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Suomen kokonaistuotanto on vihdoin elpymässä

Palkansaajien tutkimuslaitos ennusti viime huhtikuun alus-
sa, että Suomen bruttokansantuotteen volyymi kasvaa tä-
nä vuonna 3,0 prosenttia ja ensi vuonna 3,5 prosenttia. 
Tämän vuoden ensimmäisen neljänneksen heikkojen ta-
louslukujen perusteella ennusteen toteutuminen näyttää 
epätodennäköiseltä, olihan Suomen kokonaistuotanto su-
pistunut 0,4 edellisestä neljänneksestä ja 0,6 prosenttia 
vuoden takaisesta tasosta. Nyttemmin tuoreet tilastoluvut 
tukku- ja autokaupasta, liike-elämän palveluista, viennis-
tä, teollisuustuotannosta ja teollisuuden tilauksista kui-
tenkin osoittavat, että ennakoivien indikaattoreiden kuten 
EK:n teollisuuden luottamusindikaattorin lupaama käänne 
kohti parempaa olisi vihdoin toteutumassa.

Eurooppa sukelsi USA:ta enemmän

Koko EU:n ja euroalueen kokonaistuotanto on kasvanut 
edelleen suhteellisen hitaasti. Kokonaistuotanto oli en-
simmäisellä vuosineljänneksellä vain 0,6 prosenttia viime 
vuoden tuotantoa suurempi. Taloudesta elpyminen on ol-
lut verraten kaksijakoista. Kun Saksan bkt oli ensimmäi-
sellä neljänneksellä 1,5 prosenttia ja Ranskan 1,2 pro-
senttia viime vuoden lukua korkeampi, niin esimerkiksi 
Irlannin, Espanjan ja Kreikan tuotanto vielä supistui. Koko 
Euroopan tasolla julkinen kulutus on kannatellut talous-
kasvua, kun taas yksityinen kulutus on vielä supistunut. 
Siellä, missä kasvu on keskimääräistä vahvempaa, kuten 
Saksassa, se on nojautunut vientiin. Huhtikuussa euroalu-
een teollisuustuotanto oli jo 9,5 prosenttia vuodentakaista 
suurempi, mikä viittaa kasvun kiihtymiseen ja sen pai-
nopisteen siirtymiseen vientiin. Ennusteemme, jonka mu-
kaan euroalueen kokonaistuotanto kasvaisi tänä vuonna 
1,3 prosenttia, vaikuttaa edelleen järkevältä.

Euroopan velkakriisi

Vielä toukokuun puolivälissä, kun Kreikan velkakriisi oli 
akuutti, näytti siltä, että vaikea rahoitusmarkkinatilanne 
suistaa vähintäänkin Euroopan uuteen suhdannekuop-
paan. Jäsenmaiden ja EKP:n väliintulo ja Kiinan antamat 
lupaukset sijoittaa jatkossakin Eurooppaan rauhoittivat 

tilanteen ainakin väliaikaisesti. Nopeasti kärjistynyt, usei-
den Euroopan valtioiden alijäämien paisumiseen ja kasva-
neeseen valtion velkaan liittynyt luottamuskriisi heikensi 
myös euron arvoa valuuttamarkkinoilla. Yksin toukokuun 
aikana euro heikkeni suhteessa dollariin runsaat yhdeksän 
prosenttia. Kriisin vaikutuksesta kriisimaat kuten Kreikka, 
Portugali ja Espanja joutuivat sitoutumaan voimakkaisiin 
julkisten menojen leikkauksiin. Tämän lisäksi useat muut 
EU-maat kuten Saksa ja Iso-Britannia ovat jo ilmoitta-
neet valtion menoleikkauksista ensi vuoden alusta lukien. 
Ranskakin on lyönyt kiinni julkisen talouden vakaannutta-
misohjelman, vaikka se kantaa huolta Euroopan (ja erityi-
sesti Saksan) kotimaisen kysynnän heikkoudesta.

Maailmantalous kasvaa 
tuntuvasti EU:n ulkopuolella

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä USA:n koko-
naistuotanto oli jo 2,5 prosenttia ja Japanin kokonaistuo-
tanto peräti 4,4 prosenttia viimevuotista suurempi. Kehit-
tyvien maiden ohella merkittävässä osassa kehittyneitä-
kin maita talouskasvu on taas tuntuvaa. Itämeren alueen 
maissa suhdannetaantuma oli muuta Eurooppaa syvempi. 
Mutta näissä Suomen viennille tärkeissä maissa, joita ovat 
Venäjä, Ruotsi ja Baltian maat, tilanne on korjaantumassa 
jopa muuta Eurooppaa nopeammin. Niinpä sekä Venäjän 
että Ruotsin kokonaistuotanto oli tämän vuoden 1. neljän-
neksellä jo 2,9 prosenttia viimevuotista suurempi.

Suomen kasvun merkit ovat vahvat

Suomen teollisuustuotanto oli hypähtänyt ylöspäin jo 
maaliskuussa, jolloin tuotanto kasvoi 2,4 prosenttia edel-
lisvuodesta ja 1,7 prosenttia edelliskuukaudesta, vaik-
ka ahtaajien lakko oli sitä supistanut 4,5–5 prosenttia. 
Huhtikuun 8,8 prosentin nousu osoitti viimeistään, että 
Suomen teollisuuden kasvu on pääsemässä muun maa-
ilman tahtiin. Ilman elintarviketeollisuuden seisokkeja ja 
ylityökieltoja, jotka johtivat tuotannon supistumiseen 17 
prosentilla, ja ilman Neste Oilin huoltoseisokkia, teolli-
suustuotanto olisi kasvanut jo huhtikuussa selvästi yli 10 
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prosentin vauhtia. Touko-kesäkuussa teollisuustuotannon 
kasvu onkin kiihtymässä jo yli 10 prosenttiin, kun euron 
nopea heikkeneminen antaa sille lisävauhtia. Tämä hei-
jastuu myös muun muassa kuljetuksiin ja tukkukauppaan. 
Rakentaminen taas on elpymässä Suomessa jo tästä riip-
pumattakin. Palveluiden liikevaihtotietojen mukaan myös 
liike-elämän palvelut olisivat piristyneet maaliskuussa 
tuntuvasti edelliskuukausien pohjalukemista.

PT:n 3 prosentin kasvuennuste 
edelleen mahdollinen

Suomen bruttokansantuote supistui vielä jonkin verran tä-
män vuoden 1. neljänneksellä. Tuotantoa painoivat edel-
leen viennin supistuminen 2,2 prosenttia edellisvuodesta 
ja erityisesti yksityisten investointien putoaminen lähes 7 
prosenttia vuotta edeltäneeltä tasolta. PT:n tämän vuoden 
huoltotase-ennusteen yksityisen kulutuksen 1,4 prosen-
tin kasvu ja julkisen kulutuksen 0,5 prosentin kasvu ovat 
varsin realistisia näkemyksiä. Yksityisten investointien 1,8 
prosentin kasvuennusteen toteutuminen edellyttää taas 
investointien tuntuvaa vauhdittumista. Rakennuslupati-
laston, kaupan liikevaihtotilaston sekä ajoneuvojen rekis-
teröintitilaston tiedot tukevat näkemystä, että näin olisi jo 
tapahtumassa.

Viennin volyymin ennustettiin kasvavan lähes 8 pro-
senttia viime vuodesta. Näillä näkymin touko-kesäkuun 
tavaravienti, johon euron heikkeneminen ehtii jonkin ver-
ran vaikuttaa, kasvaakin jo selvästi yli 10 prosentin vauh-
tia. Näin ollen jo suhteellisen tasainen loppuvuosi toteut-
taisi ennusteemme. Ensimmäisen neljänneksen lukujen 
perusteella viime huhtikuussa ennustettu kokonaistuotan-
non kolmen prosentin kasvu tuntuu aivan liian suurelta. 
Mutta tämän vuoden toisella neljänneksellä toteutunut 
kokonaistuotannon selvä hyppäys ylöspäin voi kuitenkin 
lopulta toteuttaa kevään bkt-ennusteen.

Talouskasvun riskit liittyvät 
edelleen rahoitusmarkkinoihin

Suomen talouskehityksen suurimmat riskit liittyvät edel-
leen globaalien rahoitusmarkkinoiden toimintaan. Epä-

luottamus, joka Kreikan kriisin yhteydessä taas puski pin-
taan, ei ole täysin hälvennyt. On ilmeistä, että Euroopan 
velkakriisin seurauksena teollisia ja muita investointeja on 
lykkääntynyt ja jäänyt toteutumatta, mikä hidastaa eri-
tyisesti kone- ja laiteteollisuuden elpymistä. Mutta tämän 
vastapainoksi taas tuotanto prosessiteollisuudessa, joka 
hyötyy selvimmin euron heikkenemisestä, on lähtenyt ko-
vaan nousuun.

Tämän vuoden keskimääräinen 
työttömyysaste jäänee jopa 
alle 9 prosenttiin

Suomen työmarkkinakehitys on koko taantuman ajan ol-
lut odotettua parempaa. Kausitasoitettu työllisten määrä 
oli pienimmillään viime marraskuussa. Siitä lähtien se on 
kasvanut ja oli huhtikuussa enää 30 000 henkilöä viime-
vuotista pienempi. Tälle vuodelle ennustamamme 40 000 
henkilön työllisyyden supistus verrattuna viime vuoden 
keskiarvoon tuskin osoittautuu ainakaan liian pieneksi 
luvuksi. Työttömyysasteen trendi taas oli korkeimmillaan 
viime joulu–helmikuussa (8,9 prosenttia). Näillä näkymin 
tämän vuoden työttömyysaste jää alle 9 prosenttiin ja 
siten ennustamamme 9,1 prosentin alapuolelle. Työttö-
myyden nousua on rajoittanut se, että työtä vaille jääneet 
ovat paljolti myös jääneet työvoiman ulkopuolelle sillä pe-
rusteella, että he eivät ole aktiivisesti hakeneet töitä.

Julkisen sektorin alijäämä tuskin 
ylittää 3 prosenttia bkt:sta

Suomen julkisyhteisöjen alijäämä jäi viime vuonna 
2,2 prosenttiin bkt:sta eikä siten ylittänyt euromaiden 
(Maastrichtin) sopimusta, jossa sen edellytetään pysyvän 
3 prosentin alapuolella. Näillä näkymin talouskasvun kiih-
tyminen tämän vuoden 2. neljänneksestä lähtien myös 
pitää tuon alijäämän alle kolmessa prosentissa tänä vuon-
na. Näin ollen EU:n komission äskeisellä kovistelulla ei tu-
le olemaan suurempaa merkitystä. Ensi vuonna jo tehdyt 
päätökset energiaverotuksen kiristämisestä ja työeläke-
maksujen nostosta ovat supistamassa alijäämän noin yh-
teen prosenttiin. 


