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TALOUSENNUSTE 25.6.1998

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin 
talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa 
vuodessa: maalis- ja elokuussa. Lisäksi niiden välillä tehdään 
tarvittaessa ennusteen tarkisteita, ja laitoksen tutkijat kommentoivat 
kuukausittain kotisivuilla ajankohtaista talouskehitystä.

KANSANTALOUDEN TILA TUOREIDEN 
TILASTOTIETOJEN VALOSSA

Noususuhdanne jatkuu odotetulla tavalla

Tilastokeskus julkisti 23.6. kansantalouden tilinpidon 
luvut kuluvan vuoden ensimmäiseltä neljännekseltä. 
Niiden, sen kummemmin kuin muidenkaan saatavilla 
olevien, alkuvuoden taloudellista kehitystä kuvaavien 
tunnuslukujen perusteella ei ole syytä muuttaa 
olennaisesti Palkansaajien tutkimuslaitoksen toukokuun 
alussa esittämää suhdannearviota. Taloudellinen kasvu 
jatkuu meillä ainakin tämän vuoden vahvana. Työllisyys 
kohenee, joskin ehkä hieman aiemmin arvioimaamme 
hitaammin. Välitöntä inflaation uhkaa ei ole ja 
vaihtotaseen ylijäämä muodostuu ennätyksellisen 
suureksi.

Bruttokansantuotteen määrä kasvoi tammi-maaliskuussa 
6,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Luku vaikuttaa suurelta verrattuna koko 
vuotta koskevaan kasvuennusteeseemme 4,5 prosenttia. 
Sitä arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että 
tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 
juhlapyhien ajoittumisen takia kaksi työpäivää enemmän 
kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Tämä kasvattaa 
bkt:n kasvulukua näennäisesti noin yhden 
prosenttiyksikön verran. Kasvuprosenttia kohottaa 
vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna lisäksi viime 
vuoden kolmen viimeisen neljänneksen aikana 
tapahtunut nopea kasvu. Kausitasoitetun 
bruttokansantuotteen kasvu jäikin kuluvan vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä 0,6 prosenttiin viime 
vuoden viimeiseen neljännekseen verrattuna. Näin 
arvioituna tämänhetkinen kasvuvauhti näyttääkin olevan 
koko lailla linjassa toukokuisen arviomme kanssa. 

Erityisen voimakasta on tämänkin vuoden 
alkukuukausina ollut teollisuustuotannon kasvu, vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä liki 12 prosenttia. 
Tehdasteollisuuden tuotanto lisääntyi tammi-huhtikuussa 
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työpäiväkorjattunakin noin 10 prosenttia. Erityisen 
nopeaa tuotannon kasvu oli metalliteollisuudessa, 
varsinkin sähköteknisessä teollisuudessa. Myös 
metsäteollisuuden kasvu oli rivakkaa. Näitä lukuja 
arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon, että 12 
kuukauden kasvulukuja korottaa viime vuoden nopea 
kasvu. Tämän vuoden alkukuukausien aikana 
teollisuustuotannon kasvuvauhti on ollut itse asiassa 
varsin verkkaista. 

Kokonaiskysynnän nopeasta kasvusta on vastannut 
ennen kaikkea vienti. Kysynnän rakenne painottuikin 
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä sen 
suuntaan jälleen kerran enemmän kuin olimme osanneet 
ennnustaa. Tavaroiden ja palvelusten viennin määrä 
kasvoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liki 18 
prosenttia. On tosin otettava huomioon, että myös 
tuonnin määrän kasvu oli poikkeuksellisen suuri, lähes 
15 prosenttia. Ulkomaankaupan nettomääräinen vaikutus 
kokonaistuotannon kasvuun oli siten likimain odotettu. 

Myös viennin kasvuvauhti on ollut tämän vuoden 
alkukuukausina hidastumaan päin. Loppuvuoden 
näkymiä arvioitaessa on lisäksi otettava huomioon, että 
Aasian talouskriisi on osoittautunut aiemmin arvioitua 
syvemmäksi ja pidemmäksi. Meneillään on kriisin toinen 
vaihe, joka koettelee etenkin Japania ja Kiinaa. Sen 
haitalliset vaikutukset tuntuvat jo selvästi läntisten 
teollisuusmaiden ulkomaankaupassa ja voimistuvat yhä 
vuoden loppua kohden. Myös Venäjän taloudelliset 
vaikeudet pahenevat. Tällaiset kielteiset kehityspiirteet 
puhuvat sen puolesta, että viennin kasvu heikkenee 
loppuvuodesta. Koko vuotta koskeva arviomme viennin 
kasvulle, 8,5 prosenttia, vaikuttaa tässä vaiheessa silti 
perustellulta. 

Kotimainen kysyntä näyttää kehittyvän kuta kuinkin 
odotetulla tavalla. Yksityisten investointien kasvu, 5 
prosenttia viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen 
verrattuna, jäi tosin hieman vaisummaksi kuin olimme 
ennakoineet toukokuussa, jolloin esitimme koko tätä 
vuotta koskevaksi kasvuarvioksi 8 prosenttia. Ero johtuu 
lähinnä siitä, että asuntorakentaminen tuntuisi 
lisääntyvän omaa arviotamme jossakin määrin 
vaisummin. Kulutus kasvaa sen sijaan ennakoimallamme 
tavalla. Yksityisen kulutuksen kasvu vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä (3,8 prosenttia) on hyvin 
linjassa koko vuotta koskevan arviomme (4 prosenttia) 
kanssa. Kuten odotimmekin, erityisen nopeasti ovat 
lisääntyneet kestokulutushyödykkeiden hankinnat, yli 11 
prosenttia. Myöskään julkiseen kysyntään ei tuntuisi 
liittyvän erityisempiä yllätyksiä. 



Julkinen talous vahvistuu nopeasti 

Valtiontalous on tasapainottunut tämän vuoden 
alkukuukausina nopeasti. Tämän ansiosta julkisen 
talouden tila kohenee vauhdilla. Vaikka yksityiskohtaisia 
arvioita koko julkisen talouden kehityksestä vuoden 
alkukuukausina ei olekaan käytettävissä, viittaavat 
saatavilla olevat hajatiedot siihen, että julkisyhteisöjen 
rahoitusylijäämä nousisi kuluvana vuonna vähintäänkin 
ennustamallemme tasolle, 0,5 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta. 

Ulkoinen tasapaino on edelleen vahvistunut

Ennustimme toukokuussa varsin suurta kaup-pa- ja 
vaihtotaseen ylijäämää tälle vuodelle. Kauppataseen 
ylijäämä onkin hiljalleen kasvanut vuoden 
alkukuukausien aikana, ja sen 12 kuukauden summa oli 
huhtikuun lopussa 58 mrd. markkaa. Vaihtotaseen 12 
kuukauden summa oli vastaavana ajakohtana 34 mrd. 
markkaa. Vaikka onkin otettava huomioon, että 
huhtikuun vaihtotasetta heikensivät poikkeuksellisen 
suuret osinkojen maksut ulkomaille, on 
epätodennäköistä, että koko tämän vuoden 
vaihtotaseylijäämä yltäisi aivan ennustamallemme tasolle 
42 mrd. markkaan. Sekä kauppa- että vaihtotaseen 
ylijäämät ovat kuitenkin poikkeuksellisen suuria. 

Inflaationäkymät vakaat – ainakin toistaiseksi

Kuluttajahinnat pysyivät liki ennallaan tammi-
helmikuussa, mutta kohosivat maalis-huhtikuun aikana 
liki prosentin. Toukokuussa indeksin kohoaminen jälleen 
taittui, tosin lähinnä luottojen leimaveron poistamisen 
ansiosta. 12 kuukauden inflaatiovauhti aleni samalla 
huhtikuun 1,8 prosentista 1,5 prosenttiin. 
Pohjahintainflaatio on ollut vielä jonkin verran hitaampaa. 
Kuluttajahintoja ovat kohottaneet eniten ruoan ja juomien 
sekä asumisen kallistuminen. Inflaatio on ollut meillä 
vuositasolla muutaman prosentin kymmenyksen 
nopeampaa kuin tulevan euroalueen maissa 
keskimäärin. Etenkin Saksan ja Ranskan 
kuluttajahintojen nousu on ollut huomiota herättävän 
hidasta. Suomen inflaation ero muihin euroalueen maihin 
nähden ei kuitenkaan ole viime kuukausina enää 
kasvanut. 

Vientihintojen 12 kuukauden nousuvauhti pysytteli viime 
vuoden lopulla ja tämän vuoden alkukuukausina 2 
prosentissa. Huhtikuussa vientihinnat kuitenkin alenivat 
ja pysyivät toukokuun vakaina. Niiden taso oli 
toukokuussa 0,8 prosenttia korkeammalla kuin vuotta 



aiemmin. Toukokuun tuontihinnat olivat vastaavasti 
keskimäärin 1,3 prosenttia alempia kuin viime vuoden 
vastaavana ajankohtana. Ulkomaankauppahintojen 
sanottavaa nousua ei ole loppuvuonnakaan näköpiirissä, 
ja koko vuotta koskeva arviomme varsin vakaista 
ulkomaankauppahinnoista ja lievästi paranevasta 
vaihtosuhteesta näyttäisi olevan näillä näkymin 
toteutumassa. 

Korot pysyvät alhaisina

Lyhyet korot ovat pysyneet alhaisina vuoden 
alkukuukaudet. Suomen Pankki nosti huutokauppakoron 
maaliskuussa 3,25 prosentista 3,4 prosenttiin. Kolmen 
kuukauden korko on ollut meillä sen jälkeen varsin 
lähellä Saksan ja Ranskan tasoa. Pitkät korot ovat olleet 
alenemaan päin. Niissä on näkynyt Aasian kriisiin liittyvä 
kansainvälisten korkojen aleneminen.

Euroalueeseen liittyvien maiden väliset korkoerot ovat 
supistuneet. Markkinoiden odotus on tähän saakka ollut, 
että kolmen kuukauden korko asettuisi niissä vuoden 
vaihteessa, talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen 
käynnistyessä, hiukan alle neljän prosentin. Itse 
arvioimme toukokuisessa ennusteessamme, että 
lyhyiden korkojen kohoaminen jäisi tätä jossakin määrin 
vähäisemmäksi. Myös markkinamielialat näyttävät 
muuttuneen viime viikkoina tähän suuntaan. 

Palkkojen ja kotitalouksien 
tulojen kehitys odotettua

Palkansaajien nimellinen ansiotaso kohosi vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä 3,2 prosenttia vuoden 
takaiseen ajankohtaan verrattuna. Ansiotasoindeksin 
nousuun myötävaikuttivat ennen kaikkea vuoden alussa 
toteutetut sopimuskorotukset. Palkkaliukumien osuus 
säännöllisen työajan ansiotason kohoamisesta jäi sen 
sijaan vajaaseen yhteen prosenttiyksikköön. On 
kuitenkin odotettavissa, että erinäiset säännöllisen 
työajan ansioiden ulkopuoliset palkanlisät, kuten 
tulospalkkiot, nostavat keskituntiansioita 
ansiotasoindeksiä jonkin verran voimakkaammin. 
Arviomme varsin maltillisesta palkkakustannusten 
noususta näyttää silti toteutuvan tämän vuoden osalta 
varsin hyvin. 

Palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa kohonneiden 
keskiansioiden ja parantuneen työllisyyden ansiosta 7,1 
prosenttia viime vuodesta, jota kuinkin 
ennustamallamme tavalla. Se, että ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä oli kaksi työpäivää viimevuotista 



enemmän, nosti tehtyjen työtuntien ja palkkasumman 
kasvua. Tehtyjen työtuntien määrä kasvoi 4,5 prosenttia 
viime vuodesta, vaikka työllisyydessä kasvu oli vain 2,6 
prosenttia. Nimellinen kansantulo kasvoi silti 
palkkasummaakin nopeammin, ja palkkojen tulo-osuus 
supistui edelleen. Tulonsiirtojen supistuminen hidasti 
kotitalouksien käytettävissä olevien nimellistulojen 
kohoamista parin prosenttiyksikön verran alhaisemmaksi 
kuin kotitalouksien tuotannontekijätulojen kasvu. 

Työttömyyden lasku hieman odotettua vaisumpaa

Keväällä ennustimme, että työllisiä on tänä vuonna 
keskimäärin 60 000 enemmän kuin viime vuonna, ja 
työttömyydessä vastaavaksi laskuksi ennustimme noin 
50 000 henkilöä. Viiden ensimmäisen kuukauden aikana 
työllisyys parani 50 000:lla ja työttömyys aleni 34 000 
henkilöllä viime vuoden tammi-toukokuuhun verrattuna. 
Palkansaajien määrä on kasvanut selvästi koko 
työllisyyttä enemmän, eli 60 000 henkilöllä, sillä 
erityisesti maataloudessa yrittäjien ja avustavien 
perheenjäsenten määrä on vähentynyt edelleen 
tuntuvasti. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen monivaiheinen 
uudistus on jossain määrin haitannut työmarkkinoiden 
seurantaa. Uudistetussa työvoimatutkimuksessa 
työttömyyden kausivaihtelu on muuttunut niin, että 
työttömyys on korkeimmillaan toukokuussa, kun 
lukuvuotensa päättävät opiskelijat ja koululaiset aloittavat 
työn etsinnän. Työvoiman tarjonta nousee tuolloin 
voimakkaasti. Tänä vuonna työvoiman määrä kasvoi 
huhtikuusta toukokuuhun peräti 160 000 henkilöllä, mikä 
oli yli kolmanneksen enemmän kuin viime vuoden 
keväällä. Samalla työttömien määrän vähennys viime 
vuoteen verrattuna jäi poikkeuksellisen valjuksi – vain 11 
000 henkilöön, kun vuoden alkukuukausina lasku oli noin 
40 000 henkilöä.

Työvoimatutkimuksessa työttömien edellytetään voivan 
vastaanottaa työtä kahden viikon kuluessa ja heidän 
edellytetään aktiivisesti etsineen työtä viimeksi 
kuluneiden neljän viikon aikana. Tämän vuoden 
virallisissa tilastoissa yhden kuukauden työnhakukriteeriä 
sovelletaan kaikkiin työnetsintämuotoihin, eikä 
työvoimatoimistossa asiointi muodosta tässä enää 
poikkeusta. Tämä uudistus vähentää työttömien 
lukumäärää ja alentaa työttömyysastetta. Viime vuodelle 
tällä tavoin takautuvasti laskettu työttömyysaste oli 12,6 
prosenttia aiemmin julkaistun 14,5 prosentin sijasta. 

Taulukossa 2 esitetyt työttömyysluvut ja -ennusteet 



vastaavat uuden työvoimatutkimuksen lukuja. Henkilöt, 
jotka voisivat ottaa työtä vastaan mutta jotka eivät ole 
etsineet työtä viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana, 
ovat ns. piilotyöttömiä. Suhdannetilanteen parantuessa 
sekä avoin että piilotyöttömyys vähenevät. Tammi-
toukokuussa työttömiä oli työvoimatutkimuksen mukaan 
34 000 vähemmän kuin viime vuoden vastaavana 
aikana, minkä lisäksi piilotyöttömien määrä väheni 7 000 
henkilöllä. Työttömyyden alenemisesta antaa 
samansuuntaisen kuvan myös työministeriön tiedot 
työttömistä työnhakijoista. Heitä oli tammi-toukokuussa 
keskimäärin 40 000 viimevuotista vähemmän. 
Työttömyyden lasku on toistaiseksi ollut hieman 
odottamaamme hitaampaa, mutta ei vielä vie pohjaa 
ennustamaltamme työttömyyden laskulta keskimäärin 50 
000 henkilöllä.

Ei välitöntä ylikuumenemisuhkaa 

Kansantalous pysyy kaiken kaikkiaan varsin vakaissa 
kantimissa tämän vuoden ajan. Kokonaistuotannon 
nopeasta kasvusta huolimatta ei välitöntä 
ylikuumenemisen uhkaa ole. Työllisyystilanne kohenee, 
joskaan ei aivan toivotulla tavalla. Kansainvälinen 
inflaatio pysyy alhaisena, eikä sanottavaa pelkoa 
hintojen nousun kiihtymisestä meilläkään tänä vuonna 
ole. Euroalueen korot pysyvät alhaisia. Julkinen talous 
vahvistuu meillä nopeasti. Suomi voi siten siirtyä 
suotuisissa olosuhteissa talous- ja rahaliiton kolmanteen 
vaiheeseen. 

Aasian synkistä näkymistä huolimatta ei ainakaan 
toistaiseksi ole liioin syytä luopua siitä käsityksestä, että 
taloudellinen kasvu muodostuu meillä ensi vuonnakin 
lähinnä Euroopan suotuisan tilanteen ansiosta 
suhteellisen vauhdikkaaksi. Ensi vuoden loppua kohden 
ylikuumenemisuhka voi siten pahentua meillä nopeasti. 
Euroalueen olosuhteissa tämä merkitsisi nopeasti 
avoimen sektorin kilpailukyvyn ja varsin nopeasti myös 
sen työllisyyden heikkenemista. Lähiaikojen 
talouspolitiikassa tulisikin päähuomio suunnata tämän 
ylikuumenemisuhan välttämiseen. Tämä edellyttää 
varsin tiukkaa finanssipolitiikkaa, ja siten suurta 
pidättyvyyttä verotuksen yleisessä keventämisessä, sekä 
suotuisten edellytysten hakemista maltillisen 
tulopolitiikan jatkamiselle myös nykyisen sopimuskauden 
umpeuduttua puolentoista vuoden kuluttua. Aktiivisessa 
työvoimapolitiikassa sekä verotusta ja sosiaaliturvaa 
koskevissa ratkaisuissa pitäisi niinikään painopisteen olla 
pitkäaikaistyöttömyyden alentamisessa ja 
työmarkkinoiden toimivuuden parantamisessa. 
Taloudellista kasvua ja työttömyyden alentumista 
uhkaavat pullonkaulat olisi mitä pikimmin poistettava.



KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE 1998
PT:n ennuste ja 1. neljänneksen 
toteutunut kehitys

 
PT-ennuste 5.5.1998

 1997 1998e 1998 

 määrän prosenttimuutos 

Bruttokansantuote
5,9 4,5 6,4

Tuonti
9,3 7,3 14,8

Kokonaistarjonta
6,7 5,2 8,3

 

Vienti
12,8 8,5 17,8

Kulutus
2,0 3,2 3,1

-yksityinen kulutus
3,0 4,1 3,8

-julkinen kulutus
-0,3 1,0 1,5

investoinnit
11,2 6,8 3,6

- yksityiset investoinnit
12,6 8,0 5,0

- julkiset investoinnit
4,6 0,0 -4,5

Varastojen muutos
0,3* 0,0* ..

Kokonaiskysyntä
6,7 5,2 8,3

* vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA



 1997 1998e 

Tammi-
maaliskuu 

1998

Ansiotasoindeksin muutos 
(%) 

2,1 3,4 3,2

Palkkasumman muutos (%)
4,5 6,8 7,1

  

 
1997 1998e

Huhtikuu 
1998

Kauppatase, 12 kk:n summa 
(mrd. mk)

53 62 58

Vaihtotase, 12 kk:n summa 
(mrd. mk)

32 42 34

 

 
1997 1998e

Tammi-
toukokuu 

1998

Työttömyysaste, 
1 kk kriteeri (%) 12,6 10,9

12,7
(kt* 12,0)

Työttömät, 
1 kk kriteeri (1 000) 314 273

315
(kt* 300)

Työlliset (1 000) 2170 2230
2162

(kt* 2204)

 

Kuluttajahintojen 
muutos (%) 1,2 1,7 1,8

Korot 

- 3kk helibor (%) 3,2 3,7 3,6

- 10 vuoden obligaatiokorko 
(%) 6,0 5,3 5,1



*kt = Tilastokeskuksen kausitasoittama luku
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