoden 2010 jälkeen. Myös hintojen kehityksessä on ollut suuria alueellisia eroja. Siinä
missä asuntojen reaaliset hinnat ovat pääsääntöisesti nousseet Helsingissä ja muissa
kasvukeskuksissa, ne ovat laskeneet suuressa osassa maata. Alueelliset erot
asuntomarkkinoiden kehityksessä ovat siten merkittävät esimerkiksi
pääkaupunkiseudun, muiden kasvukeskusten sekä muun Suomen välillä, mutta myös
näiden alueiden sisällä.

Kuvio 1.

1. Artikkelissa käytetään nimellisiä asuntojen hintoja, ellei muuta mainita.

2. Tilastokeskuksen reaalihintaindeksi, jossa nimellinen hintaindeksi on jaettu kuluttajahintaindeksillä.
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Asuntojen rakentaminen on usein ollut Suomessa tärkeä suhdanteisiin vaikuttava tekijä.
Sekä rakentamisen että asuntojen hintojen suhdanteet – jotka vaihtelevat yleensä
nopeasti – noudattavatkin varsin läheisesti talouden suhdanteiden muutoksia (kuvio 2).
Asuntomarkkinoiden dynamiikkaan vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen ja tarkempi
analyysi on siten tärkeää sekä talouden suhdanteiden että makrovakauspolitiikan
kannalta.

Asuinrakennusinvestointien osuus yksityisistä investoinneista (ml.
korjausrakentaminen) on 35 % ja BKT:hen suhteutettuna vastaavasti 6 %.
Asuinrakennusinvestointien vaihtelut ovat kuitenkin huomattavasti suurempia kuin
BKT:n, ja niiden välillinen vaikutus talouskasvuun on merkittävä. Asuntojen hintojen
nousu on ollut maltillista alittaen pitkän aikavälin kasvunsa lähes joka vuosi
finanssikriisin jälkeen (kuvio 2). Investoinnit ovat vuorostaan viime vuosina kasvaneet
selvästi pitkän aikavälin kasvuvauhtiaan nopeammin. Asuinrakennusinvestointien
kasvun arvioidaan hidastuvan merkittävästi jatkossa, kun uudisrakentaminen vähenee.

Kuvio 2.
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Asuntomarkkinat ovat vuorovaikutuksessa monen talouden osa-alueen kanssa. Ne ovat
merkittävä talouden suhdanteisiin vaikuttava tekijä, sillä odotukset asuntomarkkinoiden
kehityksestä vaikuttavat yritysten investointipäätöksiin ja kotitalouksien
kulutuspäätöksiin.

Suomessa suositaan omistusasumista, mikä korostaa asuntomarkkinoiden merkitystä
taloudessa. Asuntomarkkinoiden kehityksellä on näin ollen vahva yhteys kotitalouksien
varallisuuden muutoksiin. Asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat kotitalouksien
varallisuuteen ja asuntojen markkinavuokriin ja siten välillisesti kotitalouksien
ostovoimaan ja yksityiseen kulutukseen. Asuntoihin liittyvät kotitalouksien keskinäiset
päätökset ovat korreloituneita, ja niihin vaikuttavat esimerkiksi rahoitusmarkkinoiden
tila ja makrovakauspolitiikka. Asuntomarkkinat välittävät ja voimistavat siten talouden
suhdanteita ja vaikuttavat koko rahoitusjärjestelmän vakauteen. Niinpä
asuntomarkkinoiden suhdanteiden muutokset välittyvät laajemmin koko talouteen,
samalla kun talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehitys heijastuu myös
asuntomarkkinoihin.

Taulukko 1.

Talouden tunnuslukuja ennen finanssikriisin puhkeamista ja sen jälkeen
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1989–2008 2009–2018

Asuntojen hinnat 3,0 1,6

Asuntojen reaalihinnat* 0,8 0,4

Palkat (ansiotasoindeksi) 4,1 2,1

Työikäinen väestö (20–64 v) 0,3 –0,2

Reaalikorko (%)** 4,1 –0,5

Asuntoaloitukset (kpl/vuosi)*** 13 278 21 080

Asuinrakennusinvestoinnit 1,2 2,1

BKT 2,6 0,3

Ellei toisin mainittu taulukon luvut ovat keskimääräisiä vuositason kasvuvauhteja.

* Tilastokeskuksen asuntojen reaalihintaindeksi, jossa nimellinen hintaindeksi on jaettu

kuluttajahintaindeksillä.

** 12 kk Euribor vähennettynä kuluttajahintainflaatiolla.

*** Kerrostalot. Tietoja saatavilla vuodesta 1995 aslkaen.

Asuntojen hintoihin vaikutetaan kysynnällä ja
tarjonnalla

Asuntomarkkinoiden tasapaino muodostuu kotitalouksien ostohalukkuuden ja
rakentajien investointihalukkuuden vuorovaikutuksessa. Asuntomarkkinoiden
kehitykseen vaikuttavat sekä kysyntä- että tarjontapuolen voimat samanaikaisesti, mutta
niiden keskinäisen suhteen ja tärkeyden voidaan odottaa vaihtelevan.
Asuntomarkkinoiden dynamiikan ymmärtämiseksi onkin hyödyllistä erottaa kysyntä- ja
tarjontatekijät, joiden voidaan tulkita olevan asuntojen hintojen ja asuntorakentamisen
muutosten taustalla. Näistä tekijöistä useisiin voidaan vaikuttaa.

Taulukko 2.

Esimerkkejä kysyntä- ja tarjontatekijöistä
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Kysyntätekijöitä Tarjontatekijöitä

Väestökehitys
Kaavoitus ja rakentamiseen soveltuva

tonttimaa

Makrovakauspolitiikka Rakennusmääräykset

Rahoitusolosuhteet Rahoitusolosuhteet

Vero-/finanssipolitiikka (esim.

korkovähennys, varainsiirtovero)

Finanssipolitiikka (esim. korkotukilainojen

lisääminen ja tonttimaan verotus)

Odotukset talouden tulevasta

kehityksestä ja asuntojen

arvonnoususta (esim. sijoittajakysyntä

Rakennussektorin ammattitaitoisen työvoiman

saatavuus (esim. koulutus, liikkuvuus alueiden

ja maiden välillä)

Rakennussektorin kilpailu

Rakennussektorin tuottavuus

On mahdollista erottaa useita erilaisia kysyntään ja tarjontaan vaikuttavia tekijöitä, joista
osa on helposti tunnistettavia ja osa puolestaan vaikeammin havaittavia (taulukko 2).
Osa puolestaan voi vaikuttaa sekä kysyntään että tarjontaan samanaikaisesti. Tällaisia
tekijöitä ovat esimerkiksi yleiset rahoitusolosuhteet, kuten rahoituksen saatavuus ja
korko. Rakentajien luottamusindeksin mukaan tarjontatekijät ovat viime aikoina olleet
kysyntää suurempi pullonkaula rakennussektorilla (kuvio 3).

Kuvio 3.

Työvoiman saatavuusongelmat kielivät kiristyvistä
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asuntomarkkinoista

Keskeisiä asuntoinvestointeihin vaikuttavia tekijöitä ovat kuntien kaavoitus ja muutokset
tonttien tarjonnassa. Kunnat voivat esimerkiksi lisätä kaavoitusta – mikäli
rakentamiseen soveltuvaa maata on saatavilla – ja tällä tavoin tukea asuntojen tuotantoa.
Rakennusmääräysten muutoksilla sekä soveltuvan tonttimaan verotuksella voi olla
tarjontaa lisäävä tai vähentävä vaikutus. Myös rahoituksen saatavuus ja korkotaso
vaikuttavat sekä yritysten että kuluttajien päätöksiin. Pullonkaulat työvoiman
saatavuudessa voivat hidastaa asuntojen tuotantoa. Niin ikään tuottavuuden muutokset
rakennussektorilla voivat etenkin pidemmällä aikavälillä vaikuttaa asuntojen tuotantoon.
Rakennussektorin kilpailun lisääntyminen puolestaan hillitsee asuntojen hintojen
nousua ja kasvattaa tuotantoa. Finanssipolitiikalla voidaan myös vaikuttaa
uudisrakentamisen houkuttelevuuteen, muuttamalla esimerkiksi asuntorakentamisen
korkotukijärjestelmää.

Useat etenkin tarjontapuolen tekijät vaikuttavat merkittävästi rakentamisen
kustannuksiin, joilla puolestaan on vaikutus asuntojen hintatasoon ja sen kehitykseen.
Heikko tuottavuus nostaa rakentamisen kustannuksia, jotka puolestaan ennen pitkää
nostavat uusien asuntojen hintoja. Niin ikään rakennusmääräysten kiristäminen nostaa
rakentamisen kustannuksia ja vaikuttaa välillisesti uusien asuntojen hintaan.
Rakennusalan täystyöllisyys ja työvoimapula kasvattavat palkkaliukumia ja sitä kautta
rakentamisen kustannuksia, jotka voivat välittyä korkeampina asuntojen hintoina.

Edellä mainitut vaikutukset eivät tarkoita, että yksittäisessä uudisrakennuskohteessa
rakentamisen kustannuksilla olisi oleellista merkitystä kyseisestä kohteesta saatavan
hinnan kannalta. Sen määrää vallitseva hintataso. Sen sijaan rakentamisen
kustannuksilla on vaikutusta siihen, kuinka moni tarjolla olevista mahdollisista
rakennuskohteista on kannattava vallitsevalla hintatasolla. Kun tätä kautta rakentamisen
kustannukset ajan mittaan vaikuttavat sen määrään, ne vaikuttavat myös vallitsevaan
hintatasoon.

Tarjontapuolen tekijöiden vaikutuksia voi osittain haarukoida rakentajien
luottamusindeksin avulla, jossa rakentajat kertovat tuotantoaan rajoittavista tekijöistä
(kuvio 4). Viime aikoina tarjontapuolen rajoitteista on tullut yhä tärkeämpiä, etenkin
kun työvoimapula kasvaa. Ongelmat työvoiman saatavuudessa, yhdessä muun muassa
korkean rakennussektorin työllisyyden ja lukuisten rakennusten aloitusten kanssa,
kertovat toisaalta lähinnä vahvasta vireestä rakennusalalla. Työvoimapulan voidaan
olettaa helpottavan jatkossa, sillä rakennusalan työllisyyden kasvu on pysähtynyt ja
rakennusluvat ovat alkaneet vähentyä. Rahoitustekijät eivät viime aikoina ole
rajoittaneet tarjontaa merkittävästi. Yleisesti ottaen asuntojen tarjontaan liittyy
jäykkyyttä, eli tarjontatekijät vaikuttavat asuntomarkkinoihin hitaammin kuin
kysyntätekijät. Esimerkiksi koulutetun työvoiman saatavuuden paraneminen voi kestää
useamman vuoden, käytännössä koulutusohjelman keston verran.

Kuvio 4.
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Väestökehityksellä tärkeä rooli kysynnän
kehityksessä

Myös kysyntään vaikuttavia tekijöitä on mahdollista tunnistaa useita. Etenkin pitkällä
aikavälillä väestökehitys vaikuttaa niin asuntojen kokonaiskysyntään kuin
asuntomieltymyksiin. Väestön ikääntyminen voi esimerkiksi lisätä pienten asuntojen ja
kerrostaloasuntojen kysyntää ja vähentää suurten asuntojen kysyntää etenkin
kauempana palveluista. Työikäikäisen väestön (20–64-vuotiaat) kasvu pitää toisaalta
yllä asuntojen kysyntää. Pääkaupunkiseudulla tämän ikäryhmän odotetaan kasvavan
edelleen seuraavan vuosikymmenen ajan (kuvio 5). Muuttoliike muuttaa alueellista
kysyntää, mikä näkyy selvänä erona pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä:
pääkaupunkiseudun ulkopuolella työikäinen väestö supistuu vielä 2020-luvun

lopussakin.[3] Väestömuutos lisää siten asuntojen kysyntää pääkaupunkiseudulla sekä
muissa kasvukeskuksissa myös ensi vuosikymmenellä.

Kuvio 5.

3. Työikäisen väestön odotetaan kasvavan myös muissa kasvukeskuksissa, kuten Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Väestökehitystä muun Suomen osalta ei ole tarkasteltu tarkemmin. Alueelliset erot ovat siten mahdollisia.
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Rahapolitiikka, asuntolainojen viitekorot ja asuntolainojen muut ehdot vaikuttavat
asuntojen kysyntään muuttamalla asuntolainojen kustannuksia. Viime vuosien alhaiset
lainakustannukset ovat tukeneet kysyntää asuntomarkkinoilla. Korkojen odotetaan
pysyvän lähitulevaisuudessa alhaisina, mikä vahvistaa kysyntänäkymiä. Myös
verotuksella voidaan vaikuttaa asuntomarkkinoiden kehitykseen. Voidaan muuttaa
esimerkiksi asuntolainojen korkovähennystä tai varainsiirtoveroa. Esimerkiksi
varainsiirtovero kasvattaa asunnon vaihdon transaktiokustannuksia ja vähentää näin
asuntojen kysyntää.

Toisaalta makrovakauspolitiikalla on finanssikriisin jälkeen pyritty puuttumaan
kotitalouksien liialliseen velkaantumiseen, mikä vaikuttaa asuntojen kysyntään.
Esimerkiksi vuoden 2018 kesällä asuntolainan enimmäismäärä suhteessa vakuuksiin

rajoitettiin 85 prosenttiin muissa kuin ensiasuntolainoissa.[4]

Kysyntäpuolen pullonkauloja voidaan arvioida esimerkiksi kuluttajien
luottamustutkimuksen avulla. Siinä tiedustellaan kuluttajien seuraavaa vuotta koskevia
asunnonostoaikomuksia (kuvio 6). Muutaman viime vuoden aikana myönteisesti
asunnonostoon suhtautuvien kotitalouksien määrä on kasvanut, vaikka finanssikriisiä
edeltäneisiin huippuihin ei ole ylletty. Tämä tukee rakentajien luottamuskyselyn
tuloksia, joiden mukaan kysyntä ei ole rajoittanut rakennusinvestointeja viime vuosina.

Kuvio 6.

4. Makrovakauspäätöksistä löytyy lisätietoa esimerkiksi Finanssivalvonnan sivuilta.
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Asuntomarkkinoiden vuorovaikutusta voidaan
tulkita aikasarjamallin avulla

Kysynnän ja tarjonnan monimutkaista vuorovaikutusta asuntomarkkinoilla voidaan
mallintaa aikasarjamalleilla, joiden avulla on mahdollista arvioida, millainen painoarvo
on eri kysyntä- ja tarjontatekijöillä asuntojen hintojen ja asuinrakennusinvestointien

kehityksessä.[5] Koska kysyntä- ja tarjontatekijät vaikuttavat asuntomarkkinoihin
samanaikaisesti, on niiden suhteellisen tärkeyden arvioiminen ilman mallipohjaista
kehikkoa vaikeaa. Mallina käytetään rakenteellista vektoriautoregressiivistä mallia

(SVAR).[6] Mallissa kysyntä- ja tarjontatekijät erotetaan toisistaan merkkirajoitteilla eli
määritellään etukäteen, millä tavalla kysyntä- ja tarjontatekijät vaikuttavat asuntojen
hintoihin ja asuinrakennusinvestointeihin.

Merkkirajoitteet määräytyvät sen mukaan, miten odotamme kysynnän ja tarjonnan
vaikuttavan asuntojen hintaan ja määrään. Kysyntätekijöiden vaikutus asuntojen hintaan
ja tuotannon määrään on samansuuntainen. Kysynnän lisääntyminen, esimerkiksi
alhaisempien korkojen myötä, nostaa asuntojen hintaa ja lisää asuntojen tuotantoa.
Kysynnän väheneminen vuorostaan sekä laskee asuntojen hintoja että supistaa
tuotantoa. Sen sijaan tarjonnan lisääntyminen, esimerkiksi jos kaavoitus lisääntyy,
vaimentaa hintojen nousua, mutta kasvattaa asuntojen tuotantoa. Toisaalta tarjonnan
supistuminen nostaa asuntojen hintoja, mikä vähentää kysyntää. Merkkirajoitteita
voidaan havainnollistaa taulukolla 3.

Taulukko 3.

5. Samankaltainen mallipohjainen lähestymistapa on käytössä EKP:n artikkelissa The state of the housing market

in the euro area.

6. Structural Vector Autoregressive (SVAR) model. Lisätietoja SVAR-malleista: esimerkiksi Lütkepohl (2005) ja

Kilian (2011), ja merkkirajoitteista: esimerkiksi Uhlig (2005) ja Fry ja Pagan (2011).
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Kysyntä- ja tarjontatekijät vaikuttavat hintaan ja tuotantoon eri tavalla

Rakenteellisen VAR-mallin merkkirajoitteet

Hinta Määrä

Kysyntäsokki + +

Tarjontasokki – +

Merkkirajoitteet voimassa neljä vuosineljännestä.

Tämän kaltainen määrittely mahdollistaa kysyntä- ja tarjontasokkien tarkastelun vain
yleisellä tasolla. Sokit kattavat laajan kirjon erilaisia mahdollisia tekijöitä, kuten edellä
esitettiin. Mallin antamien tulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida kysyntä- ja
tarjontatekijöiden merkitystä ja suhteellista tärkeyttä eri ajanjaksoina asuntojen hintojen
ja asuinrakennusinvestointien muutoksissa.

Artikkelissa käytetään kahden muuttujan mallia: asuinrakennusinvestoinnit ja vanhojen
asuntojen hinta. Mallien estimointijakso on vuoden 1980 ensimmäiseltä neljännekseltä
vuoden 2018 viimeiseen neljännekseen. Muuttujat ovat vuosimuutosten poikkeamia
pitkän aikavälin keskiarvoistaan. Toisin sanoen esimerkiksi asuntojen hintojen
vuosikasvusta on vähennetty asuntojen hintojen oma keskimääräinen historiallinen
nousu. Asuntojen hinnat ovat nousseet ajanjaksolla keskimäärin 5,1 % vuodessa ja
asuntoinvestoinnit 1,4 % vuodessa.

Mallin merkkirajoitteet ovat voimassa neljän neljänneksen ajan, eli kysyntäperäisiksi
määritellään ne sokit, joiden yhteenlaskettu vaikutus hintoihin ja määriin on vuoden
ajan samansuuntainen. Tarjontalähtöisiksi määritellään ne sokit, jotka vaikuttavat

hintoihin ja määriin erisuuntaisesti vuoden ajan.[7]

Rakentamisen muutosten kuvaamiseen on useita indikaattoreita, mutta niiden
voimakkaiden kausi- ja muiden epäsäännöllisten vaihteluiden vuoksi analyysissä
käytetään mittarina asuntoinvestointien määrää. Asuinrakennusinvestoinnit sisältävät
uudisrakentamisen lisäksi myös korjausrakentamisen, mutta sen kasvu on ollut
Suomessa varsin tasaista. Asuinrakennusinvestointien suhdannevaihtelut aiheutuvat
suureksi osaksi uudisrakentamisen vaihteluista. Koska asuntojen hinnoista ei ole
saatavilla laajaa myös uudisasuntojen hinnat sisältävää indeksiä, käytetään vanhojen

asuntojen hintaindeksiä.[8] Tällöin tarkasteluun sisältyy oletus uusien ja vanhojen
asuntojen yhdenmukaisesta hintakehityksestä.

7. Rakenteellisessa vektoriautoregressiivisessä (SVAR) mallissa käytetty viipeiden määrä on kaksi. Malleja

estimoidaan 10 000 kappaletta ja näiden joukosta valitaan edustava malli. Edustava malli on kaikkien

hyväksyttyjen mallien impulssivasteiden mediaania lähinnä oleva malli.

8. Johtopäätöksiin ei merkittävästi vaikuta, käytetäänkö nimellisten asuntojen hintojen sijaan reaalista

hintaindeksiä. Odotetusti asuntomarkkinoiden suhdanteisiin vaikuttavat siten samankaltaiset tekijät riippumatta

siitä, mitataanko hintoja nimellisinä vai reaalisina.
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Kysyntä tärkeä asuntomarkkinoiden ajuri

Mallin antamien tulosten perusteella kysyntätekijät ovat usein olleet vaikuttamassa
Suomen asuntomarkkinoiden kehitykseen. Kuvio 7 kuvastaa kysyntä- ja
tarjontatekijöiden suhteellista tärkeyttä asuinrakennusinvestointien ajureina. Kuvio 8
puolestaan kuvastaa kysyntä- ja tarjontatekijöiden suhteellista tärkeyttä asuntojen
hintojen ajureina. Jokaisella vuosineljänneksellä hintojen ja investointien vuosikasvu on
hajotettu kysyntä- ja tarjontatekijöistä johtuvaksi, ja nämä kaksi vaikutusta
summautuvat kokonaiskasvuksi.

Investointien ja hintojen kokonaiskehitystä kuvataan kuvioissa historiallisen
keskikasvun poikkeamana, eli esimerkiksi asuntojen hintojen negatiivinen vuosikasvu
viime vuosina kertoo asuntojen hintojen nousseen keskimääräistä hitaammin.
Investoinnit ovat vuorostaan kasvaneet viime aikoina keskimääräistä nopeammin.

Kuvioista 7 ja 8 nähdään, että esimerkiksi 1980-luvun lopulla kysyntätekijät nostivat
voimakkaasti sekä asuinrakennusinvestointien määrää että asuntojen hintoja.
Pääomamarkkinoiden vapautuminen 1980-luvun loppupuoliskolla vaikutti merkittävästi
kysynnän voimistumiseen asuntomarkkinoilla. Vastaavasti 1990-luvun laman aikana
kysynnän supistuminen johti merkittävään hintojen laskuun ja investointien
vähenemiseen. Mallin tulosten mukaan laskusuhdanteesta toipuminen 1990-luvun
lopulla oli seurausta lähinnä piristyneestä kysynnästä, mikä heijastui sekä asuntojen
hintoihin että investointeihin.

Finanssikriisin aikana vuosina 2008–2009 heikko kysyntä painoi sekä investointeja että
hintoja, mutta tarjonnan hiipuminen rajoitti samaan aikaan hintojen laskua.
Finanssikriisin jälkimainingeissa kysynnän ja tarjonnan toipuminen johti
voimakkaaseen investointien kasvuun koko maan tasolla tarkasteltuna, mutta hinnat
kehittyivät keskimääräistä hitaammin, koska elpynyt tarjonta vaimensi hintakehitystä.
Heikko yleinen talouskehitys 2010-luvulla painoi etenkin kysyntää, mikä vähensi
investointeja ja laski hintoja.

Vuodesta 2015 alkaen sekä kysyntä että tarjonta ovat kehittyneet myönteisesti koko
maan tasolla. Tämä on johtanut investointien vahvaan kasvuun, mutta hintojen
keskimääräistä hitaampaan nousuun. Kysynnän piristyminen on linjassa sekä
kuluttajaluottamusindeksin kanssa, joka kertoi kasvaneesta asunnonostohalukkuudesta
(kuvio 6), että rakennusbarometrin kanssa, jonka mukaan kysyntä ei ole pahemmin
rajoittanut investointeja rakennussektorilla viime vuosina.

Koko Suomessa kysynnän voimistumisen vaikutus hintoihin on ollut historiallisesti
tarkasteltuna maltillinen ja pienempi kuin vahvan tarjonnan hintoja painava vaikutus.
Tarjonnan lisääntyminen onkin hillinnyt hintojen nousua asuntomarkkinoilla selvästi.
Ilman tarjonnan vaikutusta vuoden 2015 toiselta neljännekseltä alkaen investoinnit
olisivat olleet vuoden 2018 neljännellä neljänneksellä noin 10 % pienemmät ja
hintaindeksi noin 30 % korkeampi kuin tarjontatekijöiden kanssa.

Yleisesti voidaan todeta, että asuntojen hintojen aiempaa vaimeampi kehitys
finanssikriisin jälkeen on ollut seurausta vaihtelevasti sekä heikosta kysynnästä että
vahvasta tarjonnasta. Taantumien loppupuolella, tai heti niiden jälkeen, investoinnit
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ovat usein saaneet tukea tarjontatekijöistä, mikä voi heijastaa muun muassa elvyttävän
finanssipolitiikan vaikutusta. Alhainen korkotaso puolestaan on tukenut, ja tukee
todennäköisesti myös lähitulevaisuudessa, omalta osaltaan sekä kysyntää että tarjontaa.

Kuvio 7.

Kuvio 8.

Kysynnän ja tarjonnan merkitys samankaltainen
alueesta riippumatta

Asuntomarkkinoiden alueelliset erot kasvukeskusten ja muiden alueiden välillä voivat

olla huomattavat. On esimerkiksi nähtävissä, että pääkaupunkiseudun[9] ja muun
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Suomen (vanhojen) asuntojen hintojen kehitys on viime vuosina eriytynyt (kuvio 9).[10]

Pääkaupunkiseudulla hinnat ovat nousseet, mutta muualla Suomessa hintakehitys on
tasaantunut. Asuntojen rakentamisen aloituksia tarkastellessa voidaan havaita, että
kerrostaloasuntojen rakentamisen aloitukset ovat olleet voimakkaassa kasvussa vuodesta
2015 alkaen koko Suomessa (kuvio 10). Näin ollen tarkastelemme kysyntä- ja
tarjontatekijöiden vaikutusta erikseen pääkaupunkiseudun ja muun Suomen hintoihin ja

asuntojen rakentamisen aloituksiin.[11]

Kuvio 9.

Kansainvälisen finanssikriisin jälkeen kerrostaloasuntojen rakentamisen aloitukset ovat
kasvaneet tuntuvasti kriisiä edeltänyttä tasoa suuremmiksi. Pääkaupunkiseudulla
asuntojen rakentamisen aloitukset ovat viime vuosina saaneet tukea niin positiivisesti
kehittyneestä kysynnästä kuin tarjonnastakin, ja etenkin viimeisen vuoden ajan
kysyntätekijöiden merkitys on korostunut. Hinnat ovat nousseet suunnilleen
keskimääräistä vauhtia, kun kysyntätekijät ovat nostaneet hintoja ja tarjontatekijät
vastaavasti laskeneet niitä. Myös muualla Suomessa tarjontatekijät ovat vuodesta 2015
alkaen laskeneet hintoja, samalla kun kysyntätekijät ovat maltillistaneet hintojen laskua.

Kuvio 10.

9. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.

10. Alueelliset erot ovat suuret etenkin muun Suomen osalta.

11. Asuntotuotannon määrää kuvaavana muuttujana käytetään asuntojen kappalemääräisiä aloituksia. Asuntojen

rakentamisen aloitusten suuren vaihtelun vuoksi muuttujat tasoitetaan laskemalla niistä liukuva vuosisumma.

Sekä hintatiedot että aloitusmäärät ovat kerrostaloasunnoille. Alueellisia muuttujia käytettäessä estimoinnit

alkavat vuonna 1995, sillä asuntojen rakentamisen aloitukset ovat saatavilla vasta vuoden 1995 alusta alkaen.
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Asuntojen rakentamisen aloitukset ovat vuorostaan kasvaneet keskimääräistä
nopeammin sekä tarjonta- että kysyntätekijöiden vauhdittamana. Viime vuoden lopulla
heikentynyt kysyntä verotti kuitenkin sekä hintojen että aloitusten kehitystä
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Hintojen alueellista eriytymistä selittävät pääasiassa
tarjonnan pidempiaikainen positiivinen vire ja etenkin viimeisen vuoden aikana heikosti
kehittynyt kysyntä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Väestöennusteen (kuvio 5) valossa
kysyntätekijät painanevat asuntomarkkinoiden kehitystä myös lähitulevaisuudessa
kasvukeskusten ulkopuolella.

Lisääntynyt tarjonta hillinnyt hintojen nousua

Asuntomarkkinoiden suhdanteisiin vaikuttavat odotetusti sekä kysyntä- että
tarjontatekijät, kuten rahoitusolosuhteet, makrovakauspolitiikka, finanssipolitiikka,
rakennusalan kilpailu ja kaavoitus. Ilman aikasarjamallia on kuitenkin vaikea erotella
kysynnän ja tarjonnan suhteellista merkitystä asuntojen hintoihin ja asuinrakennusten
investointeihin.

Asuntojen hinnoille ja investoinneille estimoitu aikasarjamalli paljastaa etenkin
kysyntätekijöiden tärkeyden asuntomarkkinoiden kehityksen kannalta. Muutaman viime
vuoden aikana kysyntä on jälleen piristynyt. Tämä on tukenut sekä
asuinrakennusinvestointeja että asuntojen hintojen kehitystä. Tarjonnan samanaikainen
lisääntyminen on kuitenkin hillinnyt hintojen nousua merkittävästi. Tämä on johtanut
keskimääräistä hitaampaan asuntojen hintojen nousuun, mutta voimakkaasti kasvaviin
asuinrakennusinvestointeihin.

Hintojen alueellista eriytymistä pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä selittävät
puolestaan tarjonnan pidempiaikainen positiivinen vire ja etenkin viimeisen vuoden
aikana heikosti kehittynyt kysyntä pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Tämä on painanut
hintakehitystä enemmän muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla.
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Palkanmuodostus on työllisyyden ja kasvun kannalta keskeinen taloudellinenPalkanmuodostus on työllisyyden ja kasvun kannalta keskeinen taloudellinen
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määrittävät pitkälti sen, miten talous sopeutuu kohtaamiinsa yllätyksiin, sillämäärittävät pitkälti sen, miten talous sopeutuu kohtaamiinsa yllätyksiin, sillä
yksittäisissä rahaliiton jäsenvaltioissa ei ole mahdollisuutta korjata tilannettayksittäisissä rahaliiton jäsenvaltioissa ei ole mahdollisuutta korjata tilannetta
valuuttakurssin kautta tai nimelliskorkoa muuttamalla. Hinnat ja palkat määräävät myösvaluuttakurssin kautta tai nimelliskorkoa muuttamalla. Hinnat ja palkat määräävät myös
rahaliittoon kuuluvan maan reaalisen valuuttakurssin ja ovat siten keskeisessä osassarahaliittoon kuuluvan maan reaalisen valuuttakurssin ja ovat siten keskeisessä osassa
vaikuttamassa kilpailukyvyn kehitykseen.vaikuttamassa kilpailukyvyn kehitykseen.

Suomessa on määrä neuvotella työehtosopimuksista laajasti tänä ja ensi vuonna.
Reunaehtoja palkoista sopimiselle lähivuosina ovat rahaliiton jäsenyys, hidas inflaatio
euroalueella, kaksoistaantuman perintö ja sitä seurannut nousukausi sekä globalisaatio-
ja digitalisaatiotrendit, jotka muokkaavat Suomenkin työmarkkinoita. Yhtäältä
palkanmuodostusjärjestelmän tulisi kyetä lyhyellä aikavälillä joustamaan ennakoidusta
selvästi poikkeavissa olosuhteissa. Toisaalta palkanmuodostusjärjestelmän tulisi johtaa
pitkällä aikavälillä suotuisaan työllisyyskehitykseen ja talouden tasapainoiseen kasvuun.

Talouden tasapainoisen kasvun kanssa sopusoinnussa oleva palkkojen nousuvauhti
voidaan johtaa tavoitteesta, joka palkanmuodostukselle asetetaan. Rahaliiton pienelle
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jäsenvaltiolle kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen on keskeinen tavoite, sillä se luo
edellytykset talouden avoimen sektorin menestymiselle ja siten työpaikkojen ja
arvonlisän kasvulle. Jos kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen otetaan lähtökohdaksi
palkanmuodostuksessa, on tuottavuuden ja hintakehityksen lisäksi huomioitava
työkustannusten ja työn tulo-osuuden kehitys keskeisissä kilpailijamaissa.

Tässä artikkelissa käymme läpi talousteorian opetuksia sekä kansainvälistä empiiristä
evidenssiä palkkojen roolista toisaalta lyhyen aikavälin sopeutumisen ja toisaalta pitkän
aikavälin kilpailukyvyn kannalta. Pohdimme, miten tutkimuskirjallisuuden tuloksia
voitaisiin hyödyntää mietittäessä Suomen palkanmuodostuksen lähtökohtia.

Palkat ja talouden sopeutuminen sokkeihin

Hintojen ja palkkojen joustavuutta pidetään usein joustavien valuuttakurssien

korvaajana, kanavana sopeutua ulkoiseen negatiiviseen sokkiin rahaliiton maassa.[1]

Hintojen ja palkkojen joustavuus on yksi neljästä optimaalisen rahaliiton teorioiden
mukaisesta sopeutumismekanismista, jolla voidaan korvata korkojen ja valuuttakurssien

sopeuttavaa vaikutusta.[2]

Kilpailukyky- ja kysyntäkanavat talouden sopeutumisessa

Finanssikriisiä seuranneessa taantumassa euroalueen tuotanto supistui ja työttömyys
lisääntyi. Blanchardin (2018) mukaan euroalueen velkakriisi osoitti, että rahaliiton
arkkitehtuurin kolmas pilari, kuten hän palkanmuodostusta kutsuu, ei ollut riittävän

toimiva.[3] Kun maat kohtaavat erilaisia sokkeja eikä työvoima juuri liiku maasta toiseen,
palkkojen ja hintojen pitäisi olla joustavia ja auttaa maita palaamaan takaisin
tasapainoon. Kaikkialla euroalueella näin ei kuitenkaan tapahtunut, ja sen vuoksi
sopeutuminen negatiivisiin sokkeihin on eräissä maissa ollut kivuliasta.

Palkkojen joustavuuden potentiaalista merkitystä talouden sopeutumiskanavana voidaan
havainnollistaa käymällä läpi yksinkertaisen pienen avotalouden mallin
toimintamekanismeja (kuvio 1).

Talouden sopeutuminen esimerkiksi kilpailukyvyn heikkenemiseen ja siitä johtuvaan
vientikysynnän supistumiseen pienessä rahaliittoon kuuluvassa maassa tapahtuu usean
vaiheen kautta. Tällaisen häiriön seurauksena tuotanto supistuu ja työttömyys kasvaa.
Korkeampi työttömyys johtaa reaalipalkkojen laskuun, mikä puolestaan johtaa hintojen
laskuun. Hintojen lasku parantaa osaltaan maan kilpailukykyä, vahvistaa vientikysyntää
ja kohentaa työllisyyttä.

Kuvio 1.

1. Esim. EMU-asiantuntijaryhmän raportti (1997).

2. Muut näiden teorioiden mukaiset edellytykset rahaliiton optimaaliselle toiminnalle ovat: tuotannontekijöiden

liikkuvuus alueen sisällä, suhdannevaihtelujen samankaltaisuus rahaliiton maiden välillä sekä yhteinen

finanssipolitiikan kapasiteetti riskien jakamista ja suhdannevaihtelujen tasaamista varten (ks. esim. Mundell 1961

ja Fleming 1971).

3. Muut kaksi pilaria ovat Blanchardin mukaan pankkiunioni ja finanssipolitiikan koordinaatio.
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Tämän kilpailukykyvaikutuksen ohella palkkojen lasku vaikuttaa myös kahdella tavalla
kokonaiskysyntää supistavasti. Mikäli palkkojen aleneminen ei kompensoidu
työllisyyden lisäyksellä, se johtaa kotitalouksien ostovoiman heikkenemiseen ja siten
kotimaisen kulutuskysynnän vaimenemiseen. Lisäksi negatiivisesta kysyntähäiriöstä
syntyvä palkka- ja hintakehityksen hidastuminen johtaa reaalikoron nousuun, kun
rahaliiton keskuspankin asettama yhteinen nimelliskorko ei reagoi yhden pienen
jäsenvaltion hintakehityksen vaimeuteen. Myös tämän reaalikorkovaikutuksen vuoksi

kotimainen kysyntä heikkenee.[4]

Lähtökohtaisesti kilpailukykyvaikutus kasvattaa kokonaiskysyntää ja ostovoima- ja
reaalikorkovaikutukset supistavat sitä. Näiden kanavien suhteellisesta merkityksestä on
esitetty erilaisia tutkimustuloksia. Se, kuinka paljon ostovoima- ja reaalikorkovaikutus
vaimentavat kokonaiskysynnän kasvua, riippuu monesta tekijästä, mm. siitä, kuinka
voimakkaasti kulutus ja investoinnit reagoivat reaalikoron muutoksiin, kuinka joustavia
hinnat ovat, kuinka paljon työllisyys reagoi muutoksiin palkoissa ja kuinka merkittävät
suhteelliset osuudet vientikysynnällä ja kotimaisella kysynnällä on kokonaiskysynnästä.

Itsenäistä rahapolitiikkaa harjoittavassa maassa palkkojen lasku ja inflaation
hidastuminen johtaisivat yksinkertaisessa teoriakehikossa rahapolitiikan kevenemiseen
ja reaalikoron laskuun, eli vaikutus niin ulkoiseen kuin kotimaiseen kysyntään olisi
positiivinen.

Toimiiko palkkojen joustavuus talouden
sopeutumismekanismina?

Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty näkemyksiä, jotka kyseenalaistavat palkkojen

4. Rahaliittoon kuulumisen sen yksittäiselle pienelle jäsenvaltiolle muodostama rajoitus on samankaltainen kuin

se, joka syntyy nimellisen koron nollarajasta maalle tai alueelle, jolla on oma rahapolitiikka. Billin ja Galín (2019)

mukaan nollakorkoraja tyypillisesti voimistaa palkkojen joustavuuden kielteisiä vaikutuksia, kun keskuspankki ei

pääse reagoimaan alasuuntaisiin palkka- ja hintapaineisiin.
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joustavuuden tehokkaana sopeutumiskanavana rahaliittoon kuuluvassa maassa. Osa
näistä näkemyksistä korostaa eri vaikutuskanavien suhteellista voimakkuutta, osa taas
itse palkkojen joustavuutta.

Esimerkiksi Galín ja Monacellin (2016) mukaan palkkojen joustavuus ei vallitsevasta
käsityksestä poiketen ole erityisen tehokas sopeuttamismekanismi rahaliitossa. Tämä
johtuu edellä mainitusta kokonaiskysyntää vaimentavasta reaalikoron noususta, joka
kumoaa kilpailukykykanavan positiivista vaikutusta työllisyyteen ja yksityiseen

kulutukseen.[5] Galín ja Monacellin (2016) mukaan palkkojen joustavuutta reaktiona
negatiiviseen sokkiin olisi tästä syystä täydennettävä kokonaiskysyntää tukevalla
talouspolitiikalla. Tällä olisi hintoja nostava ja siten reaalikorkoa alentava vaikutus.
Rahaliiton tapauksessa elvyttävä finanssipolitiikka voisi toimia tässä roolissa.

Reaalikoron roolista on kirjallisuudessa erilaisia näkemyksiä. Malleissa, joissa on
eteenpäin katsovia toimijoita, kokonaiskysyntäreaktio riippuu koko korkourasta eikä
pelkästään lyhyen koron käyttäytymisestä (Woodford 2003). Corsetti ym. (2011)
osoittavat, että hintoja alaspäin painavan häiriön seurauksena myös pitkä reaalikorko
reagoi. Toisin kuin lyhyt reaalikorko, se laskee, sillä kuluttajat odottavat inflaation
nopeutuvan tulevaisuudessa. Pitkän reaalikoron lasku tukee kulutuskysyntää ja kumoaa
sitä kulutusta vaimentavaa vaikutusta, joka lyhyen reaalikoron nousulla on. Tämän
perusteella Galín ja Monacellin (2016) esiin nostama skenaario, jossa
reaalikorkovaikutus merkittävästi heikentäisi kilpailukykyvaikutusta, näyttää
epätodennäköiseltä. Corsettin ym. (2011) analyysi tukisi siis perinteistä käsitystä, jonka
mukaan palkkojen jousto olisi rahaliiton jäsenvaltiossa tehokas sopeutumiskeino
kohdattaessa negatiivisia yllätyksiä. Tämä tarkoittaisi vastaavasti myös sitä, että
finanssipolitiikka olisi suhteellisen tehoton elvytyskeino nimenomaan rahaliiton
jäsenvaltiossa.

Domenech ym. (2016) tutkivat empiirisesti palkkojen joustavuuden vaikutusta Espanjan
talouteen, kun se sopeutui velkakriisiin vuoden 2012 jälkeen. Tulosten mukaan
työmarkkinauudistuksilla, joilla oli työkustannuksia alentava vaikutus, oli myönteinen
vaikutus tuotantoon ja työllisyyteen. Ne vahvistivat myös kustannuskilpailukykyä ja
vaihtotasetta. Työmarkkinauudistukset paransivat kuitenkin myös yleisesti
työmarkkinoiden toimintaa, joten tulokset eivät perustu pelkästään palkkojen
joustavuuden hyötyihin.

Palkkojen joustavuus käytännössä

Palkkojen joustoa sopeutumiskanavana on epäilty teoreettisten argumenttien ohella
myös siksi, että työttömyyden kasvulla on havaittu todellisuudessa olevan vain rajallinen
vaikutus palkkoihin. Lisäksi, vaikka palkat joustaisivatkin, palkkojen muutosten
välittyminen hintoihin on ollut viime vuosina yllättävän heikkoa (Blanchard 2018).

Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty runsaasti kansainvälistä näyttöä palkkojen

5. Galín ja Monacellin (2016) mukaan palkkajoustavuuden lisääntyminen voi olla jopa haitallista hyvinvoinnin

kannalta rahaliittoon kuuluvassa maassa. Mahdollinen negatiivinen hyvinvointivaikutus voi kuitenkin johtua siitä,

että inflaatio vaihtelun paino on mallin hyvinvointitappiofunktiossa erittäin suuri ja työttömyydestä ei puolestaan

heidän tarkastelussaan aiheudu hyvinvointitappiota lainkaan.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 74



joustamattomuudesta alaspäin (mm. Dickens ym. 2007[6], Messina ym. 2010[7], Holden

ja Wulfsberg 2014).[8] Yritykset reagoivat heikkoon suhdannetilanteeseen tyypillisesti
työllisten määrää tai työtunteja vähentämällä, kun taas palkkojen sopeuttaminen on
vähäisempää (esim. Fabiani ym. 2010, Fabiani ym. 2015, Izquierdo ym. 2017).

Eri maissa havaittu yhteinen piirre on, että tavanomaisessa laskusuhdanteessa talouden
sopeutumisen edellyttämät palkkojen alennukset ovat jääneet toteutumatta ja sen sijaan
on toteutettu vain palkkojen ”jäädytys”. Tämä viittaa nimellispalkkajäykkyyteen.
Vastaavasti palkkojen alentaminen vain vallitsevan tai odotetun inflaatiovauhdin
suuruiseksi viittaa reaalipalkkajäykkyyteen. Palkan alentamiseen liittyvä jäykkyys saattaa
kuitenkin vähentyä merkittävästi suurten negatiivisten häiriöiden tapauksessa. Se väheni
voimakkaasti maissa, joissa BKT supistui kriisivuosina 10 % tai enemmän, esimerkiksi
Virossa vuosina 2008–2009 sekä Kreikassa ja Kyproksella vuosina 2010–2013

(Izquierdo ym. 2017).[9]

Suomestakin on tutkimusnäyttöä palkkajäykkyydestä. Böckermanin ym. (2010) ja
Vainiomäen (2017) mukaan suomalaisia työmarkkinoita luonnehtii tavallisesti
merkittävä reaalipalkkajäykkyys, mutta syvien taantumien aikana palkkojen annetaan
joustaa. Böckermanin ym. (2010) mukaan reaalipalkkajäykkyyden asettama rajoite
palkanmuodostukselle hellitti 1990-luvun laman aikana, mutta nimellispalkkajäykkyys
muodostui palkkojen laskua rajoittavaksi perälaudaksi. Vainiomäen (2017) mukaan
reaalipalkan laskut yleistyivät finanssikriisin jälkeisen taantuman aikana Suomessa.
Myös Kotilaisen (2018) mukaan palkanmuodostus on ollut joustavampaa finanssikriisin
jälkeisessä taantumassa.

Välittyvätkö palkkojen muutokset hintoihin?

Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty erilaisia tuloksia palkkojen ja hintojen välisestä
yhteydestä. Yhdysvaltalaisiin aineistoihin perustuvassa tutkimuksessa on suhtauduttu
epäilevästi työkustannusten ja inflaation yhteyteen, etenkin lyhyellä aikavälillä. Näissä
tutkimuksissa ei ole yksiselitteisiä empiirisiä tuloksia siitä, seuraavatko palkat hintoja vai
hinnat palkkoja (ks. esim. Knotek ja Zaman 2014, Bidder 2015). Tulokset ovat myös
vaihdelleet tarkasteltavan ajanjakson mukaan (esim. Mehra 2000, Emery ja Chang 1996,
Peneva ja Rudd 2017).

Euroalueen osalta esimerkiksi Bobeica ym. (2019) esittävät empiiristä evidenssiä

6. International Wage Flexibility Projectin tutkimukset perustuvat aineistoihin 16 eri maasta, ml. Suomi,

1980–1990-luvuilta.

7. Euroopan keskuspankkijärjestelmän Palkkadynamiikkaverkoston (Wage Dynamics Network, WDN)

tutkimuspaperit perustuvat laaja yrityksille suunnattuun kyselytutkimukseen.

8. Palkkajäykkyyksiä on viime vuosina tutkittu yksilötason aineistoilla, tarkastelemalla yksilötason

palkkamuutosten jakaumia (esim. Dickens ym. 2007). Yksilötason analyysi on sikäli perusteltua, että

aggregaattitasolla palkkojen myötäsyklisyys on vähäisempää kuin jatkavien työntekijöiden keskuudessa, sillä

työpaikkarakenteiden muutoksilla on voimakkaan vastasyklinen vaikutus palkkojen muutoksiin (Kauhanen ja

Maliranta 2012).

9. Sigurdson ja Sigurdardottir (2016) estimoinnit Islannin aineistolle (1998–2010) osoittavat, että

suhdannetilanne vaikuttaa palkkajäykkyyteen. Työttömyyden kasvu ja inflaation kiihtyminen lyhentävät

palkkasopimusten kestoa. Nimellispalkkojen leikkaukset ovat kuitenkin hyvin harvinaisia, mutta isot

makrotaloudelliset sokit suurentavat niiden todennäköisyyttä.
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palkkojen ja hintojen välisestä yhteydestä vuosilta 1985–2018. Tutkimuksen mukaan
työkustannukset välittyvät hintoihin todennäköisemmin silloin, kun talous kohtaa
kysyntäsokkeja kuin tarjontasokkeja. Välittyminen on yleisesti heikompaa hitaan
inflaation kuin nopean inflaation oloissa.

Druantin ym. (2012) mukaan laajassa euroalueen maita koskeneessa yrityskyselyssä on
näyttöä palkkojen muutosten välittymisestä hintoihin. Palkat muuttuvat harvemmin
kuin hinnat, ja etenkin palkkojen muutokset tapahtuvat tyypillisesti tiettynä aikana
vuodesta (yleensä tammikuussa). Yritykset, joilla työkustannusten osuus
kokonaiskustannuksista on suuri, raportoivat hintojen ja palkkojen muutoksella olevan
tiivis yhteys ja hintoja muutettavan harvemmin. Hinnat ovat joustavampia silloin kun
yrityksen kohtaama kilpailu on voimakasta ja työehtosopimusten kattavuus sekä
irtisanomissuojan taso ovat suhteellisen alhaiset. Hinnat ovat jäykempiä yrityksissä,
joiden työntekijöistä suuri osa on korkeasti koulutettuja. Druantin ym. (2012)
tutkimuksessa löydetään tilastollisesti merkitsevää evidenssiä palkkojen muutosten
vaikutuksesta hintojen muutokseen, mutta toiseen suuntaan näyttö ei ole tilastollisesti
merkitsevää. Yli 60 % yrityksistä ilmoittaa toimintastrategiakseen hintojen nostamisen,
jos ne kohtaisivat odottamattoman pysyvän palkkojen nousun.

Pidemmällä aikavälillä palkanmuodostus määrittää
keskeisesti kilpailukyvyn kehitystä

Edellä pohdittiin, joustavatko palkat alaspäin, jos taloudessa kohdataan negatiivisia
yllätyksiä, ja onko tämä tehokas sopeutumismekanismi. Lyhyen aikavälin sopeutumisella
on yhteys myös pitkän aikavälin kehitykseen. Jos palkat eivät jousta alaspäin, kun
taloutta kohtaa tuotannon supistumiseen johtava ulkoinen häiriö, niin työttömyys uhkaa
kasvaa ja pitkittyä. Pitkällä aikavälillä palkanmuodostuksella on keskeinen merkitys
rahaliiton jäsenvaltiossa myös siksi, että tuottavuuden tai muiden maiden kustannusten
kasvun ylittävä työkustannusten nousu johtaa kustannuskilpailukyvyn heikkenemiseen
eikä nimellinen valuuttakurssi reagoi. Tämä voi vaarantaa talouden avoimen sektorin
menestymisen kansainvälisillä markkinoilla ja syödä pitkän aikavälin
kasvumahdollisuuksia.

Kilpailukykykanavan toimintaa määrittävät keskeisesti talouden hinnan- ja
palkanmuodostusmekanismit. Jos hinnat ja palkat ovat jäykät, niin sekä kysyntä- että
tarjontahäiriöt aiheuttavat voimakkaampia BKT:n ja työllisyyden suhdannevaihteluja
kuin joustavien hintojen ja palkkojen tapauksessa. Päätulos teoreettisista tarkasteluista
kuitenkin yleensä on, että huolimatta hintajäykkyyksistä talous palaa tuotannon
supistumiseen johtavan väliaikaisen sokin jälkeen ennen pitkää aina tasapainoon

heikkenevän reaalisen valuuttakurssin, eli paranevan kilpailukyvyn kautta[10].

Galín ja Monacellin (2016) aiemmin esiin tuodun argumentin mukaan reaalikoron nousu
vaimentaa tätä kilpailukyvyn kautta tapahtuvaa sopeutumista silloin, kun maalla ei ole
omaa rahapolitiikkaa tai rahapolitiikkaa rajoittaa korkojen nollaraja. Heidänkin

10. Hinta- ja kustannuskilpailukykyä mitataan yleisesti reaalisilla valuuttakurssi-indekseillä, jotka kuvaavat

kotimaista hinta- tai kustannustasoa suhteessa ulkomaiseen hinta- tai kustannustasoon ja huomioivat myös

kotimaan viennin maarakennetta sekä muutokset nimellisissä valuuttakursseissa.
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mukaansa kuitenkin, jos palkkoja ja työkustannuksia alennetaan pysyvästi tilanteessa,
jossa kilpailukyky on heikentynyt, niin sekä työllisyys että vaihtosuhde paranevat jonkin
verran. Eli kilpailukykykanavan vientiä ja BKT:ta vauhdittava vaikutus on suurempi kuin
kotimaista kysyntää heikentävät ostovoima- ja reaalikorkovaikutukset. Pitkällä
aikavälillä vaikutukset ovat lisäksi samat riippumatta siitä, onko maa rahaliiton sisällä
vai sen ulkopuolella, vaikka lyhyellä aikavälillä vaikutukset ovat erilaisia.

Euroalueen olemassaoloaikana sen jäsenvaltioiden välillä on esiintynyt pitkäaikaisia
inflaatio-, kilpailukyky- ja vaihtotase-eroja, joita on selitetty mm. sillä, että kilpailukyvyn
kautta toimiva sopeutumismekanismi ei ole toiminut tehokkaasti. Carlin (2013)
puolestaan esittää, että talous voi ajautua hyvin pitkäaikaisesti tai jopa pysyvästi pois
tasapainouraltaan, jos inflaatio-odotukset ovat taaksepäin katsovia. Tällaisessa
tapauksessa negatiivisen palkka- ja hintakehityksen seurauksena inflaatio-odotukset
laskisivat ja reaalikorko nousisi sen vuoksi. Taustalla vaikuttaisi edelleen myös
mekanismi, jonka kautta kilpailukyvyn paraneminen vauhdittaisivat tuotannon kasvua.
Mikään ei kuitenkaan tällaisten inflaatio-odotusten tapauksessa takaisi, että talous

palaisi tasapainoon.[11]

Kilpailukyvyn parantaminen sisäisen tai fiskaalisen
devalvaation avulla

Palkkojen joustamista alaspäin on tarjottu usein ratkaisuksi edellä kuvattuihin,
pysyvämpiin epätasapainoihin, kuten heikentyneeseen kilpailukykyyn ja korkeaan
työttömyyteen. Yksipuolisesti yhden maan palkkakehitystä hidastavia tai palkkoja
alentavia politiikkatoimia kutsutaan sisäiseksi devalvaatioksi tai fiskaaliseksi

devalvaatioksi, jos ne rahoitetaan veroja korottamalla.[12]

Empiirisesti tällaisten sisäisten ja fiskaalisten devalvaatioiden vaikutuksia tuotantoon ja
työllisyyteen on vaikea arvioida. Tapauksia on suhteellisen vähän, ja vaikutuksia
talouteen on vaikea eristää muista tapahtumista ja talouspoliittisista toimenpiteistä.
Mallitarkasteluissa päädytään tyypillisesti tulokseen, jossa fiskaalisten devalvaatioiden
vaikutukset työllisyyteen ja tuotantoon ovat positiivisia, mutta varsin pieniä. Tämä tulos
on siis linjassa Galín ja Monacellin (2016) pysyvää työkustannusten alentamista
koskevien tulosten kanssa.

Hinta- ja palkkajäykkyydet vaikuttavat keskeisesti talouden lyhyen aikavälin
dynamiikkaan ja fiskaalisten devalvaatioiden lopputuloksiin. Jos kotimaiset hinnat ovat
hyvin jäykät, palkkakustannusten alentaminen näkyy vasta hyvin hitaasti hinnoissa.
Jäykkien hintojen tapauksessa nimellispalkkojen alentaminen, jolla pyritään
tuotantokustannusten alentamiseen, supistaa merkittävästi reaalipalkkaa. Tämä leikkaa
yksityisen sektorin ostovoimaa ja yksityistä kulutusta lyhyellä aikavälillä. Jos
palkkakustannusten aleneminen ei heijastu kotimaisen tuotannon hintaan, myöskään

vientihinnat eivät alene. Tällöin vaikutus kilpailukykyyn voi jäädä hyvin pieneksi.[13]

11. Tällaiseen itseään ruokkivaan kehityskulkuun perustuu ns. Waltersin kritiikki, jolla aikanaan perusteltiin Ison-

Britannian jäämistä valuuttaunionin ulkopuolelle.

12. Kajanoja (2015).

13. Ks. tarkemmin Kilponen 2015.
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Rahaliitossa olevalle pienelle maalle fiskaalisen tai sisäisen devalvaation lyhyen aikavälin
mahdollisia negatiivisia kysyntävaikutuksia ei voida lieventää nimelliskorkoa
alentamalla, joten reaalikorko nousee saman verran kuin inflaatio hidastuu. Tämä
reaalikoron kotimaista kysyntää vaimentava vaikutus koskee siis myös tilanteita, joissa
rahaliiton maa pyrkii parantamaan kilpailukykyään sisäisen tai fiskaalisen devalvaation
keinoin.

Kilpailukykyerot euroalueella

Estrada, Galí ja López-Salido (2013) tarkastelevat euroalueen maiden lähentymistä
työttömyys- ja vaihtotasetilastojen näkökulmasta ja pohtivat kilpailukyvyn roolia tässä
kehityksessä.

Vaihtotaseen yhteys kustannuskilpailukykyyn ja siten palkanmuodostukseen on
läheinen, sillä vaihtotase kuvaa tavaroiden ja palveluiden viennin arvon ja tuonnin arvon
erotusta, johon puolestaan kustannuskilpailukyky vaikuttaa olennaisesti. Euroalueen
vaihtotaseiden ja myös työttömyysasteiden tarkastelu osoittaa, että euroaikana on koettu
kaksi hyvin erilaista ajanjaksoa. Finanssikriisiä edeltävänä aikana vaihtotase-erot
kasvoivat Estradan ym. (2013) mukaan euroalueella huomattavasti enemmän kuin
muissa edistyneissä talouksissa. Vuoden 2007 jälkeen erot ovat kuitenkin miltei
hävinneet, sillä finanssikriisin jälkeen alijäämiä kerryttäneiden maiden alijäämät
pienenivät. Sen sijaan ne maat, Suomea lukuun ottamatta, joilla oli ennen finanssikriisiä
ylijäämä, ovat edelleen ylijäämäisiä.

Estrada ym. (2013) osoittavat, että yksikkötyökustannuksilla mitattu kilpailukyky on
ollut keskeinen selittävä tekijä euroalueen maiden vaihtotaseiden kehityksessä,
erityisesti finanssikriisin jälkeen. Alijäämiä kerryttäneet maat alensivat yritysten
palkkakustannuksia ja paransivat kustannuskilpailukykyään. Kilpailukykyerojen
supistuminen on pienentänyt myös euroalueen sisäisiä vaihtotaseen epätasapainoja
finanssikriisin jälkeen, sillä kustannuskilpailukyvyn paraneminen entisissä
alijäämämaissa on parantanut viennin ja heikentänyt tuonnin edellytyksiä.

Finanssikriisiä edeltävän vuosikymmenen aikana euroalueen maiden työttömyysasteet
lähentyivät toisiaan, mutta vuoden 2008 jälkeen työttömyysasteet ovat euroalueella
eriytyneet ja eriytyminen on ollut huomattavasti voimakkaampaa kuin muissa
kehittyneissä maissa. Myös tämä viittaa siihen, että eriytyminen voi johtua
palkanmuodostukseen liittyvistä tekijöistä. Palkkojen eli työn hinnan erilainen
sopeutuminen tuotannon vaihteluihin voi vaikuttaa erilaiseen sopeutumiseen työn
määrässä. Gächter ym. (2017) tutkivat palkkakehityksen merkitystä euroalueen maiden
lähentymisessä. Heidän mukaansa erot palkkojen kasvuvauhdissa euromaiden välillä
ovat johtaneet euroalueen maiden suhdannevaihtelujen eriytymiseen, toisin kuin
optimaalisen valuutta-alueen teoria suosittelisi.

Gächter ym. (2017) havaitsevat, että euroalueella yhteisvaluutan alkuvuosina 1999–2008
niissä maissa, joissa nimellisten yksikkötyökustannusten kasvu oli nopeinta, myös BKT:n
kasvu oli voimakkainta, mutta vaihtotaseen alijäämä oli myös suurinta. Tämä olisi
yhdenmukaista sen väitteen kanssa, että työkustannusten nousu vahvisti tuona aikana
kotitalouksien kulutusta ja kokonaiskysyntää enemmän kuin heikkenevä kilpailukyky
sitä supisti.
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Gächter ym. (2017) huomauttavatkin, että kilpailukyky- ja kotimaisen kysyntäkanavan
vaikutukset ajoittuvat eri tavoin. Huolimatta samankaltaisesta tuottavuuskehityksestä
euroalueen ydinmaissa ja reuna-alueen maissa ennen finanssikriisin alkua, nimelliset
yksikkötyökustannukset kasvoivat euroalueen reunamaissa ydinmaita nopeammin.
Tämä johti ulkoisen kilpailukyvyn heikkenemiseen, mutta samalla ostovoima kasvoi ja
reaalikorot alenivat. Kotimainen kysyntä reagoi nopeasti ostovoiman kasvuun ja
reaalikorkojen laskuun. Kustannuskilpailukyvyn heikentyminen puolestaan heijastuu

vasta viiveellä nettovientiin.[14]

Kustannuskilpailukyvyn rinnalle keskeisiksi vaikuttaviksi tekijöiksi euroalueen
vaihtotaseiden kehityksessä nousevat Estradan ym. (2013) mukaan reaalinen
kilpailukyky ja erityisesti sen innovaatioihin, yritysympäristöön, hyödykemarkkinoiden
tehokkuuteen ja teknologiseen kehitykseen liittyvät osa-alueet. Vaihtotaseiden
kehityksen syiden identifiointi on tärkeää, sillä vaihtotaseen alijäämä ei aina ole
seurausta kilpailukykyongelmista, vaan voi johtua myös muista tekijöistä, jotka
aiheuttavat koko talouden rahoitusasemaan muutoksia. Sekä kilpailukyvyn muutokset
että vaihtotaseen vaihtelut voivat heijastaa sopeutumista talouden perustekijöiden
muutoksiin, jotka näkyvät muutoksina koko kansantalouden yhteenlasketussa
säästämishalukkuudessa.

Euroalueen tapauksessa näyttää kuitenkin siltä, että erot kilpailukykykehityksessä
pitkälti selittävät myös vaihtotaseiden erilaista kehitystä. Tämä korostaa
palkanmuodostusjärjestelmän merkitystä myös ulkoisen tasapainon kannalta, vaikka
oma osansa on myös reaalisella kilpailukyvyllä ja tuottavuudella.

Palkanmuodostus ja kilpailukyky Suomessa

Palkanmuodostusjärjestelmän tulisi pitkällä aikavälillä tukea talouden tasapainoista
kasvua. Talouden tasapainoisen kasvun kanssa sopusoinnussa oleva palkkojen
nousuvauhti voidaan puolestaan johtaa tavoitteesta, joka palkanmuodostukselle
asetetaan.

Rahaliiton pienelle jäsenvaltiolle, kuten Suomelle, jolla ei ole omaa kelluvaa
valuuttakurssia, kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen on keskeinen tavoite, sillä se luo
edellytykset avoimen sektorin menestymiselle ja siten työpaikkojen ja arvonlisän
kasvulle. Kustannuskilpailukyvyllä voidaan nähdä olevan sellainen ”tasapainotaso”, jolla
tuotannon ja työllisyyden edellytykset talouden avoimella sektorilla ovat pidemmän

aikavälin trendinsä mukaiset.[15]

Suomen ja usean muun euroalueen maan kokemus osoittaa, että ulkoinen kilpailukyky
voi pitkäaikaisesti heikentyä ilman että talouskehitys siitä välittömästi kärsisi.
Nimellinen korko tai valuuttakurssi ei rahaliiton maassa reagoi kustannustason
liialliseen nousuun ja kilpailukyvyn heikentyminen heijastuu vasta viiveellä
nettovientiin. Samalla ostovoiman kasvu ja reaalikoron aleneminen vauhdittavat

14. Ns. J-käyrän vaikutuksen myötä viennin hintajousto on pienempi lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä, ja näin

kustannuskilpailukyvyn vaikutukset vientiin näkyvät viiveellä.

15. Kajanoja (2017) kuvaa tarkemmin, miten kustannuskilpailukyky liittyy yleiseen talouskehitykseen ja miten sitä

mitataan Suomen Pankissa.
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kotimaista kysyntää. Pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn heikkeneminen alkaa kuitenkin
heikentää talouden avoimen sektorin toimintaedellytyksiä ja sitä kautta
kokonaistuotannon ja työllisyyden kasvua. Kilpailukyvyn korjaaminen tilanteessa, jossa
on ajauduttu kauas tasapainosta, on hankalaa niin tuottavuuskasvua vauhdittamalla kuin
työkustannuksia alentamallakin. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, ettei
kilpailukyky pääse pitkäaikaisesti heikkenemään.

Kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen on siten perusteltua ottaa lähtökohdaksi, kun
tarkastellaan, minkälainen palkkojen nousuvauhti on sopusoinnussa talouden
tasapainoisen kasvun kanssa. Tällöin on tuottavuuden ja hintakehityksen lisäksi
huomioitava myös työkustannusten ja työn tulo-osuuden kehitys keskeisissä
kilpailijamaissa ennen kuin voidaan päätellä, tukeeko palkanmuodostus talouden
tasapainoista kasvua.

Tuottavuus ja hinnat perinteisinä palkkakehityksen mittareina

Perinteiset palkkanormit perustuvat talousteorian mukaiseen lainalaisuuteen, jonka
mukaan reaalipalkat seuraavat pitkällä aikavälillä kilpailullisilla markkinoilla työn
tuottavuuden kasvua. Tämän ajattelun mukaan palkat voivat toisin sanoen kasvaa
tuottavuuskasvun ja hintojen nousun verran ilman, että työllisyys heikkenee.

Palkkanormit ovat historiassa olleet epäsuorasti esillä suomalaisessa tulopolitiikassa
toisin kuin mm. Ruotsissa, jossa normi on eksplisiittisempi, kansainväliselle kilpailulle
alttiin tehdasteollisuuden asettama normi (industriavtal) koko talouden
palkanmuodostukselle, jota muut sektorit seuraavat. Reaalipalkkojen ja tuottavuuden
yhteys on kuitenkin Suomessakin jossain määrin ohjannut palkanmuodostuksesta
käytävää keskustelua.

Perinteiset palkkanormit perustuvat kaikki jonkinlaiseen ennustettuun tuottavuuden
kasvun ja inflaation yhteismäärään. Kun palkkojen nousua käytännössä arvioidaan
tuottavuuteen ja hintojen nousuun perustuvien normien avulla, on otettava kantaa
kolmeen keskeiseen kysymykseen. Mitä tuottavuuskäsitettä käytetään, määritelläänkö
normi koko taloudelle vai vain avoimelle sektorille, ja mikä hintakäsite on mielekkäin.
Esimerkiksi Ruotsissa käytössä oleva Konjunkturinstitutetin mittari määritellään
tehdasteollisuuden tuottavuuskasvun ja tehdasteollisuuden arvonlisäyksen hinnan

yhteismääränä.[16]

Yksinkertaisimmassa normiajatteluun perustuvassa viitekehyksessä
työvoimakustannukset voivat siis kasvaa keskimäärin saman verran kuin tuottavuuden ja
arvonlisäyksen hinnan yhteismäärä, ilman että syntyy paineita työmarkkinoille.
Työvoimakustannusten tuottavuuden ja hintojen mukaisen nousuvauhdin ajatellaan
kuvaavan samalla sellaista työvoimakustannusten kasvua, joka ei heikennä yrityssektorin
kannattavuutta, sillä kansantalouden tilinpidossa myös kannattavuus määräytyy
tuottavuuden, työvoimakustannusten sekä lopputuote- ja panoshintojen erotuksen
perusteella. Tällöin jää kuitenkin huomioimatta yksikkötyökustannusten mahdollinen
hitaampi kehitys Suomen kauppakumppanimaissa ja euron kurssin mahdollinen
vahvistuminen, jotka voivat Suomen kustannuskilpailukyvyn heikkenemisen myötä

16. Ks. tarkemmin myös Obstbaum ja Vartiainen (2015).
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vaikuttaa negatiivisesti vientimenestykseen ja siten koko talouden työpaikkoihin ja
arvonlisäykseen.

Toteutunut työkustannusten kehitys Suomessa

Pitkällä aikavälillä työvoimakustannukset ovat Suomessa koko talouden tasolla nousseet
suunnilleen tuottavuuskasvun ja hintojen nousun mukaisesti, vaikka yksittäisinä vuosina
ne ovat voineet erota toisistaan huomattavasti (kuvio 2a). 2000-luvun alkupuolella
työkustannukset eivät nousseet yhtä nopeasti kuin tuottavuus ja hinnat, ja toisaalta
finanssikriisin jälkeen työkustannukset kasvoivat pitkään nopeammin kuin koko
talouden tuottavuus ja hinnat. Keskeisesti tähän kehitykseen on vaikuttanut sähkö- ja
elektroniikkateollisuuden ensin poikkeuksellisen hyvä ja sitten poikkeuksellisen huono
tuottavuus. Huomionarvoista on, kuinka nopeasti tuottavuus supistui vuonna 2009, kun
BKT supistui jyrkästi, mutta työllisyyden heikentyminen jäi paljon maltillisemmaksi.
Finanssikriisin jälkeen heikosti kehittynyt tuottavuus on osaltaan vähentänyt
mahdollisuuksia nostaa palkkoja verrattuna 2000-luvun alkuvuosiin. Ennen
finanssikriisiä koko talouden tuottavuus kasvoi vuosittain keskimäärin 2,7 %, ja vuoden
2012 jälkeen tuottavuuskasvu on ollut keskimäärin 0,7 % vuodessa.

Kuvio 2.

Keskeinen kysymys on, arvioidaanko palkkakehitystä koko talouden tasolla vai
vientiteollisuuden näkökulmasta. Pohjoismaisessa palkanmuodostuksessa on yleisesti
hyväksytty malli, jossa vientiteollisuudella on normeeraava rooli. Perustelu tälle mallille
on, että vientiteollisuus kohtaa kansainvälisen kilpailun eikä voi siten siirtää
työkustannusten nousua hintoihin, joten sen tulisi asettaa katto koko taloudessa
tehtäville palkankorotuksille. Rahaliiton jäsenvaltiossa voi olla erityinen riski, että
suljettu sektori saa ”liian” hyvän neuvotteluvoiman, koska vastassa ei ole sen enempää
oma keskuspankki kuin kansainvälinen kilpailukaan rankaisemassa liiallisista
palkkavaateista (Holden 2005).

Muissa pohjoismaissa talouden avoimella sektorilla eli käytännössä vientiteollisuudella
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on palkkapolitiikassa ankkurirooli[17]. Jos Suomen työkustannusten nousua tarkastellaan
teollisuuden tuottavuuden ja hintojen näkökulmasta, huomataan että muutokset
erityisesti tuottavuudessa ovat hyvin suuria, mutta teollisuuden työkustannusten kehitys
on puolestaan ollut melko tasaista (kuvio 2b).

Avoimen sektorin tuottavuus supistui jyrkästi finanssikriisissä, ja kaksoistaantuman
toinen vaihe heikensi tuottavuutta lisää. Vientiyritysten työvoimakustannukset eivät
juurikaan reagoineet tuottavuuden muutoksiin. Toisaalta niiden nousu jäi
tuottavuuskasvua ja hintojen nousua hitaammaksi ennen finanssikriisiä. Rajut lyhyen
aikavälin muutokset avoimen sektorin tuottavuudessa merkitsevät sitä, että sen
käyttäminen palkanmuodostuksen kiinnekohtana olisi hankalaa ainakin vuositasolla
tarkasteltuna. Ennen finanssikriisiä vientiteollisuuden keskimääräinen vuosittainen
tuottavuuskasvu ylsi melkein 7 prosenttiin, kun taas vuoden 2012 jälkeen se on jäänyt
keskimäärin 3,5 prosenttiin.

Vientiteollisuuden nopea tuottavuuskehitys kasvatti yritysten palkanmaksuvaraa ennen
finanssikriisiä samalla kun vientiteollisuuden tuottaman arvonlisäyksen hinta supistui ja
kavensi siten osaltaan palkanmaksuvaraa. Kehitys on liitettävissä sähkö- ja
elektroniikkateollisuuden erityislaatuiseen kehitykseen Suomessa myös arvonlisäyksen
hinnan osalta. Elektroniikkatuotteiden hinnat laskivat pitkään teknologisen kehityksen
myötä samalla kun välituotepanosten hinnat kokonaisuudessaan nousivat. Sama ilmiö
heijastui Suomen vaihtosuhteen pitkäaikaiseen heikentymiseen 2000-luvun
alkupuolella. Vuosien 2009–2012 aikana elektroniikkatuotteiden osuus koko
tavaraviennistä supistui merkittävästi ja vaihtosuhteen heikkeneminen pysähtyi. Myös
vientiteollisuuden arvonlisäyksen hintakehitys on tämän jälkeen ollut pääasiallisesti
positiivista.

Kustannuskilpailukyvyn kannalta olisi hyvä, että palkanmuodostus koko talouden tasolla
tukisi viennin kustannuskilpailukykyä. Muutokset vientisektorin
kustannuskilpailukyvyssä ovat kuitenkin hyvin suuria mm. siksi, että vientiteollisuuden
tuottavuus vaihtelee voimakkaasti. Makrotaloudellisen vakauden kannalta olennaista on
se, että vientiteollisuuden kustannuskilpailu pitkällä aikavälillä säilyisi sen sijaan, että
sen suuret heilahtelut heijastuisivat lyhyellä aikavälillä palkkakehitykseen.

Avoimen sektorin kustannuskilpailukykyä Suomessa finanssikriisin jälkeisinä vuosina
osaltaan heikensi se, että suljetulla sektorilla työkustannukset nousivat avointa sektoria
nopeammin. Tämä heijastanee sitä, että suhdannetilanne kotimaisella sektorilla pysyi
vientisektoria vahvempana finanssikriisin jälkeisinä vuosina.

Tuottavuuden ja hintojen kehitys on tärkeä lähtökohta tasapainoisen
työkustannuskehityksen arvioinnissa, erityisesti koko talouden tasolla. Keskeinen puute
tässä lähestymistavassa on kuitenkin se, että tällöin ei oteta huomioon kehitystä muissa
maissa. Suomen kaltaisessa rahaliittoon kuuluvassa avotaloudessa
kustannuskilpailukyvyn säilyminen on olennaista talouden tasapainoisen kehityksen
kannalta, joten tuottavuus- ja hintakehityksen lisäksi on huomioitava muiden maiden

17. Talouden avoimella sektorilla tarkoitetaan tässä teollisuutta, vaikka joidenkin yksityisten palvelualojenkin

tuotannosta nykyään suuri osa menee vientiin. Panos-tuotostaulujen perusteella teollisuustoimiala kuvaa

kuitenkin edelleen varsin hyvin talouden avointa sektoria.
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työkustannusten kehitys sekä valuuttakurssi.

Kustannuskilpailukyvyn säilyttävä työkustannusten kehitys

Palkat ja työkustannukset ovat keskeisiä, mutta eivät ainoita osatekijöitä tärkeimmissä
kustannuskilpailukyvyn mittareissa. Yksi tällainen mittari on koko talouden
vaihtosuhdekorjatut suhteelliset yksikkötyökustannukset. Tämä on yksi neljästä Suomen

Pankin käyttämästä keskeisestä kustannuskilpailukyvyn mittarista.[18]

Kustannuskilpailukyvyn ja palkanmuodostuksen välistä yhteyttä voidaan havainnollistaa
purkamalla kustannuskilpailukyvyn mittareita osatekijöihinsä. On mahdollista myös
laskea kustannuskilpailukyvyn säilyttävä työkustannusten kehitys ja verrata sitä
toteutuneeseen työkustannusten kehitykseen.

Koko talouden vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset -mittari perustuu nimensä
mukaisesti siihen, että suhteellisten yksikkötyökustannusten lisäksi otetaan huomioon
vaihtosuhteen eli vientihintojen ja tuontihintojen suhteen kehitys, kun arvioidaan

työkustannusten kehityksen tasapainoisuutta.[19] Vaihtosuhde heikentyi Suomessa
pitkäaikaisesti ja heikensi siten kustannuskilpailukykyä. Vuoden 2012 jälkeen
vaihtosuhde on Suomessa vahvistunut, aivan viime vuosina jopa hieman muita
euroalueen maita enemmän (kuvio 3).

Kuvio 3.

Euroalueen tapauksessa erot kilpailukykykehityksessä selittävät pitkälti myös
vaihtotaseiden erilaista kehitystä, kuten edellä todettiin, minkä vuoksi

18. Ks. tarkemmin Kajanojan (2017) artikkelista, miksi juuri nämä mittarit ovat relevantteja Suomen

kustannuskilpailukykyä arvioitaessa.

19. Tarkemmin ottaen tämä mittari muodostetaan jakamalla koko talouden palkansaajakorvaukset

vaihtosuhdekorjatulla bruttokansantuotteella (ULC(tot) = (palkansaajakorvaukset / (kiinteähintainen BKT +

vienti * (Px/Pm-1)))) ja vertaamalla tällä tavoin laskettuja yksikkötyökustannuksia Suomessa vastaaviin

kustannuksiin kilpailijamaissa.
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palkanmuodostusjärjestelmän merkitys on suuri myös talouden ulkoisen tasapainon
kannalta. Ovatko myös Suomen tapauksessa vaihtotaseen kehitykseen vaikuttaneet
muutokset yksikkötyökustannuksilla mitatussa kilpailukyvyssä, ja missä määrin
palkanmuodostus on vaikuttanut kilpailukykykehitykseen? Kajanoja (2017) tarkastelee
ulkoisen tasapainon mittareita ja toteaa niillä olevan läheinen yhteys
kustannuskilpailukykyyn.

Palkanmuodostuksen ja kilpailukyvyn suhdetta voidaan puolestaan havainnollistaa
vertaamalla toteutunutta työkustannusten nousua laskennalliseen,
kustannuskilpailukyvyn ennallaan säilyttävään työkustannusten nousuun. Pitkällä
aikavälillä näyttää siltä, että keskimääräiset työkustannukset ovat nousseet suunnilleen
saman verran kuin kustannuskilpailukyvyn säilyttävä työkustannusten kasvu (kuvio 4).
Kustannuskilpailukyvyn säilyttävä työkustannusten kasvu on johdettu
vaihtosuhdekorjatuista yksikkötyökustannuksista muodostetusta
kilpailukykyindikaattorista. Huomionarvoista on, että kilpailukyvyn ennallaan säilyttävä
työkustannusten kasvu vaihtelee hyvin paljon, kun taas toteutunut työkustannusten
kehitys on ollut varsin tasaista. Koska kustannuskilpailukyvyn mittareissa tapahtuu
suuriakin muutoksia vuodesta vuoteen, niiden perusteella ei ole syytä tehdä kovin lyhyttä
aikaväliä koskevia johtopäätöksiä tasapainoisen talouskasvun kanssa sopusoinnussa
olevasta työkustannusten kehityksestä. Keskeistä on sen sijaan se, että työkustannusten
kehitys tukisi pidemmällä aikavälillä kustannuskilpailukyvyn säilyttämistä.

Toinen huomionarvoinen seikka on, että toteutunut työkustannusten kehitys on pitkällä
aikavälillä ollut melko yhdenmukaista tuottavuuskasvun ja hintojen nousun kanssa.
Toisin sanoen reaalipalkat ovat Suomessa jotakuinkin seuranneet tuottavuutta, välillä
nousseet hitaammin ja välillä nopeammin.

Kolmas keskeinen huomio on, että kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen finanssikriisin
jälkeen olisi vaatinut vieläkin maltillisempaa työkustannusten nousua kuin mikä nyt on
toteutunut siitä huolimatta, että työkustannukset eivät ole kasvaneet kotimaista
tuottavuutta ja hintojen nousua nopeammin. Tämä on seurausta siitä, että
työkustannusten nousu on ollut muissakin maissa maltillista, Suomen tuottavuuden
kasvu on ollut hitaampaa kuin muissa maissa ja kolmena viime vuonna myös Suomen
kauppapainoinen valuuttakurssi on vahvistunut. Toisin sanoen myös muut kuin
kotimaiset tekijät ovat tehneet kustannuskilpailukyvyn säilyttämisestä tai
parantamisesta hankalaa.

Kuvio 4.
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Muuttuva työn tulo-osuus

Talousteorian mukainen yhteys reaalipalkkojen ja tuottavuuden välillä perustuu
oletukseen muuttumattomasta tuotantoteknologiasta eli työn tulo-osuuden säilymisestä
ennallaan. Viime vuosikymmeninä on kuitenkin kerääntynyt kansainvälistä evidenssiä
laskevasta trendistä kehittyneiden maiden työn tulo-osuuksissa. Tällä voidaan ajatella
olevan palkansaajien kannalta kielteisiä vaikutuksia, kun talouskasvu ei kasvatakaan
täysimääräisesti palkansaajien tuloja. Toisaalta suuri pääoman tulo-osuus voi olla
yhteydessä eriarvoisuuteen.

Jos reaalipalkat eivät nouse tuottavuuden tahdissa Suomen keskeisissä kilpailijamaissa
samalla kun Suomessa pyritään pitämään työn tulo-osuus ennallaan, Suomen
yrityssektorin kannattavuus ja työllistämisedellytykset heikkenevät suhteessa muihin
maihin. Tämäkin perustelee osaltaan sitä, miksi on otettava lähtökohdaksi
kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen, kun arvioidaan talouden tasapainoisen kasvun
kanssa sopusoinnussa olevaa palkkakehitystä. Kauppakumppanimaiden mahdollisesti
pienenevä työn tulo-osuus heijastuu nimittäin suoraan kustannuskilpailukyvyn
mittareihin.

Suomen suurin kauppakumppanimaa on Saksa, ja koko euroalueen osuus Suomen
viennistä on yli kolmanneksen. Saksassa työn tulo-osuus supistui jyrkästi rahaliiton
alkuaikoina vuosina 1999–2008, mutta on sen jälkeen palautunut lähelle vuoden 1999
tilannettaan (kuvio 5). Myös euroalueella työn tulo-osuus on muutaman
prosenttiyksikön alempi nyt kuin vuonna 1999. Suomessa työn tulo-osuus on palautunut
finanssikriisin aikaisesta nopeasta nousustaan ja on nyt samalla tasolla kuin vuonna
1999.

Lyhytaikaiset vaihtelut työn tulo-osuudessa johtuvat pääosin yritysten voittojen
voimakkaasta vaihtelusta yli suhdannekierron. Finanssikriisin aikainen työn tulo-
osuuden nousu liittyykin siihen, että yritysten voitot vastaavasti supistuivat. Suomessa
työn tulo-osuuden kasvu oli kuitenkin muita maita voimakkaampaa ja palautuminen
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kesti kauan. Sama ilmiö näkyi finanssikriisin jälkeen kustannuskilpailukyvyn
indikaattorien huomattavana heikkenemisenä. Pitkäaikaiset erot Suomen ja
kauppakumppanimaiden työn tulo-osuuksissa heijastuvat kustannuskilpailukykyyn ja
vaikuttavat sitä kautta palkanmuodostuksen reunaehtoihin sekä talouskasvun
edellytyksiin. Syitä työn tulo-osuuden trendinomaiselle laskulle monissa kehittyneissä
maissa on etsitty mm. globalisaatiosta ja digitalisaatiosta, tulonsiirroista ja verotuksesta,
yritysten kasvaneesta markkinavoimasta ja osaamiseroista.

Kuvio 5.

Palkat, kustannuskilpailukyky ja työllisyys

Palkkojen joustavuus vaikuttaa lyhyellä aikavälillä siihen, kuinka paljon työttömyys
lisääntyy laskusuhdanteissa. Schmitt-Grohén ja Uriben (2016) mukaan lyhyen aikavälin
sopeutumisella on vuorostaan pysyvä vaikutus pitkän aikavälin kehitykseen, sillä suuret
suhdannevaihtelut ovat yhteydessä keskimäärin korkeaan työttömyyteen. Tämä johtuu
siitä, että noususuhdanteessa vahvistuva kokonaiskysyntä ajaa palkkoja ylöspäin, mutta
alaspäin joustamattomien palkkojen ja kiinteän valuuttakurssin vuoksi reaalipalkat ja
reaalinen valuuttakurssi eivät laske tasolle, joka olisi sopusoinnussa täystyöllisyyden
kanssa. Tämän seurauksena työttömyys kasvaa laskusuhdanteissa, mutta ei laske
vastaavasti noususuhdanteissa. Talouden toimijat ymmärtävät tämän, mutta ovat liian
pieniä estämään tehottoman suuren palkkojen nousun noususuhdanteessa. Kiinteän
valuuttakurssin maissa palkkojen nousun pitäminen maltillisena noususuhdanteessa
olisi Schmitt-Grohén ja Uriben (2016) mukaan hyödyllistä, sillä se lieventäisi
laskusuhdanteessa syntyvää työttömyysongelmaa.

Pitkällä aikavälillä tuottavuutta nopeampi palkkojen nousu voi niin ikään näkyä
kustannuskilpailukyvyn heikkenemisenä ja sitä kautta työttömyyden kasvuna. Palkkojen
muutosten tai kustannuskilpailukyvyn vaikutuksia työllisyyteen ja työttömyyteen on
kuitenkin hyvin vaikeaa tutkia empiirisesti koko talouden tasolla. Palkkojen,
kilpailukyvyn ja työllisyyden toteutuneet muutokset voivat tästä huolimatta antaa jotain
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indikaatiota niiden välisestä suhteesta.

Suomessa talouden keskipalkka kasvoi keskimäärin 4 % vuodessa vuosina 1999–2008,
mutta hyvä tuottavuuskehitys hillitsi yksikkötyökustannusten nousua.
Kustannuskilpailukyky heikkeni jonkin verran, mutta samalla ostovoima, kulutus ja
työllisyys kasvoivat. Kilpailukyky heikkeni voimakkaasti vuonna 2009, jolloin tuottavuus
supistui, mutta työkustannusten nousu jatkui nopeana. Työttömyys alkoi myös kasvaa
vuoden 2008 jälkeen, mutta palkkojen kehitys reagoi tähän hitaasti. Vasta vuonna 2013
palkkojen nousu hidastui merkittävästi.

Palkkojen muutoksen ja työttömyysasteen suhde on ollut Suomessa heikompi kuin
monessa verrokkimaassa (kuvio 6). Vaikuttaa siis siltä, että palkanmuodostus ei ole
reagoinut nopeasti muuttuneeseen työmarkkinatilanteeseen.

Palkkojen kehitys on ollut erityisen voimakkaasti sidoksissa työttömyyden kehitykseen
Alankomaissa (kuvio 6). Alankomaissakin palkkojen kasvuvauhti ylitti 4 % vuonna 2008,
mutta tämän jälkeen reagointi heikentyneeseen taloustilanteeseen tapahtui
huomattavasti nopeammin kuin Suomessa.

Kuvio 6.

Johtopäätöksiä

Palkanmuodostus on työllisyyden ja kasvun kannalta keskeinen taloudellinen
mekanismi, ja sen merkitys korostuu rahaliiton jäsenvaltiossa. Palkat määrittävät
lyhyellä aikavälillä pitkälti sen, miten talous sopeutuu kohtaamiinsa yllätyksiin.
Pidemmällä aikavälillä rahaliittoon kuuluvaan maan reaalinen valuuttakurssi ja
kustannuskilpailukyky riippuvat keskeisesti palkkakehityksestä.

Palkkojen merkitys talouden sopeuttamismekanismina riippuu sekä siitä, minkä verran
palkat todellisuudessa joustavat, että eri vaikutuskanavien voimakkuudesta. Niin
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Suomessa kuin monessa muussakin euroalueen maassa palkat eivät jousta alaspäin
tavanomaisten suhdannesyklien aikana, mutta syvissä taantumissa sopeutumista
tapahtuu myös palkkajoustojen kautta. Rahaliiton aikana palkkojen muutoksen ja
työttömyysasteen suhde on kuitenkin ollut Suomessa heikompi kuin monessa
verrokkimaassa.

Jos palkat joustavat alaspäin taantumassa, kilpailukykyvaikutus kasvattaa
kokonaiskysyntää, ja vaimentaa taantuman negatiivista työllisyysvaikutusta. Toisaalta
palkkojen laskusta johtuva ostovoima- ja reaalikorkovaikutus supistavat kotimaista
kysyntää, mikä vaimentaa palkkajoustojen kokonaiskysyntää elvyttävää vaikutusta.
Pitkällä aikavälillä kilpailukykykanavan vientiä ja BKT:ta vauhdittava vaikutus vaikuttaa
kaiken kaikkiaan olevan suurempi kuin kotimaista kysyntää heikentävät ostovoima- ja
reaalikorkovaikutukset. Pitkällä aikavälillä vaikutukset ovat lisäksi samat riippumatta
siitä, onko maa rahaliiton sisällä vai sen ulkopuolella, vaikka lyhyellä aikavälillä
vaikutukset voivat olla erilaisia.

Suomen ja usean muun euroalueen maan kokemus osoittaa, että ulkoinen kilpailukyky
voi pitkäaikaisesti heikentyä ilman että talouskehitys siitä välittömästi kärsisi.
Nimellinen korko tai valuuttakurssi ei rahaliiton maassa reagoi kustannustason
liialliseen nousuun ja kilpailukyvyn heikentyminen heijastuu vasta viiveellä
nettovientiin. Samalla ostovoiman kasvu ja reaalikoron aleneminen vauhdittavat
kotimaista kysyntää. Pitkällä aikavälillä kilpailukyvyn heikkeneminen alkaa kuitenkin
heikentää talouden avoimen sektorin toimintaedellytyksiä ja sitä kautta
kokonaistuotannon ja työllisyyden kasvua. Kilpailukyvyn korjaaminen tilanteessa, jossa
on ajauduttu kauas tasapainosta, on hankalaa niin tuottavuuskasvua vauhdittamalla kuin
työkustannuksia alentamallakin. Tämän vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, ettei

kilpailukyky pääse pitkäaikaisesti heikkenemään.[20]

Kustannuskilpailukyvyn säilyttäminen on siten perusteltua ottaa lähtökohdaksi, kun
tarkastellaan, minkälainen palkkojen nousuvauhti on sopusoinnussa talouden
tasapainoisen kasvun kanssa. Tuottavuuden ja hintakehityksen lisäksi on huomioitava
myös työkustannusten ja työn tulo-osuuden kehitys keskeisissä kilpailijamaissa ennen
kuin voidaan päätellä, tukeeko palkanmuodostus talouden tasapainoista kasvua.

Suomessa maltillinen työkustannusten kehitys on viime vuosina parantanut
kustannuskilpailukykyä. Kustannuskilpailukyvyn ei voi kuitenkaan arvioida olevan vielä
tasapainossaan siitä huolimatta, että työkustannukset ovat kasvaneet kotimaista
tuottavuutta ja hintojen nousua hitaammin. Tämä johtuu mm. siitä, että
työkustannusten nousu on ollut muissakin maissa maltillista ja Suomen tuottavuuden
kasvu on ollut hitaampaa kuin muissa maissa. Tuottavuus on pitkän ajan talouskasvun
perusta ja tuottavuuden kasvu luo osaltaan palkanmaksuvaraa talouteen.
Kustannuskilpailukyvyn parantaminen tuottavuutta vauhdittamalla olisi siten
ensisijaista, mutta siihen voidaan vaikuttaa vain välillisesti ja uudistukset vaikuttavat
hitaasti. Tämän johdosta palkkapolitiikalla on jatkossakin keskeinen rooli
kustannuskilpailukyvyn ja avoimen sektorin toimintaedellytysten parantamisessa.

20. Ks. Myös Obstbaum & Vanhala (2016).
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Suomessa työn tuottavuuden kasvuvauhti hiipui finanssikriisin ja sitä seuranneenSuomessa työn tuottavuuden kasvuvauhti hiipui finanssikriisin ja sitä seuranneen
taantuman aikana. Nousu- ja korkeasuhdanteen aikana tuottavuuskasvu elpyi, muttataantuman aikana. Nousu- ja korkeasuhdanteen aikana tuottavuuskasvu elpyi, mutta
vain hetkellisesti. Talouden hidasta tuottavuuskehitystä selittää osin taloudenvain hetkellisesti. Talouden hidasta tuottavuuskehitystä selittää osin talouden
rakennemuutos, kun tuotannon painopiste on siirtynyt korkean tuottavuudenrakennemuutos, kun tuotannon painopiste on siirtynyt korkean tuottavuuden
teollisuudesta palvelualoille. Toisaalta teollisuudessa työn tuottavuus on viime vuosinateollisuudesta palvelualoille. Toisaalta teollisuudessa työn tuottavuus on viime vuosina
kehittynyt historiallisen vaisusti lähes kaikilla toimialoilla. Työn tuottavuuskasvunkehittynyt historiallisen vaisusti lähes kaikilla toimialoilla. Työn tuottavuuskasvun
hidastuminen on laaja-alainen ilmiö, joka koskee Suomen lisäksi myös monia muitahidastuminen on laaja-alainen ilmiö, joka koskee Suomen lisäksi myös monia muita
kehittyneitä talouksia. Syynä ilmiöön voivat olla haasteet tuottavuuskehityksenkehittyneitä talouksia. Syynä ilmiöön voivat olla haasteet tuottavuuskehityksen
mittaamisessa sekä se, että innovointi ja uusien teknologioiden käyttöönotto muuttuvatmittaamisessa sekä se, että innovointi ja uusien teknologioiden käyttöönotto muuttuvat
ajan myötä yhä vaikeammiksi ja kalliimmiksi, kun helpot uudistukset on jo toteutettu.ajan myötä yhä vaikeammiksi ja kalliimmiksi, kun helpot uudistukset on jo toteutettu.

Talouden rakennemuutos hidastaa
tuottavuuskasvua

Työn tuottavuuden kasvu hidastui kansainvälisen finanssikriisin aikana ja sen jälkeen
sekä Suomessa että kansainvälisesti. Varsinkin Suomen vuosien 2008–2009 heikkoa
tuottavuuskasvua selittivät pitkälti suhdannetekijät. Bruttokansantuote (BKT) laski
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Suomessa vuonna 2009 poikkeuksellisen jyrkästi, mutta tuotannon supistumisen
vaikutus työllisyyteen jäi suhteellisen pieneksi, varsinkin monilla teollisuuden
toimialoilla. Koska työn tuottavuus lasketaan arvonlisäyksenä työllistä tai työtuntia
kohti, työn tuottavuus määritelmän mukaisesti laski. Suomen tuottavuuskasvua
hidastivat finanssikriisin jälkeisinä vuosina myös yksittäisten toimialojen vaikeudet,
kuten Nokia-vetoisen matkapuhelinteollisuuden alamäki sekä paperiteollisuuden
kapasiteetin vähennykset Suomessa. Tuottavuuskasvuun vaikutti toisaalta se, että näiden
toimialojen sisäinen tuottavuuskasvu hidastui, ja toisaalta se, että niiden painoarvo
arvonlisän tuottamisessa väheni.

Tuottavuus alkoi Suomessa jälleen kasvaa talouden noususuhdanteen myötä vuonna
2015. Käänne tapahtui kuitenkin eri järjestyksessä kuin aikaisemmissa
noususuhdanteissa, joissa teollisuus on yleensä toiminut tuottavuuskasvun veturina
(kuvio 1). Kun noususuhdanne alkoi vuonna 2015, työn tuottavuus alkoi ensin kasvaa
palvelualoilla, mutta teollisuudessa vasta pienellä viiveellä vuoden 2016 puolella.
Tuottavuuskasvun huippuvuosi oli 2016, jolloin työn tuottavuus kasvoi 2,3 %.

Tuottavuuden kasvu jäi kuitenkin vain lyhytaikaiseksi pyrähdykseksi. Vuonna 2018
talouskasvu jäi pelkästään työvoimapanoksen kasvun varaan, kun työn tuottavuuden
kasvu tyrehtyi kokonaan. Tilapäisten tekijöiden sijaan tuottavuuskasvun hitautta
selittävät kuitenkin entistä enemmän rakenteelliset tekijät, joista monet ovat yhteisiä
kaikille kehittyneille maille.

Palveluiden merkitys tuottavuuskasvun kannalta on
kasvanut

Työn tuottavuuden kasvua on jarruttanut osaltaan talouden palveluvaltaistuminen.
Tuottavuuskasvu on perinteisesti ollut nopeinta teollisuudessa, mutta sen osuus
arvonlisäyksestä on supistunut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana. Vuonna

2007 teollisuus[1] tuotti 25 % arvonlisästä, mutta vuonna 2017 enää 18 %. Eri toimialojen
vaikutus työn tuottavuuden kasvuun koko kansantaloudessa voidaan jakaa toimialojen
sisäiseen tuottavuuskasvuun sekä työvoiman siirtymiin toimialojen välillä (kuvio 1). Jos
työvoimaa siirtyy nopeamman tuottavuuskasvun toimialoilta hitaamman
tuottavuuskasvun aloille, koko kansantalouden keskimääräinen tuottavuuskasvu
hidastuu. Tätä voidaan kutsua talouden rakennemuutoksen vaikutukseksi. Pieni vaikutus
mitattuun tuottavuuskasvuun on myös toimialojen suhteellisten hintojen muutoksella:
toimialan tuotoksen hinnan nousu suhteessa muihin toimialoihin kasvattaa sen
painoarvoa arvonlisän tuottamisessa. Tämän artikkelin kehikoissa 1 ja 2 kerrotaan
tarkemmin, miten työn tuottavuuden kehitys voidaan jakaa toimialakohtaisiin
tekijöihinsä.

2000-luvun alkupuoliskolla koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvu oli pitkälti
teollisuuden sisäisen tuottavuuskasvun varassa (kuvio 1). Vuosien 2008–2009
taantuman jälkeen teollisuuden tuottavuuskasvu on sitä vastoin kehittynyt historiaansa
verrattuna heikosti, ja viime vuosien tuottavuuskasvu onkin pääosin syntynyt muualla
kansantaloudessa, lähinnä palvelualoilla. Taantuman jälkeisinä heikon talouskasvun

1. TOL 2008 -toimialaluokituksen mukainen toimiala C.
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vuosina 2011–2012 teollisuusalojen työllisyyden ja tuotannon nopea supistuminen ja
tuotannon painopisteen siirtyminen hitaamman tuottavuuskasvun palvelualoille
heikensi merkittävästi työn tuottavuuden kasvua koko taloudessa. Tämä työllisyyden
rakenteen muutos näkyy kuviossa 1 rakennemuutoksen vaikutuksena.

Kuvio 1.

Teollisuuden tuottavuuskasvu on nyt
perusteollisuuden varassa

Kuviossa 2 on esitetty teollisuuden eri toimialojen työn tuottavuuden keskimääräinen
kasvu finanssikriisiin jälkeisinä vuosina 2008–2017. Vertailun vuoksi kuviossa esitetään
toimialojen keskimääräinen tuottavuuskasvu myös kahtena vertailuajanjaksona
1976–1991 ja 1992–2007, jotka ajoittuvat molemmin puolin 1990-luvun alun lamaa.
1990-luvulla ja 2000-luvun alkupuoliskolla teollisuuden työn tuottavuus kasvoi
keskimäärin 6,9 % vuodessa. Kasvu romahti taantumassa vuosina 2008–2009.
Teollisuuden tuottavuus toipui taantumasta hyvin hitaasti ja kasvoi vuodesta 2008
vuoteen 2017 keskimäärin vain 0,1 % vuodessa (kuvio 2). Tuottavuuskasvu hidastui
kaikilla teollisuuden toimialoilla lukuun ottamatta kemianteollisuutta.

Kuviossa 3 puolestaan esitetään kunkin teollisuuden toimialan osuus koko
kansantalouden työn tuottavuuskasvun synnyttämisessä vuodesta 1976 vuoteen 2017.
1990-luvun lopulta aina finanssikriisiin asti suurin osa koko kansantalouden työn
tuottavuuden kasvusta syntyi teollisuuden toimialoilla. Vuoden 2008 jälkeen
tuottavuuskasvu on kuitenkin syntynyt pääosin muilla talouden toimialoilla, sillä
teollisuuden tuottavuus on kehittynyt keskimäärin heikosti.

Historiallisesti työn tuottavuus on kasvanut nopeasti suomalaisen teollisuuden
perinteisillä aloilla, metsä- ja metalliteollisuudessa. 1990-luvun alkupuolelta lähtien aina
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vuoteen 2007 asti tuottavuuskasvu oli kuitenkin nopeinta sähkö- ja
elektroniikkateollisuudessa, kun toimiala alkoi 1990-luvun laman jälkeen nopeasti
kasvaa Nokian vetämänä. Toimialan tuottavuus kasvoi näinä vuosina keskimäärin peräti
14 % vuodessa (kuvio 2). Tämän lisäksi sen merkitystä tuottavuuskasvun kannalta
kasvatti toimialan suuri osuus tuotannosta, keskimäärin runsaat 6 % BKT:stä.
Matkapuhelinteollisuuden vaikeuksien myötä koko sähkö- ja elektroniikkateollisuuden
tuottavuus alkoi kuitenkin jyrkästi laskea vuoden 2008 jälkeen.

Erityisesti 2000-luvun alkupuolella sähkö- ja elektroniikkateollisuuden merkitys koko
talouden tuottavuuskasvulle oli huomattava. Kun koko talouden työn tuottavuus kasvoi
vuosina 1992–2007 keskimäärin 1,8 % vuodessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuus yksin
tuotti kasvusta noin puolet (kuvio 3). Vuosien 2008–2009 taantuman jälkeen toimialan
työn tuottavuuden raju heikkeneminen sitä vastoin keskimäärin hidasti koko
kansantalouden tuottavuuskehitystä.

Tuottavuuskasvu hidastui taantuman jälkeisinä vuosina myös muilla vientiosuudeltaan
suurilla teollisuuden aloilla. Metalliteollisuuden työn tuottavuus kasvoi vielä taantumaa
edeltäneiden 15 vuoden aikana keskimäärin lähes 4 % vuodessa (kuvio 2), ja sen
kontribuutio koko talouden työn tuottavuuden kasvuun oli keskimäärin 0,3
prosenttiyksikköä vuodessa. Vuoden 2007 jälkeen toimiala ei ole enää juurikaan tukenut
talouden tuottavuuskasvua (kuvio 3).

Metsäteollisuudessa työn tuottavuus on kasvanut taantuman jälkeenkin keskimäärin 3 %
vuodessa, mutta toimialan merkitystä tuottavuuskasvun kannalta on vähentänyt sen
BKT-osuuden pieneneminen. Vielä vuosina 1992–2007 metsäteollisuus tuotti runsaat 5
% talouden arvonlisästä, mutta finanssikriisin jälkeisinä vuosina osuus on jäänyt
keskimäärin puoleen tästä. Samalla toimialan vaikutus koko kansantalouden työn
tuottavuuden kasvuun on supistunut keskimäärin 0,3 prosenttiyksiköstä 0,1
prosenttiyksikköön (kuvio 3).

Ainoastaan kemianteollisuudessa työn tuottavuus on kasvanut huomattavan tasaisesti
aina 1970-luvun puolivälistä lähtien, ja myös finanssikriisin jälkeisinä vuosina
2008–2017 se kasvoi keskimäärin yli 5 % vuodessa (kuvio 2). Kemianteollisuuteen
luetaan muun muassa öljyteollisuus, kemikaaliteollisuus, kumi- ja muoviteollisuus sekä
lääketeollisuus. Finanssikriisin jälkeisinä vuosina ala on tukenut koko kansantalouden
työn tuottavuuskasvua vuosittain keskimäärin 0,2 prosenttiyksiköllä (kuvio 3).

Kuvio 2.
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Kuvio 3.

Investointien vähäisyys jarruttaa teollisuuden
tuottavuuskasvua

Teollisuuden työn tuottavuuskasvu on finanssikriisin jälkeen ollut heikkoa myös muissa
kehittyneissä maissa kuin Suomessa. OECD:n (2016) mukaan OECD-maiden työn
tuottavuuskehityksen heikkoutta viime vuosina selittää muun muassa tuotannon
pääomavaltaisuuden aleneminen. Pääomavaltaisuuden lasku tarkoittaa, että
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tuotannollisen pääoman määrä työntekijää kohti on vähentynyt.

Yritysten heikkojen kasvunäkymien vuoksi niiden tuotannolliset investoinnit jäivät
taantuman aikana vähäisiksi myös Suomessa, eivätkä investoinnit aina edes korvanneet
pääoman kulumista. Korkeasuhdanteen aikana investointiaste on kasvanut, mutta ei
riittävästi, jotta pääomakanta olisi pysynyt työllisten määrän nopean kasvun perässä.

Kuvio 4.

Kuviossa 4 on vertailtu teollisuuden pääomavaltaisuuden kasvuvauhtia Suomessa ja
eräissä muissa pienissä avotalouksissa vuosina 2000–2017. Vuosituhannen alusta aina
finanssikriisiin asti teollisuuden pääomavaltaisuus eli tuotannollisen pääoman määrä
jokaista työntekijää kohti kasvoi suunnilleen samaa vauhtia kaikissa vertailumaissa.
Muissa maissa pääomavaltaisuus kasvoi edelleen myös finanssikriisin jälkeen, mutta
Suomessa teollisuuden pääomavaltaistuminen on ollut hyvin hidasta vuoden 2009
jälkeen, ja se alkoi lopulta laskea vuonna 2015. Vuonna 2017 Suomen teollisuuden
pääomakanta työntekijää kohti oli samalla tasolla kuin taantuman aikaan vuonna 2009.
Pääomakannan rapautuminen taantuman aikana oli pitkälti seurausta
matkapuhelinteollisuuden romahduksesta ja metsäteollisuuden kapasiteetin
vähentämisestä Suomessa. Pääomakannan kehitys oli kuitenkin heikkoa myös
useimmilla muilla teollisuuden tärkeimmillä aloilla.

Kuvion 4 vertailu saattaa kuitenkin antaa liian synkän kuvan Suomen teollisuuden
tuotantokapasiteetin tilasta. Vertailu kertoo pelkästään pääomavaltaisuuden
kasvuvauhdista, muttei sen tason kehityksestä. Pohjolan (2017) mukaan Suomen koko
kansantalouden pääomakanta BKT:hen suhteutettuna on viime vuosien heikosta
kehityksestä huolimatta edelleen kansainvälisesti vertaillen varsin suuri, sillä Suomen
talouden pääomakanta ehti kasvaa poikkeuksellisen nopeasti 1950-luvulta aina
1990-luvun alkuun saakka. Myös Malirannan (2019) laskelmien mukaan
pääomavaltaistumisen merkitys on kokonaisuudessaan pysynyt finanssikriisin jälkeen
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suunnilleen ennallaan.

Viime vuosien noususuhdanteen aikana tuotannolliset investoinnit Suomessa ovat taas
piristyneet. Kemianteollisuudessa pääomakanta alkoi kasvaa jo vuonna 2015.
Metsäteollisuudessa puolestaan on toteutettu tai pantu vireille useita suuria
investointeja, jotka eivät vielä näy tilastoissa täysimääräisesti.

Kuvio 5.

Tutkimus- ja kehitysmenojen (T&K) vähäisyys taantuman aikana ja sen jälkeen voi osin
selittää työn tuottavuuden heikkoa kehitystä. T&K-menot jäivät 2010-luvulla selvästi
jälkeen keskimääräisestä kehityksestä EU-maissa (kuvio 5). Tutkimus- ja
kehittämistoiminnan menot olivat Suomessa vuonna 2017 noin 6,2 mrd. euroa, mikä oli
reaalisesti noin 18 % vähemmän kuin vuonna 2007. Samaan aikaan Euroopan unionin
maiden yhteenlasketut T&K-menot kasvoivat noin 27 %.

T&K-menojen vaimea kehitys ei silti riitä selittämään teollisuuden tuottavuuskehityksen
heikkoutta. T&K-menojen väheneminen johtui suureksi osaksi sähkö- ja
elektroniikkateollisuuden supistumisesta. Muilla toimialoilla T&K-menot eivät
merkittävästi vähentyneet, ja vuonna 2016 T&K-menot kokonaisuudessaan alkoivat jo
kasvaa. Teollisuuden tuottavuuskasvu on kuitenkin ollut heikkoa lähes toimialasta
riippumatta.

Tutkimus- ja kehitysmenojen pelkkä rahamääräinen tarkastelu saattaa lisäksi antaa
harhaanjohtavan kuvan suomalaisyritysten innovaatiotoiminnasta. EU-
innovaatiotutkimuksissa yritysten innovaatiotoimintaa tarkastellaan tutkimus- ja
kehitysmenojen lisäksi laajemmasta innovaatioiden kehittämisen ja käyttöönoton
näkökulmasta. Viimeisimmän, vuonna 2019 toteutetun tutkimuksen mukaan Suomessa
toimivien yritysten harjoittama innovaatiotoiminta oli vuosina 2014–2016 jopa
laajempaa kuin edellisellä kaksivuotisajanjaksolla. Suomalaisyritysten
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innovaatiotoiminta oli myös huomattavasti yleisempää kuin EU-maissa keskimäärin.[2]

Kokonaistuottavuuskin alkoi supistua

Työn tuottavuuskasvu riippuu tuotannollisen pääoman määrääkin enemmän
teknologisen kehityksen nopeudesta sekä organisaatioiden kyvystä käyttää innovaatioita
hyväksi työtä säästävällä tavalla. Tuottavuuskehityksen siihen osaan, jota ei voida selittää
tuotannollisen pääoman määrän vaihteluilla, viitataan usein kokonaistuottavuuden
käsitteellä. Esimerkiksi Malirannan (2019) ja Pohjolan (2017) mukaan Suomen
tuottavuuskasvun hidastumista vuosina 2008–2015 verrattuna vuosituhannen
alkuvuosiin 2001–2007 selittää ennen kaikkea kokonaistuottavuuden heikko kehitys,
sillä pääomavaltaistumisen merkitys on kokonaisuudessaan pysynyt suunnilleen
ennallaan. Pohjolan (2017) mukaan kokonaistuottavuuden kontribuutio talouskasvuun
oli vuosina 2008–2015 jopa negatiivinen.

Kokonaistuottavuudenkaan heikossa kehityksessä ei ole kysymys erityisesti
suomalaisesta ilmiöstä. Syversonin (2016) mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen
teollisuuden kokonaistuottavuuden keskimääräinen kasvuvauhti jäi 0,4 prosenttiin
vuosina 2005–2013, kun se vielä vuosina 1995–2004 kasvoi 2,2 %.

Kokonaistuottavuuden mittaamiseen liittyy kuitenkin haasteita. Kokonaistuottavuutta ei
voida suoraan havaita, vaan se täytyy arvioida niin sanotun kasvutilinpidon avulla. Se
määritellään työn tuottavuuskasvun sinä osana, joka ei selity pääomavaltaisuuden
muutoksilla. Laskenta perustuu oletukselle täydellisen kilpailun markkinoista. Varsinkin
sellaisilla toimialoilla, joissa tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä tuotteiden
ominaisuuksilla kilpailun merkitys on suuri, yritysten kesken ei vallitse täydellinen
kilpailu, vaan niillä on markkinavoimaa. Ne voivat siten periä tuotteistaan korkeita
katteita. Esimerkiksi matkapuhelinten valmistus on tyypillisesti tällaista tuotantoa.

Tällöin se osa tuottavuuskasvusta, joka ei selity pääomavaltaisuuden muutoksilla,
kuvastaa aidon kokonaistuottavuuden lisäksi yritysten markkinavoimassa ja katteissa
tapahtuneita muutoksia. Tuotannon painopisteen muutos korkeamman jalostusarvon
toimialoilta, esimerkiksi sähkö- ja elektroniikkateollisuudesta, alhaisemman
jalostusarvon toimialoille, esimerkiksi metsäteollisuuteen, näkyy katteiden supistumisen
kautta havaitun kokonaistuottavuuden alenemisena. Suomen tapauksessa sähkö- ja
elektroniikkateollisuuden merkittävä supistuminen vaikuttaa siis myös havaittuun
heikkoon kokonaistuottavuuskehitykseen.

Työn tuottavuuskasvun hidastumisen syynä voi olla
innovoinnin vaikeutuminen

Työn tuottavuuskasvun laaja-alaiselle hidastumiselle ja teknologisen kehityksen
näennäiselle heikkoudelle on esitetty vaihtoehtoisia selityksiä. Goldinin ym. (2018)
mukaan työn tuottavuuskasvun hidastumista voivat osittain selittää mittausongelmat.
Teknologinen kehitys saattaa parantaa hyvinvointia sellaisilla taloudellisen

2. Ks. esim. Tilastokeskus (2019). Innovaatiotutkimuksen aineistoa julkaisee Eurostat [LINKKI:

https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/community-innovation-survey].
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toimeliaisuuden alueilla, jotka eivät näy täysimääräisesti kansantalouden tilinpidossa ja
sitä kautta tuottavuusluvuissa. Kuluttajien ja yritysten saataville on esimerkiksi tullut
talouden digitalisoitumisen myötä ilmaishyödykkeitä, jotka eivät näy BKT:ssä.
Tuotteiden laatuparannukset eivät myöskään aina täysimääräisesti näy hintaindekseissä.
Tällöin inflaatio tulee yliarvioiduksi ja tuotannon reaalinen kasvuvauhti vastaavasti

aliarvioiduksi. Goldinin ym. (2018) mukaan mittausongelmat selittävät työn
tuottavuuden kasvun hidastumisesta kuitenkin vain vähäisen osan.

Yksi mahdollinen selitys työn tuottavuuden kasvuvauhdin hidastumiselle on IT-
investointien sekä tutkimus- ja kehitystoiminnan aikaisempaa pienempi tuottoaste.
Tieto- ja viestintäteknologian käyttöönotto yrityksissä riitti kasvattamaan työn
tuottavuutta nopeasti vielä 1990-luvulla ja vuosituhanteen vaihteen jälkeen. Sitä mukaa
kun tieto- ja viestintäteknologia on yleistynyt, sen tuottama lisähyöty tuotannossa on
vähentynyt. Vastoin yleisiä odotuksia tieto- ja viestintäteknologian uudet keksinnöt eivät
ainakaan vielä ole osoittautuneet sellaiseksi yleiskäyttöiseksi teknologiaksi, joka
uudistaisi tuotantomenetelmät koko taloudessa. Eräät tutkijat, kuten Brynjolfsson ja
McAfee (2014), korostavat kuitenkin, että innovaatioiden kehittyminen yleiskäyttöisiksi
teknologioiksi vie yleensä vuosikymmeniä. Tieto- ja viestintäteknologian viimeaikaisten
edistysaskeleiden suurimmat tuottavuushyödyt nähdäänkin mahdollisesti vasta
tulevaisuudessa.

Innovaatiotoiminta perustuu suureksi osaksi olemassa olevan tietämyksen uudenlaiseen
yhdistelemiseen. Kun tiedon määrä maailmassa kasvaa, sitä voidaan vastaavasti
yhdistellä yhä useammalla uudella tavalla innovaatioiksi. Tietomäärän kasvaessa sen
hallitseminen tulee kuitenkin koko ajan vaikeammaksi ja vaatii tutkijoilta ja
tuotekehittelijöiltä yhä suurempaa erikoistumista, mikä hidastaa innovaatiotoimintaa ja
tekee sen aikaisempaa kalliimmaksi. Bloom ym. (2017) tarkastelevat talouden
tutkimuspanosten ja tuottavuuden välistä yhteyttä koko talouden tasolla. Tulosten
mukaan saman innovaatioiden määrän tuottamiseksi on ajan myötä tarvittu yhä
suurempia panostuksia T&K-toimintaan.

Selityksiä työn tuottavuuden kasvuvauhdin hidastumiselle voidaan etsiä myös
yritystasolta. Kansainvälisiä yritysaineistoja käyttävissä tutkimuksissa on havaittu, että
kuilu toimialojen tuottavimpien ja vähemmän tuottavien yritysten välillä kasvoi
finanssikriisin aikana ja sen jälkeen. Työn tuottavuuskasvu on tällöin jäänyt toimialan
suurimpien ja menestyneimpien yritysten varaan, ja vähiten tuottavat yritykset ovat
samaan aikaan jarruttaneet tuottavuuden keskimääräistä kasvua. Vanhala ja Virén
(2018) dokumentoivat tällaista eriytymistä Suomessa erityisesti teollisuudessa sekä
informaatio- ja viestintäalalla. Tuottavuuserojen kasvu myös hidastaa innovaatioiden ja
teknologioiden leviämistä yritysten välillä ja haittaa siten tuottavuuskasvua
kokonaisuudessaan. Yritysten välillä on suuria eroja siinä, miten hyvin ne kykenevät

ottamaan käyttöön esimerkiksi uusia digitaalisia teknologioita.[3] Vanhalan ja Virénin
(2018) mukaan Suomessa on lähes toimialasta riippumatta paljon suhteellisen alhaisen
tuottavuuden yrityksiä eikä monilla toimialoilla nähdä erityisen nopeaa
tuottavuuskasvua edes yritysten parhaimmistossa.

3. Ks. esim. OECD (2019).
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Johtopäätökset

Työn tuottavuuden kasvu Suomessa on jäänyt vaimeaksi talouden korkeasuhdanteesta
huolimatta, joten tuotannon elpyminen taantuman jäljiltä on jäänyt aiempaa enemmän
työllisyyden kasvun varaan. Tuottavuuskasvu on jatkunut historiallisen hitaana myös
teollisuudessa, jossa tuottavuus on perinteisesti kasvanut nopeasti. Tuottavuuskasvun
hitautta selittävät suhdannetekijöiden lisäksi talouden rakenteista johtuvat syyt, kuten
talouden palveluvaltaistuminen. Tuotanto ja työpaikat korkean tuottavuuden
teollisuustoimialoilla ovat vähentyneet ja korvautuneet osin vähäisemmän
tuottavuuskasvun työpaikoilla palveluissa. Myös teollisuuden sisällä tuotannon
painopiste on siirtynyt nopean tuottavuuskasvun aloilta, kuten matkapuhelinten
valmistuksesta, hitaamman tuottavuuskasvun toimialoille. Lisäksi teollisuuden
toimialojen sisäinen tuottavuuskasvu on hidastunut laaja-alaisesti.

Investoinnit, mukaan lukien tutkimus- ja kehitysinvestoinnit, ovat vähitellen elpyneet
viime vuosien korkeasuhdanteen aikana, ja taantuman jälkeen alkanut pääomakannan
rapautuminen on pysähtynyt. Investointeja saattaa tulevina vuosina vilkastuttaa myös
teknologisen kehityksen nopeutuminen, kun talouden digitalisoituminen edistyy, mikä
pakottaa yritykset uudistamaan tuotantovälineitään.

Ikääntyvässä taloudessa on silti yhä vaikeampi saavuttaa menneiden vuosikymmenten
tuottavuuskasvua. Ikääntyminen kiihdyttää talouden palveluvaltaistumista, sillä
ikäsidonnaisten hoiva- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa jyrkästi 2020- ja
2030-luvuille tultaessa. Tällöin yhä suurempi osa työpanoksesta tulee sidotuksi alhaisen
tuottavuuskasvun palvelualoille. Tuottavuuskasvun kannalta tärkeitä kysymyksiä
ovatkin, missä määrin uusia teknologioita kyetään hyödyntämään yrityksissä ja missä
määrin talouden digitalisaation avulla pystytään kasvattamaan työn tuottavuutta. Uusien
teknologioiden kehitys ja käyttöönotto saattavat tulevaisuudessa vaatia yhä suurempia
panostuksia, jotta merkittäviä tuottavuushyötyjä voidaan saavuttaa.

Talouskasvua on jatkossa yhä vaikeampaa perustaa työpanoksen kasvun varaan.
Työikäinen väestö vähenee edelleen, ja rakenteellinen työttömyys pysyy korkeana.
Suomen täytyykin lähivuosina entistä kovemmin etsiä talouskasvua työn tuottavuuden
kasvusta.

Liite 1

Toimialojen tuottavuuskehityksen laskennasta ja
aggregoinnista

Tässä artikkelissa toimialan i työn tuottavuuskehitys (ΔZt,i) lasketaan vertaamalla

logaritmoitua arvonlisäyksen volyymia (Yt,i) suhteessa tehtyihin työtunteihin (Lt,i)

vuosien t ja t-1 välillä:
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Koko kansantalouden (tai koko teollisuuden) työn tuottavuuskehitys (ΔZt) saadaan

alatoimialojen kehityksen painotettuna summana, jossa toimialapainot (st,i) ovat

toimialojen kahden peräkkäisen vuoden t ja t-1 käypähintaisten arvonlisäosuuksien
(Vi/V) keskiarvoja:

Tuottavuuden vuosikasvu voidaan laskea myös neljännesvuosiaineistossa
vuosineljännesten t ja t-4 välillä. Käytettäessä ketjutettuja volyymi-indeksejä on
kuitenkin edelleen hyvä käyttää edellä määriteltyjä vuosipainoja st,i toimialojen

tuottavuuskasvun painottamisessa kullakin vuosineljänneksellä.

Edellä esitetty työn tuottavuuskehityksen laskenta ja aggregointi perustuu Leo
Törnqvistin Suomen Pankissa 1930-luvulla kehittämään niin kutsuttuun Törnqvist-
indeksiin (Törnqvist 1936). Törnqvist-indeksistä on tullut työn tuottavuuskehityksen
mittaamisen kirjallisuudessa useimmin viitattu ja käytetty menetelmä.

Tämä aggregointi huomioi toimialojen arvonlisäysosuuksien muutokset, mutta ei
huomioi työvoiman uudelleen sijoittumisen vaikutusta osana talouden rakennemuutosta.
Työvoimaosuuksien muutokset huomioivasta rakennemuutoksen arvioinnista kerrotaan
tarkemmin seuraavassa luvussa.

Liite 2

Työn tuottavuuskehitystä selittävät
toimialakohtaiset tekijät ja talouden rakennemuutos

Työn tuottavuuden kasvu voidaan jakaa kolmeen pääasialliseen tekijään. Ne ovat
toimialojen sisäinen työn tuottavuuskasvu, muutokset toimialojen työvoimaosuuksissa
sekä toimialojen suhteellisten hintojen muutokset. Kukin yksittäinen toimiala vaikuttaa
koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvuun painokertoimella, joka määritellään
toimialan osuutena koko talouden arvonlisän tuottamisessa.

Määritellään työn tuottavuus , jossa Y on kiinteähintainen arvonlisäys ja L
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tehtyjen työtuntien määrä. Työn tuottavuuden kasvu voidaan vuositasolla hajottaa
toimialakohtaisiin tekijöihin seuraavan kaavan avulla:

jossa on työn tuottavuuden prosenttimuutos koko taloudessa vuodesta t-1 vuoteen

t ja vastaavasti on toimialan i sisäinen tuottavuuskasvu. on toimialan i

työvoimaosuuden prosenttimuutos, ja on toimialan i suhteellisen hinnan

prosenttimuutos. Pt on koko talouden arvonlisän deflaattori, ja on toimialan i

arvonlisän toimialakohtainen deflaattori. on toimialakohtainen käypähintainen
arvonlisäpaino (ks. ed. Toimialojen tuottavuuskehityksen laskennasta ja aggregoinnista).

Tämän jaottelun mukaan ensiksikin ne toimialat, joiden oma sisäinen tuottavuuskasvu (

) on nopeaa, vauhdittavat koko talouden työn tuottavuuskasvua. Tämä vaikutus on
yleensä merkittävin koko kansantalouden työn tuottavuuden kasvua selittävä tekijä.

Toiseksi, kun työvoimaa siirtyy muualta nopean tuottavuuskasvun toimialoille, koko
talouden tuottavuuskasvu vauhdittuu; sitä enemmän, mitä nopeammin koko talouden
keskimääräiseen tuottavuuden kasvuvauhtiin nähden kyseisen toimialan oma tuottavuus
kasvaa. Tämä vaikutus kuvaa talouden rakennemuutoksen eli toimialojen suhteellisten

työvoimaosuuksien muutoksen ( ) vaikutusta koko talouden työn tuottavuuden
kasvuun.

Kolmanneksi, vaikka toimialan sisäinen tuottavuus ja työvoimaosuus pysyisivät
muuttumattomina, toimiala voi vauhdittaa koko kansantalouden tuottavuuskasvua, jos
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sen tuottamien tuotteiden hinnat nousevat nopeammin suhteessa koko kansantalouden

tuotannon keskimääräiseen hintakehitykseen ( ) . Silloin toimiala tuottaa suhteessa
enemmän arvonlisää talouteen, mikä näkyy parempana tuottavuuskehityksenä.
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Kustannuskilpailukyky säilynyt
aiempaa paremmalla tasolla
TÄNÄÄN 11:00 • EURO & TALOUS 3/2019 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Lauri Kajanoja
Johtokunnan neuvonantaja

Suomen kustannuskilpailukyky on parantunut viime vuosina, kun se sitä ennen heikkeniSuomen kustannuskilpailukyky on parantunut viime vuosina, kun se sitä ennen heikkeni
pitkään. Suurin parannus kustannuskilpailukyvyssä koettiin vuonna 2017, jolloinpitkään. Suurin parannus kustannuskilpailukyvyssä koettiin vuonna 2017, jolloin
kilpailukykysopimus astui voimaan. Eri mittarien mukaan vuonna 2018kilpailukykysopimus astui voimaan. Eri mittarien mukaan vuonna 2018
kustannuskilpailukyky pysyi jotakuinkin ennallaan tai parani hieman. Ennusteetkustannuskilpailukyky pysyi jotakuinkin ennallaan tai parani hieman. Ennusteet
viittaavat siihen, että myöskään vuonna 2019 kustannuskilpailukyvyssä ei tapahtuisiviittaavat siihen, että myöskään vuonna 2019 kustannuskilpailukyvyssä ei tapahtuisi
kovin suurta paranemista tai heikkenemistä. Talouden avoimen sektorin tuotannon jakovin suurta paranemista tai heikkenemistä. Talouden avoimen sektorin tuotannon ja
työllisyyden kannalta kustannuskilpailukyvyn paraneminen edelleen hieman olisityöllisyyden kannalta kustannuskilpailukyvyn paraneminen edelleen hieman olisi
perusteltua.perusteltua.

Suomen Pankki arvioi kustannuskilpailukyvyn kehitystä useammin mittarin avulla.
Nämä mittarit esiteltiin artikkelissa Kustannuskilpailukyvyn mittaaminen Suomessa ja
niitä koskeva tilannekatsaus vuoden 2018 joulukuussa esitettiin artikkelissa
Kustannuskilpailukyky parantunut kaikkien keskeisten mittareiden mukaan.

Kustannuskilpailukyvyn mittaaminen

Suomen Pankki käyttää kustannuskilpailukyvyn tarkastelemiseen useampaa eri mittaria.
Näistä tärkeimmät ovat muiden maiden kehitykseen suhteutetut 1) koko talouden
vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset, 2) tehdasteollisuuden kannattavuus ja 3)
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yksikkötyökustannukset tehdasteollisuudelle välituotteita tuottavilla toimialoilla. Lisäksi
voidaan tarkastella työn hinnan kehitystä suhteessa muihin maihin ilman, että sitä
suhteutetaan yritysten palkanmaksukykyyn.

Suomen Pankin käyttämissä mittareissa kehitystä Suomessa verrataan kahteen
maajoukkoon. Yhden muodostavat laaja, Suomen tärkeimpien 14 kehittyneen
kauppakumppanimaan joukko. Kun Suomen kehitys suhteutetaan niihin, eri maiden
painoina käytetään niiden osuuksia Suomen ulkomaankaupassa. Toinen vertailuryhmä
koostuu euroalueen 12 ensimmäisestä jäsenmaasta, jotka ovat kaikki perinteisiä
teollisuusmaita, joskin eräiden mittarien osalta vertailu tehdään tilastotietojen
saatavuuden takia euroalue 19 –maihin.

Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset

Vertailumaihin suhteutetut vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset muodostavat
laajasti eri toimialojen kehityksen huomioivan kustannuskilpailukyvyn mittarin. Sen
mukaan Suomen kustannuskilpailukyky koheni vuodesta 2015 lähtien suhteessa laajaan
kauppakumppanimaiden joukkoon ja vuodesta 2016 lähtien suhteessa euroalue 12
–maihin (kuvio 1).

Vuonna 2018 vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset laskivat edelleen hieman
suhteessa euroalue 12 –maihin mutta kääntyivät nousuun suhteessa maajoukkoon, jossa
on myös euroalueen ulkopuolisia maita. Tämä ero johtui lähinnä euron ulkoisen arvon
vahvistumisesta vuonna 2018. Se pienensi kustannuksia euroalueen ulkopuolella
suhteessa euroalueen maihin, kun ne mitataan samassa valuutassa.

Kuvio 1.

Vaihtosuhdekorjatut yksikkötyökustannukset mittaavat työkustannusten kehitystä
suhteessa reaaliseen kansantuloon. Niihin vaikuttavat työn hinta, työn tuottavuus ja
ulkomaankaupan vaihtosuhde. Kustannuskilpailukykyä mitattaessa ne suhteutetaan
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kehitykseen muissa maissa ja huomioidaan nimellisten valuuttakurssien muutokset.

Kuviossa 2 eritellään näiden neljän tekijän vaikutukset vaihtosuhdekorjattuihin
yksikkötyökustannuksiin, kun Suomen kehitys suhteutetaan laajaan, 14
kauppakumppanimaan ryhmään. Vuosina 2016 ja 2017 kustannuskilpailukykyä paransi
sekä työn hinnan että tuottavuuden kehitys suhteessa vertailumaihin.

Kuvio 2.

Vuonna 2018 työn hinnan kehitys Suomessa tuki kustannuskilpailukykyä, mihin vaikutti
ansiokehitys sekä kilpailukykysopimuksessa sovittu työnantajamaksujen pieneneminen.
Toisaalta kustannuskilpailukykyä heikensi se, että työn tuottavuuden kasvu jotakuinkin
pysähtyi ja euron arvo kallistui moniin muihin valuuttoihin nähden. Ulkomaankaupan
vaihtosuhde ei enää viime vuosina ole suuresti vaikuttanut kustannuskilpailukykyyn.

Kustannuskilpailukyky parani laajasti muihin maihin nähden vuodesta 2015 lähtien.
Etenkin se parani vuonna 2017, kun tuolloin ainoa merkittävä poikkeus johtui Ison-
Britannian punnan heikkenemisestä. Vuonna 2018 kustannuskilpailukyky jatkoi
paranemistaan euroalueen suuriin maihin nähden. Euron vahvistuminen kuitenkin
heikensi sitä suhteessa Ruotsiin ja Yhdysvaltioihin.

Kuvio 3.
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Kustannuskilpailukyvyn pidempiaikaisissa muutoksissa suuri merkitys on ollut työn
hinnan kehityksellä. Näin on ollut etenkin vuodesta 2004 lähtien. Suhteessa
kauppakumppanimaihin työn hinta nousi Suomessa yhtäjaksoisesti vuodet 2004–2012,
kun sitä mitataan kunkin maan omassa valuutassa (keltaiset palkit kuviossa 2). Trendi
kääntyi vuonna 2013. Siitä lähtien työn hinnan kehitys on joka vuosi ollut Suomessa
vaimeampaa kuin vertailumaissa.

Kuvio 4.

Kun työn hinta esitetään samassa valuutassa, siinä näkyy myös ensin pitkä nousutrendi
suhteessa muihin maihin ja sen jälkeinen laskutrendi. (Kuvio 4). Euron ulkoisen arvon
vahvistuminen kuitenkin nosti työn hintaa Suomessa laajaan kauppakumppanimaiden
joukkoon erityisesti vuosina 2007 ja 2008, minkä jälkeen sen heikkenemisellä oli
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päinvastainen vaikutus. Vuonna 2018 työn hinnan nousu oli vaimeampaa kuin Euroalue
12-maissa mutta samassa valuutassa mitattuna hieman nopeampaa kuin kehittyneissä
kauppakumppanimaissa laajasti.

Teollisuuden kannattavuus

Kun teollisuuden työkustannukset suhteutetaan sen arvonlisäyksen arvoon (ei määrään),
saadaan ns. reaaliset yksikkötyökustannukset. Niiden käänteisarvo muodostaa yhden
teollisuuden kannattavuuden mittarin. Kun niiden kehitys suhteutetaan muihin maihin,
se kuvaa toimialan tuotannon kannattavuuden suhteellisia muutoksia.

Teollisuus muodostaa suurimman osan talouden ns. avoimesta sektorista ja siitä on
saatavissa ajantasaisesti tilastotietoa eri maista. Teollisuuteen lukeutuu paljon muutakin
kuin varsinaisissa tehtaissa toteutuvaa tuotantoa. Toimialan osuus Suomen tavaroiden ja
palvelujen viennistä on noin kolme neljäsosaa.

Teollisuuden suhteellinen kannattavuus on parantunut viime vuosina (kuvio 5). Tähän
on vaikuttanut sekä työntekijää kohti lasketun tuotannon arvon että työn hinnan kehitys.
Vuonna 2018 teollisuuden suhteellinen kannattavuus jatkoi paranemistaan.

Kuvio 5.

Kotimarkkinatoimialojen työkustannusten merkitys

Työn hinta kotimarkkinatoimialoilla vaikuttaa avoimen sektorin ostamien välituotteiden
hintoihin ja siten avoimen sektorin tuotannon kannattavuuteen. Kotimarkkinasektorin
kustannusten vaikutuksia kuvaavana kustannuskilpailukyvyn mittarina voidaan käyttää
nimellisten yksikkötyökustannusten kehitystä niillä kotimarkkinatoimiloilla, jotka
tuottavat välituotteita tehdasteollisuudelle.

Tässä mittarissa kotimarkkinatoimialat painotetaan sen mukaan, mitkä ovat niiden
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osuudet Suomen teollisuuden kotimaisesta välituotekäytöstä. Suurimmat painot saavat
seuraavat toimialat: tukku- ja vähittäiskauppa, kuljetus ja varastointi, majoitus- ja
ravitsemustoiminta; ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Vertailu voidaan
esittää myös ilman niitä toimialoja, joissa tuottavuuden mittaamiseen liittyy tunnetusti
runsaasti epävarmuutta eli rahoitusalaa ja julkisia palveluja.

Suhteessa 14 kauppakumppanimaan joukkoon kotimarkkinatoimialoilta avoimelle
sektorille koituva kustannuspaine on viime vuosina pienentynyt lisäännyttyään sitä
ennen merkittävästi (kuvio 6). Nämä trendit ovat koskeneet laajasti eri
kotimarkkinatoimialoja.

Kaiken kaikkiaan kotimarkkinatoimialojen suhteellisten yksikkötyökustannusten kehitys
ei ole poikennut kovin merkittävästi koko talouden suhteellisten vaihtosuhdekorjattujen
yksikkötyökustannusten kehityksestä. Valuuttakurssien muutokset ovat osaltaan
vaikuttaneet kotimarkkinatoimialojen työn hinnan vuotuisiin vaihteluihin suhteessa
muihin maihin, kun niitä verrataan samassa valuutassa.

Kotimarkkinatoimialojen merkitystä talouden avoimen sektorin kustannusten kannalta
kuvaa Suomen Pankissa laadittu tuore selvitys (Aino Silvo: Palkkojen nousun vaikutus
tuotannon kokonaiskustannuksiin eri toimialoilla. www.eurojatalous.fi). Sen mukaan
palkkojen nousu yhdellä prosentilla teollisuuden ulkopuolella tuottaa teollisuudelle
suunnilleen yhtä suuren lisäkustannuksen kuin teollisuuden omien palkkojen nousu
samaisella yhdellä prosentilla.

Kuvio 6.

Kustannuskilpailukyvyn merkitys

Kustannuskilpailukyky tarkoittaa talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden
edellytyksiä sen suhteen, miten kotimaiset kustannukset kehittyvät muihin maihin
verrattuna. Avoin sektori muodostuu niistä tuotannon aloista, jotka suoraan kohtaavat

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 112

https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/artikkelit/palkkojen-nousun-vaikutus-tuotannon-kokonaiskustannuksiin-eri-toimialoilla/
https://www.eurojatalous.fi/fi/2019/artikkelit/palkkojen-nousun-vaikutus-tuotannon-kokonaiskustannuksiin-eri-toimialoilla/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/suhteellinen-kustannuspaine-kotimarkkinoilta-pienentynyt-viime-vuosina/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/suhteellinen-kustannuspaine-kotimarkkinoilta-pienentynyt-viime-vuosina/


ulkomaisen kilpailun. Niiden tuotannon ja työllisyyden edellytyksiin vaikuttavat muutkin
tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat muiden maiden tuontikysyntä, erilaiset toimialoja ja
yrityksiä koskevat häiriöt sekä muut ns. reaaliseen kilpailukykyyn luettavat asiat.

Kustannuskilpailukyvyn mittarit kuvaavat kotimaisten kustannusten ja tuotannon
kannattavuuden kehitystä suhteessa muihin maihin. Näissä mittareissa työkustannukset
yleensä suhteutetaan yritysten palkanmaksuvaraan. Jos se kehittyy työkustannuksia
vahvemmin, tuotannon kannattavuus kohenee talouden avoimella sektorilla.

Jos kustannuskilpailukyky paranee, kokonaistaloudelliset vaikutukset riippuvat siitä,
onko taloudessa paljon käyttämättömiä voimavaroja kuten työttömiä työntekijöitä ja
mikä on talouden avoimen sektorin tila. Jos työttömiä on hyvin vähän ja talouden
avoimen sektorin tuotanto kehittynyt vahvasti, tuotannon ja työllisyyden ei voi odottaa
paranevan kovin paljon. Jos sen sijaan työttömyys on suurta ja vienti vaimeaa,
kustannuskilpailukyvyn paranemisella voi odottaa olevan tuntuvia suotuisia vaikutuksia.

Talouden avoimen sektorin tuotannon ja työllisyyden kasvu lisää tulonmuodostusta koko
talouden tasolla. Siten se parantaa hyvän työllisyyskehityksen edellytyksiä myös
kotimaisesta kysynnästä riippuvaisilla tuotannon aloilla. Kustannuskyvyn pitkäaikainen
heikkeneminen huonontaa työllisyyskehityksen edellytyksiä koko talouden tasolla.

Kustannuskilpailukyvyn lievä paraneminen yhä
tarpeen

Eri mittarien mukaan Suomen kustannuskilpailukyky pysyi jotakuinkin ennallaan tai
parani edelleen hieman vuonna 2018. Ennusteet viittaavat siihen, että myöskään vuonna
2019 kovin suuria muutoksia kumpaankaan suuntaan ei ole odotettavissa. Tulevien
vuosien suhteen suuri merkitys on Suomessa solmittavilla työehtosopimuksilla sekä
kansainvälisellä kehityksellä.

Viime vuosina kustannuskilpailukyky on kohentunut merkittävästi, mutta ei yhtä paljon
kuin se heikkeni aiempina vuosina. Keskeisten mittarien mukaan kustannuskilpailukyky
ei vielä ole vahvalla tasolla, kun nykytilaa vertaa pidemmän aikavälin keskiarvoihin.

Avoimen sektorin tuotanto ja työllisyys ovat viime vuosina kasvaneet. Verrattuna pitkän
aikavälin trendeihin nekään eivät kuitenkaan ole vielä vahvoilla tasoilla. Viennin
markkinaosuus kääntyi kasvuun vuosina 2016 ja 2017, mutta vuonna 2018 se jälleen
hieman supistui (kuvio 7).

Kuvio 7.
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Ulkomaankaupan taseen ja vaihtotaseen alijäämät ovat viime vuosina pienentyneet
(kuvio 8). Tämä johtuu osin viennin kasvusta. Ulkomaankaupan taseen ja sen myötä
vaihtotaseen vahvistumisen voi nähdä johtuvan myös siitä, että avoimen sektorin
tulonmuodostuksen pysyminen pitkään heikkona on aiempaa enemmän näkynyt myös
kotimaisessa kysynnässä. Kotimaisen kysynnän vaimeus kun osaltaan hillitsee tuonnin
kasvua. Vuonna 2018 ulkomaankaupan tase heikkeni uudelleen hieman ja vaihtotaseen
vaje tuntuvammin.

Kuvio 8.

Koko talouden työllisyystilanne on parantunut tuntuvasti, mihin kustannuskilpailukyvyn
kohenemisen voi arvioida osaltaan vaikuttaneen. Työttömyysasteen viimeaikaisesta
pienenemisestä huolimatta se on silti edelleen Pohjois-Euroopan korkein. Huhtikuussa
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ENNUSTETAULUKOT

Ennuste vuosille 2019–2021
(kesäkuu 2019)
TÄNÄÄN 11:00 • EURO & TALOUS 3/2019 • TALOUDEN NÄKYMÄT

Suomen talouden ennuste vuosille 2019–2021 kesäkuussa 2019.Suomen talouden ennuste vuosille 2019–2021 kesäkuussa 2019.

Kesäkuu 2019

1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

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

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 3,8 4,2 1,9 1,8 2,6

Tavaroiden ja palveluiden vienti 7,7 1,5 2,8 2,1 2,8

Yksityinen kulutus 1,5 1,4 1,3 1,4 1,4

Julkinen kulutus -0,4 1,4 0,4 0,6 0,1

Yksityiset kiinteät investoinnit 4,8 3,3 2,2 2,0 2,0

Julkiset kiinteät investoinnit 2,4 3,0 0,3 0,1 1,5

Lähde: Suomen Pankki.
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2. KYSYNTÄERIEN VAIKUTUS KASVUUN1

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

BKT, määrän prosenttimuutos 2,7 2,3 1,6 1,5 1,3

Nettovienti 1,4 -1,0 0,3 0,1 0,1

Kotimainen kysyntä pl. varastojen muutos 1,7 1,8 1,2 1,2 1,2

Siitä: Kulutus 0,7 1,1 0,8 0,9 0,8

Investoinnit 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4

Varastojen muutos ja tilastollinen ero -0,4 1,6 0,0 0,1 0,0

1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.

Lähde: Suomen Pankki.
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3. HUOLTOTASE, HINNAT

Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Bruttokansantuote markkinahintaan 113,2 115,4 117,5 119,6 122,1

0,9 1,9 1,8 1,8 2,1

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 101,8 105,4 105,6 108,0 110,1

3,4 3,5 0,2 2,2 2,0

Tavaroiden ja palveluiden vienti 104,4 108,6 109,2 111,5 113,7

3,3 4,0 0,6 2,1 2,0

Yksityinen kulutus 111,8 113,3 114,7 116,1 118,0

0,6 1,3 1,2 1,3 1,6

Julkinen kulutus 112,3 114,1 116,8 120,4 124,6

0,3 1,6 2,4 3,1 3,4

Yksityiset kiinteät investoinnit 112,4 115,4 118,1 120,6 122,9

1,6 2,7 2,3 2,1 1,9

Julkiset kiinteät investoinnit 112,1 115,6 117,4 120,3 122,5

1,0 3,1 1,6 2,5 1,8

Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 102,5 103,0 103,4 103,3 103,3

-0,1 0,4 0,4 -0,1 0,0

Lähde: Suomen Pankki.
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4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN

Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Bruttokansantuote

markkinahintaan
223 892 233 555 241 574 249 589 258 088

3,6 4,3 3,4 3,3 3,4

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 85 577 92 329 94 303 98 091 102 606

7,3 7,9 2,1 4,0 4,6

Kokonaistarjonta 309 469 325 884 335 877 347 680 360 694

4,6 5,3 3,1 3,5 3,7

Tavaroiden ja palveluiden vienti 86 228 91 005 94 095 98 041 102 735

11,3 5,5 3,4 4,2 4,8

Kulutus 172 992 177 888 182 562 188 001 194 047

1,4 2,8 2,6 3,0 3,2

Yksityinen kulutus 121 513 124 844 128 037 131 461 135 491

2,1 2,7 2,6 2,7 3,1

Julkinen kulutus 51 479 53 044 54 525 56 540 58 556

-0,1 3,0 2,8 3,7 3,6

Kiinteät investoinnit 49 591 52 603 54 740 56 838 59 011

5,9 6,1 4,1 3,8 3,8

Yksityiset kiinteät investoinnit 40 434 42 880 44 834 46 682 48 514

6,4 6,0 4,6 4,1 3,9

Julkiset kiinteät investoinnit 9 157 9 723 9 906 10 156 10 498

3,5 6,2 1,9 2,5 3,4

Varastojen muutos ja

tilastovirhe
658 4 388 4 480 4 800 4 900

% edellisen vuoden

kokonaiskysynnästä
-0,1 1,2 0,0 0,1 0,0
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4. HUOLTOTASE KÄYVIN HINNOIN

Kokonaiskysyntä 309 469 325 884 335 877 347 680 360 694

4,6 5,3 3,1 3,5 3,7

Kotimainen kokonaiskysyntä 223 241 234 879 241 782 249 639 257 959

2,3 5,2 2,9 3,2 3,3

Lähde: Suomen Pankki.

5. HUOLTOTASE, %, suhteessa BKT:hen

Käyvin hinnoin

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 38,2 39,5 39,0 39,3 39,8

Tavaroiden ja palveluiden vienti 38,5 39,0 39,0 39,3 39,8

Kulutus 77,3 76,2 75,6 75,3 75,2

Yksityinen kulutus 54,3 53,5 53,0 52,7 52,5

Julkinen kulutus 23,0 22,7 22,6 22,7 22,7

Kiinteät investoinnit 22,1 22,5 22,7 22,8 22,9

Yksityiset kiinteät investoinnit 18,1 18,4 18,6 18,7 18,8

Julkiset kiinteät investoinnit 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1

Varastojen muutos ja tilastovirhe 0,3 1,9 1,9 1,9 1,9

Kokonaiskysyntä 138,2 139,5 139,0 139,3 139,8

Kotimainen kokonaiskysyntä 99,7 100,6 100,1 100,0 99,9

Lähde: Suomen Pankki.
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6. KESKEISET HINNAT

Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi,

2005 = 100
101,2 102,4 103,8 105,2 106,8

0,8 1,2 1,3 1,4 1,6

Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 101,1 102,3 103,6 105,1 106,7

0,8 1,1 1,3 1,4 1,6

Yksityisen kulutuksen hinta 111,8 113,3 114,7 116,1 118,0

0,6 1,3 1,2 1,3 1,6

Yksityisten investointien hinta 112,4 115,4 118,1 120,6 122,9

1,6 2,7 2,3 2,1 1,9

Tavaroiden ja palvelujen viennin hinta 104,4 108,6 109,2 111,5 113,7

3,3 4,0 0,6 2,1 2,0

Tavaroiden ja palvelujen tuonnin hinta 101,8 105,4 105,6 108,0 110,1

3,4 3,5 0,2 2,2 2,0

Arvonlisäyksen hinnat

BKT tuottajahintaan 113,5 116,0 118,0 120,7 123,4

1,2 2,2 1,7 2,3 2,2

Lähde: Suomen Pankki.
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7. ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS

Prosenttimuutos edellisestä vuodesta

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Koko talous

Ansiotaso 0,2 1,7 2,4 2,8 2,4

Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti -1,2 1,3 1,5 2,9 2,3

Yksikkötyökustannukset -2,7 1,6 0,7 1,8 1,4

Tuottavuus työllistä kohti 1,5 -0,3 0,7 1,1 0,9

Lähde: Suomen Pankki.

8. TYÖVOIMATASE

1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Työvoimatiedustelun mukaan,

15–74-vuotiaat

Työlliset 2 474 2 538 2 560 2 570 2 582

1,1 2,6 0,9 0,4 0,4

Työttömät 234 202 177 175 173

-0,9 -13,8 -12,2 -1,3 -1,3

Työvoima 2 708 2 740 2 737 2 745 2 754

0,9 1,2 -0,1 0,3 0,3

Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 451 3 439 3 431 3 423 3 417

-0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2

Työvoimaosuus, % 65,8 66,4 66,3 66,6 67,0

Työttömyysaste, % 8,6 7,4 6,5 6,4 6,3

Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 69,6 71,7 72,5 72,9 73,3

Lähde: Suomen Pankki.
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9. JULKISYHTEISÖJEN TULOT, MENOT, RAHOITUSASEMA JA
VELKA

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

%, suhteessa BKT:hen

Julkisyhteisöjen tulot 53,4 52,5 51,9 52,0 51,8

Julkisyhteisöjen menot 54,2 53,1 52,4 52,3 52,1

Julkisyhteisöjen perusmenot 53,2 52,2 51,7 51,6 51,5

Julkisyhteisöjen korkomenot 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -0,8 -0,7 -0,5 -0,2 -0,3

Valtion nettoluotonanto -1,8 -1,2 -0,8 -0,7 -0,6

Kuntien nettoluotonanto -0,2 -0,8 -0,8 -0,7 -0,7

Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 1,2 1,3 1,1 1,1 0,9

Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2

Julkisyhteisöjen rakenteellinen

rahoitusasema1
-0,7 -0,8 -0,9 -0,4 -0,5

Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 61,3 58,9 58,5 57,9 57,2

Valtion velka 47,2 44,9 44,3 43,5 42,6

Kokonaisveroaste 43,3 42,3 42,0 42,2 41,9

Käypiin hintoihin, mrd. euroa

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto -1,8 -1,3 -1,2 -0,5 -0,9

Valtion nettoluotonanto -4,1 -2,7 -1,9 -1,6 -1,4

Kuntien nettoluotonanto -0,4 -1,8 -2,0 -1,6 -1,7

Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,7 3,2 2,7 2,7 2,3

Julkisyhteisöjen velka (sulautettu, EDP) 137,3 137,5 141,4 144,6 147,7

1Rakenteellinen jäämä on laskettu Euroopan komission käyttämällä menetelmällä.

Lähde: Suomen Pankki.
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10. MAKSUTASE

Mrd. euroa

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Tavaroiden ja palveluiden vienti 86,2 91,0 94,1 98,0 102,7

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 85,6 92,3 94,3 98,1 102,6

Tavaroiden ja palveluiden tase

(kansantalouden tilinpidon mukaan)
0,7 -1,3 -0,2 -0,1 0,1

% BKT:stä 0,3 -0,6 -0,1 0,0 0,1

Tuotannontekijäkorvaukset, netto (+

tilastollinen ero)
0,7 -0,7 1,0 1,0 1,0

Tulonsiirrot, netto -2,1 -2,4 -2,5 -2,6 -2,7

Vaihtotase, netto -0,7 -43,6 -1,7 -1,6 -1,6

Nettoluotonanto, %, suhteessa BKT:hen

Yksityinen sektori 0,5 -1,3 -0,2 -0,4 -0,3

Julkinen sektori -0,8 -0,6 -0,5 -0,2 -0,3

Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen -0,3 -1,9 -0,7 -0,7 -0,6

Lähde: Suomen Pankki.
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11. KOROT

Prosenttia

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

3 kk:n euribor1 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2

Uusien nostettujen lainojen keskikorko2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9

Lainakannan keskikorko2 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4

Talletuskannan keskikorko3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2

10 vuoden obligaatiokorko1 0,5 0,7 0,3 0,5 0,6

1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen

ennusteoletus.

2 Suomen luottolaitosten lainat kotitalouksille ja yrityksille (pl. tili– ja korttiluotot ja

takaisinostosopimukset).

3 Suomen luottolaitosten talletukset

kotitalouksilta ja yrityksiltä.

Lähde: Suomen Pankki.
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12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste

20172017 20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Koko maailma 3,6 3,6 3,3 3,4 3,3

Yhdysvallat 2,2 2,9 2,5 2,0 1,8

Euroalue 2,5 1,9 1,7 1,7 1,5

Japani 1,7 0,9 1,0 0,1 0,7

Tuonti, määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Koko maailma 5,2 4,7 3,7 3,7 3,9

Yhdysvallat 4,6 4,7 4,1 3,2 2,9

Euroalue 4,1 2,7 4,2 4,2 3,6

Japani 3,5 2,7 2,3 1,8 2,3

Indeksi 2010 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Suomen vientimaiden tuonti 128,6 133,0 135,5 139,3 143,8

5,9 3,5 1,9 2,8 3,2

Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy),

kansallisina valuuttoina
109,7 115,4 119,0 122,2 125,1

3,3 5,2 3,1 2,7 2,4

Suomen kilpailijamaiden vientihinta (pl. öljy),

euroina
104,9 106,3 110,0 112,8 115,5

2,9 1,4 3,4 2,6 2,4

Teollisuuden raaka–ainehinnat pl. energia,

dollareina
118,2 124,8 117,6 119,5 122,8

21,5 5,6 -5,8 1,6 2,7

Öljyn hinta, dollaria/barreli1 54,4 71,1 68,1 65,7 62,6

23,5 30,6 -4,2 -3,5 -4,7

Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 103,6 107,5 107,2 107,3 107,3
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12. SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ

0,3 3,8 -0,3 0,1 0,0

Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,13 1,18 1,12 1,12 1,12

2,1 4,5 -4,8 -0,4 0,0

1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen

ennusteoletus.

2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty,

tammi-maaliskuu 1999 = 100.

Lähde: Suomen Pankki.

13. Vertailu: nykyinen ja joulukuun 2018 ennuste

20182018 20192019ee 20202020ee 20212021ee

BKT, prosenttimuutos 2,3 1,6 1,5 1,3

joulukuu 2018 2,7 1,9 1,7 1,4

Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 1,2 1,3 1,4 1,6

joulukuu 2018 1,2 1,3 1,6 1,7

Vaihtotase, %, suhteessa BKT:hen -1,9 -0,7 -0,7 -0,6

joulukuu 2018 -0,9 0,0 0,1 0,1

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, %, suhteessa

BKT:hen
-0,7 -0,5 -0,2 -0,3

joulukuu 2018 -0,9 -0,7 -0,3 -0,3

Julkisyhteisöjen velka (EDP), %, suhteessa BKT:hen 58,9 58,5 57,9 57,2

joulukuu 2018 59,4 59,0 57,9 57,1

Työttömyysaste 7,4 6,5 6,4 6,3

joulukuu 2018 7,6 7,2 7,1 7,0

Lähde: Suomen Pankki.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 127



Avainsanat

ennuste, taloustilanne, tunnusluvut
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