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TALOUSENNUSTE 4.5.1999

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.

TALOUSKASVU JATKUU VAHVANA

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa 
bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 3,8 
prosenttia ja ensi vuonna 4,2 prosenttia. Kuluvaa vuotta 
koskeva ennuste on siten sama kuin tammikuun alussa 
julkaistu edellinen ennuste. 

Vuosina 1999 ja 2000 EU-maissa talouksien sisäiset 
tekijät vahvistavat kasvun edellytyksiä. Alueen teollisuus 
on kuitenkin ollut varsin varovainen 
investointipäätöksissään. Tämän vuoksi Eurooppa on 
melko altis ulkoisille häiriöille. Euroopan unionin 
jäsenmaiden tuotanto kasvaa tänä vuonna jonkin verran 
ennakoitua hitaammin. Euroopan talouskasvu nopeutuu 
kuitenkin jo kuluvan vuoden loppupuolella. Yhdysvaltojen 
talouskehitykseen liittyvä epävarmuus on pienentynyt. 
Näillä näkymin Yhdysvaltain talouskasvu hidastuu 
hallitusti. 

Kaakkois-Aasian talouksien kriisi on hellittämässä, mikä 
näkyy muun muassa tuotannon elpymisenä näissä 
maissa. Todennäköisyys sille, että Aasian elpyminen on 
kestävällä pohjalla, on kasvanut viime aikoina. Japanissa 
kuluttajien luottamus talouteen on yhä heikko ja 
kansantalouden rakenteelliset ongelmat ovat vielä 
suurelta osin ratkaisematta. Eräs epävarmuutta lisäävä 
tekijä kansainvälisessä taloudessa on Kosovon kriisi. 
Alkuvaiheessa se tosin kasvattaa julkisia menoja ja lisää 
kokonaiskysyntää. Mutta sota saattaa pitkittyessään 
nopeuttaa inflaatiota ja nostaa hallitsemattomasti 
korkoja, millä olisi haitallinen vaikutus erityisesti 
Euroopan tuotantoon ja työllisyyteen. 

Maailmantalous kasvaa Suomen vientiosuuksilla 
painotettuna tänä vuonna noin 2 prosenttia ja ensi 
vuonna 3 prosenttia. Tämän seurauksena perinteisten 
vientialojemme, eli metsäteollisuuden, perusmetallin ja 
koneteollisuuden, tuotanto sekä vienti ovat supistuneet 
alkuvuodesta mutta kääntyvät nousuun jo kuluvan 
vuoden lopulla. Suomen kansantalouden kasvunäkymät 
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ovat pysyneet kuitenkin vakaina. Merkittävä yksittäinen 
tekijä, joka selittää muuta Eurooppaa nopeamman 
kasvun, on sähköteknisen teollisuuden hyvä kehitys. 
Kotimarkkinoiden vahvistuminen tukee myös 
tuotantotoimintaa. Kotitaloudet luottavat edelleen siihen, 
että taloudelliset olot paranevat. Kotitalouksien 
ostovoiman noin 4 prosentin reaalikasvu pitää yksityisen 
kulutuksen kasvun 4 prosentin tuntumassa tänä ja ensi 
vuonna. 

Talouskasvun painopiste onkin tänä vuonna palveluissa 
ja rakentamisessa. Ensi vuonna viennin kasvu 
vauhdittuu uudelleen. Palvelualojen ja rakennusalan 
vahvistumisen myötä työllisyystilanne kohenee tuntuvasti 
tänä ja ensi vuonna. Työttömyysaste painuu tänä 
vuonna keskimäärin 10,2 prosenttiin ja ensi vuonna 9,2 
prosenttiin. 

Kotimarkkinoiden perustekijät tukevat talouden vakautta. 
Koska talouskasvun teollinen perusta on vain yhden 
menestyvän toimialan varassa, on Suomen kansantalous 
haavoittuva. Myös vientimarkkinoiden elpymiseen liittyy 
epävarmuutta. 

Euroalueen yhteisen rahapolitiikan oloissa korostuu 
finanssipolitiikan samoin kuin hyvin toimivan 
työmarkkinoiden sopimusjärjestelmän merkitys 
kotimaisen taloudellisen vakauden ylläpitäjänä. 
Kasvunäkymät ovat nyt siinä määrin hyvät, että 
suhteellisen kireä finanssipolitiikka on perusteltua ensi 
vuonnakin. Merkittävä veroperusteiden keventäminen on 
syytä siirtää hitaamman kasvun vuosiin. Lähinnä 
verotuksen painopisteen muutoksiin olisi ennen 
tuloveroasteikkojen yleistä alentamista raivattava nyt 
kiireesti tilaa vähän koulutettujen, pienipalkkaisten 
ihmisten työllistymistä tukevalle ansiotulovähennyksen 
korotukselle. Tämän aiheuttama verotulojen menetys 
tulisi kompensoida kunnille. Työnantajan kela- ja 
sotumaksujen poistaminen voitaisiin niinikään aloittaa 
ottamalla käyttöön näistä maksuista vapaa palkanosa. 

Seuraava palkkakierros on vakaan kasvun edellytysten 
turvaamisen kannalta ratkaisevassa asemassa. 
Työmarkkinajärjestöjen ja hallituksen olisi yhteistyössä 
tähdättävä siihen, ettei yksikkötyökustannusten nousu 
ylitä lähivuosinakaan euroalueen yleistä tasoa. Tämä 
edellyttää tehokkaasti koordinoidun sopimustoiminnan 
jatkamista. Sen puitteissa on löydettävissä 
nimellispalkkojen joustavuuden lisäämiseksi sellaiset 
keinot, jotka ovat sopusoinnussa inflaatiotavoitteen 
kanssa. 



Kansainvälinen talous elpyy 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen mukaan euroalueen 
kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 2,0 prosenttia ja 
ensi vuonna 2,7 prosenttia. Koko EU-alueen kasvu on 
tätäkin hitaampaa, 1,8 ja 2,6 prosenttia. Hitainta 
talouskasvu on tänä vuonna Suomen viennille tärkeissä 
maissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa ja Italiassa. 
Ruotsin kokonaistuotanto kasvaa jonkin verran 
nopeammin kuin EU-alueella keskimäärin. Etenkin tänä 
vuonna mutta vielä ensi vuonnakin EU-maiden kasvu on 
pitkälti yksityisen kulutuksen varassa. Euroalueen 
keskimääräinen työttömyysaste laskee tänä vuonna 10,7 
ja ensi vuonna 10,2 prosenttiin. Koko EU-alueen 
työttömyysasteet ovat 9,7 ja 9,2 prosenttia. 

Talouden verraten hidas kasvu Saksassa, Ranskassa ja 
Italiassa heikentää myös julkista taloutta ja 
finanssipolitiikan liikkumavaraa näissä maissa. USA:n 
talous kasvaa tänä vuonna noin 3,5 prosentin vauhtia. 
Ensi vuonna USA:n tuotannon kasvu on enää 2,5 
prosenttia. Todennäköisyys sille, että USA:n 
ulkomaankaupan epätasapaino ja jossain määrin 
ylikuumentuneet osakemarkkinat johtaisivat kotimaisen 
kysynnän hallitsemattomaan supistumiseen, on verraten 
pieni. 

Aasian kriisi on helpottamassa ja useiden Kaakkois-
Aasian maiden talous on kääntynyt jo kasvuun. Japanin 
kohdalla ongelmat ovat kuitenkin sitkeitä. 
Rahoitusmarkkinoiden tervehdyttäminen ja uusien, 
tarkempaan valvontaan perustuvien pelisääntöjen 
käyttöönotto ei ole helppoa. Ennen kaikkea 
kotitalouksien tulevaisuuden uskon palauttaminen on 
Japanissa vaikeata. Aasian maiden talouskasvu on 
kuitenkin ensi vuonna selvästi tämänvuotista 
nopeampaa. 

Euroopan talousnäkymien kannalta Aasian elpyminen 
ensi vuonna on vaikutukseltaan hallitsevampaa kuin 
USA:n talouskasvun lievä hidastuminen. Euroopan 
vientimarkkinat kasvavat, mikä osaltaan tukee Euroopan 
talouskasvua. Suomen kannalta on merkittävää myös se, 
että Suomen viennille tärkeillä lähialueilla - Virossa, 
Norjassa, Venäjällä ja Puolassa - talousnäkymät ovat 
kirkastuneet jonkin verran aivan viime kuukausina. 
Tähän on vaikuttanut erityisesti öljyn hinnannousu. 
Suomen vientimarkkinat Venäjällä pysyvät kuitenkin vielä 
pitkään verraten heikkoina. 

Ulkomaankaupan kasvu on hidastunut



Kasvun hidastuminen Euroopassa on supistanut 
Suomen tavaraviennin arvoa tämän vuoden tammi- ja 
helmikuussa. Ainoastaan sähköteknisen teollisuuden 
viennin arvo on noussut. Tavaraviennin arvo on 
supistunut selvästi määrää nopeammin, koska 
vientihinnat olivat laskeneet. Tämän vuoden 
ensimmäisellä neljänneksellä vientihinnat ovat runsaat 7 
prosenttia alemmat kuin vuosi sitten. 

Tavaroiden ja palvelujen viennin määrä kasvaa tänä 
vuonna runsaat 3 prosenttia. Metsäteollisuuden, 
perusmetallin ja koneteollisuuden vienti kuitenkin 
supistuu. Loppuvuodesta vienti kääntyy nousuun myös 
näillä perinteisillä vientialoilla. Alkuvuoden laimeaa 
kehitystä selittää osaltaan se, että niin 
laivanrakennuksen kuin sähköteknisen teollisuuden 
vientitoimitusten painopiste on vuoden jälkipuoliskolla. 

Sekä viennin että tuonnin määrän kasvua on hidastanut 
se, että Venäjälle suuntautuva kauttakulkuliikenne, josta 
osa on kirjautunut Suomen omaksi tuonniksi ja vienniksi, 
on tyrehtynyt. Ensi vuonna tavaroiden ja palvelujen 
viennin kasvu nopeutuu 6 prosenttiin Euroopan ja Aasian 
talouskasvun elpymisen myötä. 

Tänä vuonna tavaroiden ja palvelujen tuonti kasvaa 
runsaat 4 prosenttia ja siten vientiä selvästi nopeammin. 
Ensi vuonna viennin kasvun nopeutuminen nostaa 
tuonnin kasvun 5 prosenttiin, vaikka kotimainen kysyntä 
hidastuu lievästi. Ulkomaankaupan nettovaikutus on ensi 
vuonna kokonaistuotantoa vahvistava. 

Öljyn ja raaka-aineiden tuontihinnat kääntyivät nousuun 
jo tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. 
Vaihtosuhde heikkenee tänä vuonna, koska vientihinnat 
alkavat nousta tuntuvasti vasta vuoden jälkipuoliskolla. 
Ensi vuonna vaihtosuhde sen sijaan vahvistuu selvästi. 

Suomen kauppataseeksi muodostuu tänä vuonna 
runsaat 60 miljardia markkaa ja se supistuu siten 5 
miljardia markkaa viimevuotisesta. Ensi vuonna 
kauppataseen ylijäämä kasvaa vajaalla 10 miljardilla 
markalla. Myös vaihtotaseen ylijäämä on tänä vuonna 
viimevuotista hieman pienempi. Vaihtotase vahvistuu 
ensi vuonna lähes 6 miljardilla markalla vajaaseen 40 
miljardiin markkaan. 

Rahoitusmarkkinat vakaat

USA:n rahapolitiikka pitää lyhyet korot lähes ennallaan 
mutta inflaation nopeutuminen siellä nostaa pitkiä 
korkoja loppuvuodesta. USA:n valtion obligaatioiden 



kymmenen vuoden korko on tänä vuonna 5,5 prosenttia 
ja ensi vuonna 5,8 prosenttia. 

Euroopan keskuspankin (EKP) ohjauskoron pudotus 2,5 
prosenttiin oli odotettuakin suurempi. EKP ei enää tänä 
vuonna muuttane rahapolitiikkaansa. Ensi vuonna 
rahapolitiikkaa kiristetään jonkin verran. Myös pitkät 
korot nousevat tuolloin Euroopassa. 

Euro on heikentynyt noin 10 prosenttia vuoden alusta 
1,07 dollariin. Euroopan valuutat eivät ole kuitenkaan 
heikentyneet vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. 
On odotettavissa, että euro alkaa vahvistua vuoden 
jälkipuoliskolla, kun Euroopan talous elpyy. Kosovon 
kriisi voi kuitenkin pitää sijoittajat varovaisina, mikä 
saattaa näkyä sekä heikkona eurona että pitkien 
korkojen nousuna. 

Suomessa pitkät korot eli valtion 10 vuoden 
obligaatioiden korko on tänä vuonna keskimäärin 4,2 
prosenttia ja ensi vuonna 4,5 prosenttia, eli aavistuksen 
verran Saksan korkotasoa korkeampia. Lyhyet korot ovat 
tänä vuonna 2,8 ja ensi vuonna 3,0 prosenttia. 

Palvelualojen kasvu pysyy nopeana

Teollisuustuotannon kasvu hidastuu tänä vuonna 
vajaaseen 5 prosenttiin. Sähköteknisen teollisuuden noin 
30 prosentin kasvun vastapainoksi muun teollisuuden 
tuotanto supistuu. Ensi vuonna myös suhdanneherkkien 
alojen tuotanto kääntyy nousuun ja huolimatta 
sähköteknisen teollisuuden kasvun selvästä 
hidastumisesta teollisuuden tuotannon kasvu kiihtyy 
runsaaseen 7 prosenttiin. 

Rakentaminen kasvaa tänä vuonna 8 prosenttia ja ensi 
vuonna pari prosenttiyksikköä vähemmän. Palvelualoista 
kaupan ja liikenteen tuotanto kasvaa tänä ja ensi vuonna 
noin vuonna 5 prosenttia. Myös liike-elämän palveluiden 
tuotanto kasvaa tuntuvasti. Muiden yksityisten 
palvelualojen kasvu on huomattavasti hitaampaa. 
Julkisen sektorin tuotanto jää noin 0,5 prosenttiin tänä ja 
ensi vuonna. 

Investointien kasvu kotimarkkinoiden varassa

Investoinnit lisääntyivät viime vuonna 8,2 prosenttia. 
Yksityiset investoinnit kasvoivat 10,3 prosenttia, mutta 
julkiset investoinnit supistuivat 1,6 prosenttia. Nopeinta 
investointien kasvu oli asuin- ja talonrakennuksessa, 12 
prosenttia. 



Investointiedellytykset pysyvät suotuisina, koska 
yritysten kannattavuus ja rahoitusasema säilyvät 
kohtalaisen hyvinä. Investointien kasvu hidastuukin 
vuosina 1999-2000 vain vähän. Yksityisten investointien 
kasvu on tänä vuonna 9,5 ja ensi vuonna vajaat 7 
prosenttia. Julkiset investoinnit eivät kasva edelleenkään 
merkittävästi. Yksityisten ja julkisten investointien kasvu 
yltää tänä vuonna yhteensä 8 ja ensi vuonna 6 
prosenttiin. 

Teollisuuden investoinnit supistuvat hieman tänä vuonna 
mutta kääntyvät kasvuun jo vuoden lopulla. 
Metsäteollisuuden investoinnit supistuvat tänä vuonna 
noin 16 prosenttia eikä kasvua ole näköpiirissä 
myöskään vuonna 2000. Sen sijaan perusmetalli- ja 
sähköteknisessä teollisuudessa investoinnit lisääntyvät 
edelleenkin muuta teollisuutta nopeammin. 

Yksityisten palvelualojen investoinnit jatkavat kasvuaan 
yritysten kannattavuuden kohentuessa ja kotimaisen 
kysynnän pysyessä suotuisana. Eniten investoinnit 
kasvavatkin tänä ja ensi vuonna kotimarkkinasektorilla: 
rakentamisessa, kaupassa, majoitus- ja 
ravitsemustoiminnassa sekä kiinteistö- ja liike-elämän 
palveluissa.

Palkkasumman kasvu tukee ostovoimaa

Vuonna 1998 palkkasumma kasvoi 7,4 prosenttia. 
Korkea luku selittyy muun muassa siitä, että 
keskimääräisten tuntiansioiden nousu ylitti peräti 2 
prosenttiyksiköllä säännöllisen työajan ansioita kuvaavan 
ansiotasoindeksin 3,6 prosentin nousun. Tämä ero 
johtuu sekä rakennemuutoksesta että tulospalkkioiden 
vakiintumisesta olennaiseksi osaksi palkanmuodostusta 
yksityisellä sektorilla. 

Palkkasumma kasvaa tänä vuonna 6,4 prosenttia eli 
vajaan prosenttiyksikön vähemmän kuin viime vuonna. 
Tästä yli kolmasosa on seurausta työllisten määrän 
kasvusta. Sopimuskorotukset jäävät vain 1,6 prosenttiin. 
Ensi vuonna palkkasumma kasvaa tämänvuotista 
vauhtia. 

Kotitalouksien yrittäjätulot kasvavat tänä vuonna runsaat 
6 prosenttia. Ensi vuonna yrittäjätulot kasvavat 4 
prosenttia. Yrittäjätulojen nopeaa kasvua tukee 
maataloustuotannon elpyminen katovuoden jälkeen. 
Myös kotitalouksien laskennallinen asuntotulo kasvaa 4 
prosenttia, kun vuokrataso nousee edelleen. 
Metsätaloustulojen kasvu hidastuu 2 prosenttiin 



hakkuiden määrän säilyessä ennallaan. Omaisuustulot 
kasvavat tänä vuonna vajaat 7 prosenttia ja ensi vuonna 
hieman alle 4 prosenttia. Osinkotulot kasvavat yhä ja 
ovat noin 9 miljardia markkaa vuonna 2000. 

Tulojen uudelleenjako kotitalouksien ja muiden 
sektoreiden, lähinnä julkisen sektorin, välillä vähentää 
kotitalouksien tuloja edelleen yli 4 miljardia markkaa 
vuosittain. Kotitalouksien maksamat välittömät verot 
kasvavat 4 prosenttia, työttömyysmenot alenevat 
reaalisesti hieman ja eläkkeiden indeksikorotukset on 
sidottu alhaiseen kuluttajahintaindeksiin.

Yksityisen kulutuksen kasvu 
hidastuu vain hieman

Vuonna 1998 yksityinen kulutus kasvoi 4,5 prosenttia eli 
hieman enemmän kuin kotitalouksien ostovoiman kasvu 
(4,2 prosenttia). Samalla kotitalouksien säästämisaste 
laski runsaat puoli prosenttiyksikköä 4,8 prosenttiin. 
Kulutusta tuki viime vuonna kesto- ja muiden 
kulutustavaroiden kysyntä, kun taas palvelujen 
kulutuksen kasvu oli hieman vähäisempää, alle 4 
prosenttia. 

Tänä vuonna yksityinen kulutus kasvaa 4,2 prosenttia. 
Kestokulutustavaroiden, etenkin autojen kysynnän kasvu 
hidastuu arvoltaan mutta päivittäistavaroiden kysynnän 
kasvu säilyy lähes 4 prosentissa. Palvelut, joista 
asumispalveluiden osuus on noin puolet, kasvavat tänä 
vuonna määrältään 4,5 prosenttia - eli enemmän kuin 
yksityisen kulutus keskimäärin. Palvelujen kulutuksen 
kasvu johtuu asumismenojen kasvusta sekä atk-, 
kiinteistö-, majoitus-, ravintola- ja matkailupalveluiden 
myönteisistä kehitysnäkymistä. 

Ensi vuonna yksityinen kulutus kasvaa 3,9 prosenttia. 
Kestokulutushyödykkeiden kulutus kasvaa edelleen 
keskimääräistä kulutusta ripeämmin, noin 6 prosenttia. 
Palveluiden kulutus on ensi vuonna vajaat 4 prosenttia 
tämänvuotista suurempi. Säästämisaste säilyy lähes 
ennallaan sekä tänä että ensi vuonna.

Julkinen talous ylijäämäinen 

Julkisen talouden osuus kansantaloudesta supistuu. 
Tänä vuonna julkisten menojen osuus 
bruttokansantuotteesta on 51 prosenttia, kun vastaava 
luku vuonna 1997 oli vielä 56 prosenttia. Julkisen 
kulutuksen määrä kasvaa 0,5 prosenttia vuonna 1999 ja 
julkiset investoinnit pysyvät edellisen vuoden tasolla. 
Valtion kulutusmenot pysyvät ennallaan jo tehtyjen 



säästöpäätösten seurauksena. Ensi vuonna kuntien 
menojen nopeamman kasvun edellytyksenä ovat 
sopimus kuntatalouden vakauttamisesta ja valtionapujen 
lisäys. 

Viime vuonna valtion verotulot kasvoivat yli 10 
prosenttia. Verotulojen kasvu hidastuu ennustejaksolla. 
Verotaulukkojen alennusten ja kunnallisverotuksen 
muutoksen seurauksena tuloverotus kevenee tänä 
vuonna lähes neljällä miljardilla markalla. Työllisyyden 
paraneminen ylläpitää tuloverojen kertymän kasvua 
tehdyistä alennuksista huolimatta. Yhteisöveron tuotto 
jää samalle tasolle kuin viime vuonna. Välilliset verot 
karttuvat hitaammin kuin viime vuonna, vaikka 
kulutuskysynnän kasvu jatkuu verraten nopeana ja 
kohdistuu edelleen suotuisasti verotuoton kannalta. 
Kaikkiaan valtion verotulot kasvavat 5 prosenttia tänä ja 
ensi vuonna. 

Viime vuonna valtion rahoitusasema vahvistui 14 
miljardilla markalla. Ensi vuonna valtion rahoitusylijäämä 
on noin 1 miljardia markkaa, vaikka tuloveron alennuksia 
jatketaan. Samalla valtionvelka pienenee. Vuonna 2000 
valtionvelan osuus bruttokansantuotteesta jää 55 
prosenttiin. Velanmaksua rahoitetaan viime vuoden 
tapaan valtionyhtiöiden osakkeiden myyntituloilla. 

Kuntien rahoitusasemaa ovat rasittaneet yhteisöveron 
jakoperusteiden muutos valtion ja kuntien välillä sekä 
valtionosuuksiin tehdyt leikkaukset. Ripeä talouskasvu 
piti silti kuntien rahoitusaseman tasapainossa viime 
vuonna. Tänä vuonna kuntien rahoitusasema heikkenee 
ja on yli miljardin markan verran alijäämäinen. 
Yhteisöveron tuoton kasvun pysähtyminen ja 
kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen perusteiden 
muuttaminen vaikuttavat heikentävästi kuntatalouteen. 
Tänä vuonna kuntien verotulot kasvavat silti 2,5 
prosenttia. Ensi vuonna kasvu hieman nopeutuu. 
Kuntien rahoitustilanne säilyy edelleenkin 
epäyhtenäisenä ja keskimäärin ottaen se heikkenee 
vuonna 2000. 

Sosiaaliturvarahastojen rahoitusylijäämä oli viime 
vuonna 22 miljardia markkaa, ja rahastoja kasvatetaan 
tänä ja ensi vuonna yhteensä 50 miljardilla markalla. 
Vuosina 1999 ja 2000 työeläkevakuutusmaksut kasvavat 
palkkasumman muutosta vastaavasti. Työeläkemenot 
lisääntyvät 5 prosenttia vuonna 1999 ja 4 prosenttia 
vuonna 2000. Samalla sekä työttömyysturvasta että 
kansaneläkkeistä aiheutuvat menot alenevat. 

Bruttoveroaste laskee lievästi jo tänä vuonna ja jää ensi 



vuonna 45,6 prosenttiin. Julkisen sektorin rahoitusasema 
on vahva ja julkinen velka on kääntynyt selvään laskuun. 
Vuonna 1999 julkisen talouden rahoitusylijäämä on 2,5 ja 
ensi vuonna 3,4 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Julkinen bruttovelan eli EMU-velan osuus 
bruttokansantuotteesta laskee edelleen nopeasti. 
Työeläkerahastojen ulkomaiset sijoitusmahdollisuudet 
paranivat euron käyttöönoton seurauksena ja 
työeläkerahastot sijoittanevat jatkossa enemmän myös 
euromääräisiin kohteisiin. Tämän vuoksi EMU-velka 
supistuu lähivuosina selvästi hitaammin kuin 
julkisyhteisöjen rahoitusylijäämän kasvu sinänsä 
edellyttäisi. 

Työllisyys kasvaa nopeasti - 
työttömyys vähenee hitaasti

Työvoiman kysyntä kasvaa voimakkaasti tänä ja ensi 
vuonna etenkin kotimarkkina-aloilla. Palvelualoilla on 
arvioitu tänä vuonna tarvittavan yli 40 000 uutta 
työntekijää ja rakennusalalla noin 10 000. Työllisyys 
lisääntyy tänä vuonna noin 60 000 hengellä eli vajaan 3 
prosentin vuosivauhtia. Työllisyyden kasvu jatkuu 
voimakkaana myös vuonna 2000 vaikka se hidastuukin 
noin 45 000 henkeen. Työvoima lisääntyy keskimäärin 1 
prosentin vuosivauhtia ennustejaksolla. 

Työttömyysaste laskee tänä vuonna 10,2 prosenttiin ja 
ensi vuonna 9,2 prosenttiin. Tämä merkitsee, että 
työttömien määrä vähenee yhteensä 50 000 hengellä 
kuluvan ja ensi vuoden aikana. Pitkäaikaistyöttömien 
osuus työttömistä supistuu. Tukityöllistettyjen ja 
työvoimakoulutuksessa olevien määrä vähenee niin 
ikään. 

Työvoimakapeikkoja saattaa esiintyä palvelualoilla, 
etenkin tietotekniikkapalveluissa mutta myös kaupan ja 
majoituksen toimialoilla. Valtaosa palvelualojen uusista 
työpaikoista syntyy Etelä-Suomen kasvukeskuksiin, 
missä saattaa ilmetä työvoimapulaa. Työllisyysaste 
kohoaa tänä vuonna 66 prosenttiin viime vuoden 64,6 
prosentista, Ensi vuonna se on keskimäärin 67 
prosenttia. 

Inflaatio pysyy hitaana 

Viime syksynä inflaatio hidastui alle 1 prosenttiin. 
Tuontihinnat ovat olleet laskussa ja palkkakehitys on 
ollut varsin maltillista. Kuluvan vuoden loppupuolella 
inflaatiovauhti nopeutuu hieman mutta inflaatio jää tänä 
vuonna 0,9 prosenttiin. Polttonesteiden sekä asumisen 



hintojen nousu kohottavat hintatasoa hieman 
loppuvuodesta. Vuonna 2000 inflaatio on 1,1 prosenttia. 

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE

 1998 1998 1999e 2000e 

 mrd.mk 
määrän 

prosenttimuutos 

Bruttokansantuote 676.1 4.7 3.8 4.2 

Tuonti 208.1 8.9 4.3 5.1 

Kokonaistarjonta 884.2 5.7 5.7 4.4 

 

Vienti 266.8 8.3 3.3 6.1 

Kulutus 483.5 3.3 3.1 3.0 

-yksityinen kulutus 337.9 4.5 4.2 3.9 

-julkinen kulutus 145.5 0.4 0.5 0.6 

Investoinnit 129.3 8.2 8.1 6.0 

- yksityiset investoinnit 109.7 10.3 9.5 6.8 

- julkiset investoinnit 19.6 -1.6 0.4 1.1 

Varastojen muutos** 4.6 0.2* 0.0 0.0 

Kokonaiskysyntä 884.2 5.7 3.9 4.4 
* vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä
** ml. tilastollinen ero

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA

 
1998

1999e 2000e 

Työttömyysaste (%)
11.4

10.2 9.2 
Työllisyysaste (%) 64.6 66 67

Työttömät (1 000)
285

260 235 

Työlliset (1 000)
2222

2282 2327 

  



Inflaatio (%)
1.4

0.9 1.1 

Ansiotaso (%)
3.6

2.6 3.5 
Keskimääräiset 
tuntiansiot (%) 5.6 4.1 4.6

Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot (%)

4.1
3.9 3.9 

  

Vaihtotaseen ylijäämä 
(mrd. mk)

39.0
33.7 39.6 

Kauppataseen ylijäämä 
(mrd. mk)

65.8
60.6 70.0 

Korollinen ulkomainen 
nettovelka (% BKT:sta)

20.4
15.9 11.3 

 

Lyhyet korot (3 kk euribor)*
3.6

2.8 3.0 

Pitkät korot 
(10 v. valtion obligaatiot)

4.8
4.2 4.5 

* vuoteen 1998 asti helibor

 

Kuvio 1. Kokonaistuotanto

 

Kuvio 2. Kauppatase ja vaihtotase



 

Kuvio 3. Työttömyysaste

 

Kuvio 4. Inflaatio

 

Kuvio 5. Yksityiset kulutusmenot ja 



säästämisaste

 

Kuvio 6. Veroaste ja julkiset menot 
suhteessa bruttokansantuotteeseen

 

JULKISEN TALOUDEN 
RAHOITUSASEMA JA VELKA

 
1998

1999e 2000e 

Veroaste (% bkt:sta)
46.5

46.3 45.6 
Menoaste (% bkt:sta) 52.6 50.9 49.0

Valtion rahoitusjäämä
(mrd. mk)

-11
-5 +1 

Valtion bruttovelka (mrd. mk)
420

420 414 



    % bkt:sta 62.2
59.2 55.0 

Julkisyhteisöjen
rahoitusjäämä (mrd. mk) 10 18 26

    % bkt:sta 1.5
2.5 3.4 

Julkinen Emu-velka (mrd. mk)
332

323 314 
    % bkt:sta 49.1

45.5 41.6 
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