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TALOUSENNUSTE 13.10.1999

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.

ULKOMAANKAUPPA ELPYY LOPPUVUODESTA 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen viime keväinen ennuste 
taloudellisesta kehityksestä on näillä näkymin 
toteutumassa. Siinä arvioitiin kokonaistuotannon 
kasvavan kuluvana vuonna 3,8 prosenttia ja ensi vuonna 
4,2 prosenttia. Tarkistetussa ennusteessa 
kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna ja ensi vuonna 
saman verran kuin viime keväisessä ennusteessa. 
Ulkomaankaupan vaikutus talouden kasvuun arvioidaan 
positiivisemmaksi kuin keväällä tehdyssä ennusteessa. 
Vastaavasti kotimaisen kysynnän kasvua on tarkistettu 
jonkin verran alaspäin.

Kuvio 1. Kokonaistuotanto ja työllisten määrä

 

Kansainvälinen talous voimistaa 
Suomen talouskasvua

Talouden kasvu elpyy Euroopassa. EU-alueen tuotanto 
kasvaa tänä vuonna 2 prosenttia ja ensi vuonna 2,7 
prosenttia. Kasvunäkymät ovat parantuneet eniten 
Ruotsissa ja Englannissa, maissa, jotka ovat tärkeitä 
Suomen viennille. Keski-Euroopan suurista maista 
suhdannenäkymät ovat suotuisimmat Ranskassa. Myös 
Saksan taloustilanne on paranemassa. 
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Eniten on suhdannetilanne kuitenkin parantunut Itä-
Aasiassa, erityisesti Etelä-Koreassa ja muissa alueen 
teollistuneissa maissa. Kiinan kasvu pysyy nopeana ja 
Japaninkin kokonaistuotanto on kääntynyt kasvuun. 
Suomen lähialueilla öljyn hinnan nousu on helpottanut 
Norjan talousvaikeuksia. Myös Venäjän talous on 
lähtemässä kasvuun. Poliittinen epävakaus ja sotatoimet 
maan sisällä vaikeuttavat talouskasvun vakiintumista. 
Baltian maissa ja Puolassa sen sijaan edellytykset 
talouskasvun uudelleen nopeutumiseen ovat 
vahvistuneet. 

USA:n talous on kasvanut verraten nopeasti 
alkuvuodesta, vaikka hidastumisen merkkejä on jo 
näkyvissä. Pohjois-Amerikan kokonaistuotanto kasvaa 
3,8 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna se hidastuu 
noin 3 prosenttiin. Suurin ulkomainen riski, joka uhkaa 
myös Suomea, liittyy USA:n talouden ylikuumenemiseen 
ja siitä mahdollisesti seuraavaan dollarin 
heikkenemiseen, korkojen nousuun ja pörssikurssien 
laskuun.

Korot nousevat Euroopassa

Odotukset EKP:n koron nostosta ovat nostaneet korkoja 
Euroopassa. Inflaation lievä vauhdittuminen saa EKP:n 
nostamaan ohjauskorkoaan ensi vuonna. Jo ennestään 
nousseet lyhyet korot eivät tosin kohoa tämän johdosta 
enää merkittävästi. Kolmen kuukauden korkojen 
keskimääräinen taso nousee tämän vuoden 2,9 
prosentista 3,4 prosenttiin ensi vuonna. Myös pitkät korot 
ovat puolisen prosenttiyksikköä tämän vuoden tason 
yläpuolella. USA:ssa talouskasvun hidastuminen hillitsee 
rahapolitiikan kiristymistä. Varsinkin lyhyet korot ovat 
siellä kuitenkin ensi vuonna tämän vuoden keskiarvon 
yläpuolella. 

Inflaatio nopeutuu Suomessa ensi vuonna 1,8 prosenttiin 
tämän vuoden 1,1 prosentista. Hintoja nostaa ennen 
kaikkea öljyn kallistuminen ja suhteellisen vahva 
kotimainen kysyntä. Suomen inflaatio on muutaman 
prosentin kymmenyksen Euro-alueen keskimääräistä 
hintojen nousua nopeampaa. 

Sekä vienti että tuonti lähtevät 
kasvuun loppuvuodesta 

Sekä viennin että tuonnin lievä supistuminen 
alkuvuodesta on ollut yllätyksellistä. Sähköteknisen 
teollisuuden vienti kasvaa edelleen huomattavasti viime 
vuodesta. Metsäteollisuuden vientinäkymien 



parantuminen kääntää koko viennin kasvuun 
loppuvuodesta. Muun metallin vienti elpyy tuntuvammin 
vasta ensi vuonna. Suomen vientimarkkinat ulkomailla 
kasvavat ensi vuonna vajaan prosenttiyksikön 
tämänvuotista nopeammin. Koko viennin volyymin kasvu 
nouseekin tämän vuoden runsaasta 2 prosentista noin 
7,5 prosenttiin ensi vuonna.

Kuvio 2. Vienti ja tuonti suhteessa BKT:een

 
Raskaan teollisuuden kapasiteetin vajaakäyttöisyys sekä 
investointien painottuminen rakentamiseen ovat 
rajoittaneet tuontia. Viennin kasvun nopeutumisen ja 
vuosituhannen vaihteen kulutuspiikin vaikutuksesta myös 
tuonti kasvaa vauhdikkaasti vuoden jälkipuoliskolla. Koko 
tuonnin määrän kasvu jää kuitenkin tänä vuonna 2 
prosenttiin. Kuluvan vuoden alkupuoliskon pienet 
tuontiluvut sekä kone- ja laiteinvestointien 
vauhdittuminen ensi vuonna nostavat koko tuonnin ensi 
vuoden kasvuluvun 8,5 prosenttiin. 

Muun muassa öljyn kallistumisen myötä tuontihinnat ovat 
lähteneet nousuun tämän vuoden alussa. Vientihintojen 
nousu on vasta käynnistymässä, minkä seurauksena 
vaihtosuhde heikkenee tänä vuonna. Ensi vuonna 
vientihinnat nousevat saman verran kuin tuontihinnat. 

Kauppataseen ylijäämän tämän vuoden ennuste on 
edelleen runsas 60 miljardia markkaa. Palvelutaseen 
tämän vuoden alijäämää on supistettu parilla miljardilla 
markalla viime kevään ennusteesta. Tämä nostaa 
vaihtotaseen tämän vuoden ennusteen 37 miljardiin 
markkaan. Ensi vuonna sekä kauppa- että vaihtotase 
vahvistuvat edelleen.

Asuntoinvestoinnit kasvavat edelleen

Investointitoiminta pysyy sekä tänä että ensi vuonna 



varsin vilkkaana, noin 7 prosentin kasvussa. Kasvu 
painottuu asuntoinvestointeihin. Ensi vuonna 
teollisuuden investoinnit lähtevät taas kasvuun. Tuolloin 
myös kone- ja laiteinvestoinnit lisääntyvät tätä vuotta 
enemmän, mutta sen sijaan muu rakentaminen hiipuu. 
Kauppa kasvattaa investointejaan edelleen 
keskimääräistä enemmän. Yksityisten investointien 
kasvu on tänä ja ensi vuonna liki 9 prosenttia. Julkiset 
investoinnit supistuvat tänä vuonna, mutta kääntyvät 
kasvuun jo ensi vuonna.

Yksityinen kulutus tukee yhä talouskasvua 

Säännöllisen työajan ansioita kuvaava indeksi nousee 
tänä vuonna 2,8 prosenttia. Maltillisen palkkaratkaisun 
puitteissa pysyvä keskimäärin noin 3 prosentin 
sopimuskorotus nostaa ansiotasoindeksiä ensi vuonna 4 
prosenttia. Huolimatta ansiotason noususta ja 
palkansaajien työpanoksen tuntuvasta kasvusta 
palkkasumma kasvaa tänä vuonna vain 5,6 prosenttia ja 
siten jonkin verran aiemmin arvioitua vähemmän. Ensi 
vuonna palkkasumma kasvaa 6 prosenttia. Työllisyyden 
parantumisen vuoksi julkisten tulonsiirtojen merkitys 
vähenee kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Tämä 
näkyy myös kotitalouksien käytettävissä olevissa 
reaalituloissa, jotka kasvavat sekä tänä että ensi vuonna 
noin 3,5 prosenttia.

Kuvio 3. Yksityiset kulutusmenot ja säästämisaste

 
Kulutusinto ei kuitenkaan laannu ja kotitalouksien 
kulutusmenot kasvavat sekä tänä että ensi vuonna 
käytettävissä olevia tuloja jonkin verran nopeammin. 
Reaalisesti yksityinen kulutus kasvaa tänä ja ensi 
vuonna noin 4 prosenttia edellisvuodesta. Tämän 
seurauksena säästämisaste laskee molempina vuosina. 

Teollisuustuotanto elpyy 



Sähköteknisen teollisuuden tuotanto hidastuu, mutta 
kasvaa määrältään ensi vuonna vielä liki 20 prosenttia. 
Muun teollisuuden piristyminen kiihdyttää 
teollisuustuotannon kasvun ensi vuonna noin 7 
prosenttiin. Tänä vuonna teollisuustuotanto kasvaa noin 
6,5 prosenttia. Palvelualojen kasvu hidastuu hieman ensi 
vuoden aikana. Kuljetusten määrän kasvun myötä tosin 
liikenteen tuotannon kasvu kiihtyy. Mutta kaupan ja 
rahoitusalan kasvu hidastuu jonkin verran. Tänä vuonna 
kaupan tuotanto on vielä 5 prosenttia viimevuotista 
suurempi. Julkinen tuotanto pysyy noin yhden prosentin 
kasvussa. Maa- ja metsätalouden tuotannon odotetaan 
kasvavan ensi vuonna.

Työllisyys parantunut odotettua enemmän 

Työllisten määrä kasvaa tänä vuonna 71000 henkilöllä 
viime vuoden keskimääräisestä tasosta. Tämä on 
yllättänyt myönteisesti. Eniten työllisyys kasvaa 
kotimarkkinavetoisilla aloilla kuten kaupan alalla, 
julkisissa ja muissa palveluissa sekä rakennusalalla. 
Työllisyyden parantuminen nostaa työllisyysasteen tänä 
vuonna 66,4 prosenttiin viime vuoden 64,6 prosentista. 
Ensi vuoden kuluessa palvelualojen ja rakentamisen 
kasvu hidastuu tämänvuotisesta, mikä jarruttaa työllisten 
määrän lisäystä. Työllisten määrä kasvaa kuitenkin noin 
50000 henkilöllä ja työllisyysaste yltää jo 67,5 prosenttiin.

Kuvio 4. Työttömyysaste

 
Työttömyysaste putoaa tänä vuonna keskimäärin 10,1 
prosenttiin. Ensi vuonna se on yhden prosenttiyksikön 
pienempi. Työllisyyden tuntuva koheneminen näkyy 
myös pitkäaikaistyöttömien määrän supistumisena. 

Valtion talous vahvistuu 



Julkisten menojen osuus bruttokansantuotteesta 
supistuu tasaisesti. Julkisen kulutuksen määrä kasvaa 
tänä vuonna yhden prosentin. Samaan aikaan julkiset 
investoinnit kuitenkin supistuvat. Ensi vuonna julkinen 
kulutus kasvaa 1,5 prosenttia. 

Tuloverotusta on kevennetty tänä vuonna. Työllisyyden 
paraneminen ylläpitää kuitenkin tuloverojen kasvua. 
Kulutuskysynnän kasvun myötä välilliset verot kasvavat 
merkittävästi vahvistaen valtion rahoitusasemaa. 
Kokonaisveroaste nouseekin tänä vuonna jonkin verran 
viimevuotisesta. Ensi vuonna kokonaisveroaste alenee 
hieman tämänvuotisesta, vaikka valtion ja kuntien 
verotulot kasvavat merkittävästi. 

Valtiontalouteen muodostuu tuntuva tuloylijäämä ensi 
vuonna. Valtiontalouden vahvistumisen myötä myös 
valtion velka supistuu. Vuonna 2000 sen bkt-osuus jää 
54 prosenttiin. Kuntatalous on likimain tasapainossa tänä 
ja ensi vuonna. Tosin rahoitustilanne säilyy 
epäyhtenäisenä. Sosiaaliturvarahastojen ylijäämät 
kasvavat entisestään. Julkisyhteisöjen yhteenlaskettu 
ylijäämä kasvaa vuonna 2000 4,7 prosenttiin 
bruttokansantuotteesta.

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE

 1998 1998 1999e 2000e 

 mrd.mk 
määrän 

prosenttimuutos 

Bruttokansantuote 651.3 5.6 3.8 4.2 

Tuonti 213.3 9.4 2.0 8.5 

Kokonaistarjonta 864.6 6.5 3.4 5.2 

 

Vienti 278.2 9.6 2.0 7.6 

Kulutus 464.9 4.3 3.2 3.1 

-yksityinen kulutus 327.9 5.5 4.0 3.9 

-julkinen kulutus 137.1 1.4 1.2 1.0 

Investoinnit 119.5 9.0 7.0 7.6 

- yksityiset investoinnit 100.3 11.0 8.9 8.8 

- julkiset investoinnit 19.2 -0.2 -3.0 0.5 

Varastojen muutos** 2.0 -0.1* 0.0 0.0 

Kokonaiskysyntä 864.6 6.5 3.4 5.2 



* vaikutus kokonaiskysynnän kasvuun prosenttiyksiköissä
** ml. tilastollinen ero

 

ENNUSTEEN KESKEISIÄ LUKUJA

 
1998

1999e 2000e 

Työttömyysaste (%)
11.4

10.1 9.1 
Työttömät (1 000) 285 257 234

Työllisyysaste (%) 
64.6

66.4 67.5 

Työlliset (1 000)
2222

2293 2342 

  

Inflaatio (%)
1.4

1.1 1.8 

Ansiotaso (%)
3.7

2.8 4.0 

Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot (%)

5.7
3.3 3.5 

  

Vaihtotaseen ylijäämä 
(mrd. mk)

40
37 40 

Kauppataseen ylijäämä 
(mrd. mk)

66
61 66 

Korollinen ulkomainen 
nettovelka (% BKT:sta)

20.7
15.7 11.1 

Veroaste (% BKT:sta)
45.9

46.2 45.9 

Julkiset menot (% BKT:sta)
52.1

50.4 48.5 
Korot

- 3kk helibor (%)
3.6

2.9 3.4 

- pitkät (%)
4.7

4.8 5.4 

 



JULKISEN TALOUDEN 
RAHOITUSASEMA JA VELKA

 1997 1998 1999e 2000e 
Valtion rahoitusjäämä 
(mrd. mk) -26 -12 -1 8 
Valtion bruttovelka 
(mrd. mk) 418 420 419 411 
Julkisyhteisöjen 
rahoitusjäämä 
(mrd. mk) -10 9 23 36 

% BKT:sta -1.6 1.4 3.2 4.7 
Julkinen Emu-velka 
(mrd. mk) 341 333 322 312 

% BKT:sta 53.9 48.5 44.9 40.9 

 

KANSAINVÄLINEN TALOUS

 
1998

1999e 2000e 

Euro-11
2.9

2.1 2.8 
    Saksa 2.7 1.5 2.5

    Ranska
3.2

2.3 2.8 

    Italia
1.4

1.5 2.5 

    Hollanti
3.8

2.5 2.5 

EU-15
2.8

2.0 2.7 

    Ruotsi
2.9

3.3 3.5 

    Tanska
2.9

1.5 2.3 

    Iso-Britannia
2.1

1.2 2.3 

Norja
2.1

1.0 2.0 



Viro
4.0

0.5 4.0 

Venäjä
-4.8

0.0 4.0 

Pohjois-Amerikka
3.8

3.8 3.0 
Kiina 7.8 7.2 7.5

Japani -2.8 0.8 1.3

NIE
-1.5

5.0 7.0 
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