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Suomen kokonaistuotanto kasvoi viime vuonna 5,5 prosenttia. Kasvuluku oli poikkeuksellisen korkea 
huolimatta siitä, että toissa vuoden paperialan työseisaus selittää siitä lähes prosenttiyksikön. Hyvästä 
suhdanteesta kertoo myös se, että työllisten määrä kasvoi viime vuonna 42 000 henkilöllä edellisvuo-
desta ja että työttömyysaste aleni 0,7 prosenttiyksikköä keskimäärin 7,7 prosenttiin. Suotuisaa talou-
dellista kehitystä selittää finanssipolitiikan keventäminen sekä maailmantalouden ja Suomen lähimark-
kinoiden hyvä suhdannetilanne. Suurin yllätys suhteessa konsensusennusteisiin oli Suomen ja Euroopan 
kasvunäkymien säilyminen kohtuullisen hyvinä huolimatta USA:n talouskasvun selvästä hidastumisesta. 
Palkansaajien tutkimuslaitos arvioi, että suhdannetilanne pysyy jatkossakin verraten hyvänä. Tämän 
mukaan Suomen kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 3,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,2 prosenttia.

Talouskasvu hidastuu – mutta 
pysyy edelleen nopeahkona

Euroalueen talouskehitys yllätti monet

Euroalueen kokonaistuotannon kasvu kiihtyi viime vuonna 
2,7 prosenttiin edellisvuoden 1,4 prosentista. Kasvuvauhti 
pysyi nopeahkona myös viime vuoden jälkipuoliskolla. Eu-
roalueen kasvua vauhdittivat viime vuonna erityisesti yk-
sityiset investoinnit, jotka kasvoivat noin neljä prosenttia 
edellisvuodesta. Yksityisen kulutuksen kasvukin nopeutui 
kahteen prosenttiin. Myös euroalueen ulkomaankauppa 
tuki talouskasvua. 

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että euroalueen 
kokonaistuotanto kasvaa tänä vuonna 2,5 prosenttia. Kas-
vu pysyy suhteellisen nopeana, vaikka sitä heikentävätkin 
kohonneet korot, euron arvon vahvistuminen suhteessa 
dollariin ja USA:n kasvun hidastuminen. Lisäksi Saksan 
arvonlisäveroprosentin nosto kolmella prosenttiyksiköllä 
tämän vuoden alusta hidastaa Saksan yksityisen kulutuk-
sen ja kokonaistuotannon sekä samalla koko euroalueen 
kasvua. Arvonlisäveron noston hintavaikutusta ovat kui-
tenkin vaimentamassa euroalueen energiahintojen tasoit-
tuminen, euron vahvistuminen ja maltillinen kustannus-
kehitys. Niinpä helmikuussa Saksan kuluttajahinnat olivat 
vain 1,9 prosenttia edellisvuoden 
tason yläpuolella, vaikka suuri osa 
arvonlisäverotuksen kiristämisen 
aikaansaamista hintapaineista oli 
jo purkautunut. Kaikkiaan kulut-
tajahintainflaation hidastuminen 
viime vuodesta tukee euroalueen 
yksityisen kulutuksen elpymistä ja 
talouskasvua tänä vuonna. Kotita-
louksien talousluottamusta ja ku-
lutushaluja lisää myös euroalueen 
roimasti parantunut työllisyystilan-

ne, jonka myötä vuoden keskimääräinen työttömyysaste 
aleni viime vuonna 7,8 prosenttiin edellisvuoden 8,6 pro-
sentista. 

Euroalueen yritysten pitkään jatkunut hyvä kannat-
tavuus sekä kohtuulliset markkinaodotukset kannusta-
vat niitä lisäämään investointeja kuluvana vuonna viime 
vuoden tahtiin. Tätä käsitystä tukevat myös tuoreet tiedot 
alueen reaalitaloudesta ja talousluottamuksesta tämän 
vuoden alkukuukausilta. Ulkomaankauppa – vienti miinus 
tuonti – tukee myös edelleen euroalueen kasvua, kun ta-
louskasvu pysyy nopeahkona muualla kuin USA:ssa. Eu-
roalueen vientimenestys nojautuu pitkälti vuosien kulues-
sa vahvistuneeseen hintakilpailukykyyn. 

Ensi vuonna euroalueen kasvuvauhti kiihtyy 2,8 pro-
senttiin. Tuolloin yksityisen kulutuksen merkitys kasvu-
tekijänä vain korostuu, kun Saksan arvonlisäverotuksen 
kiristäminen ei enää tunnu. On myös odotettavissa, että 
parantuneen työmarkkinatilanteen vaikutuksesta uusitta-
vien työehtosopimusten palkankorotukset ovat aiempaa 
suurempia, mikä on osaltaan siirtämässä kasvun paino-
pistettä ulkomaankaupasta yksityiseen kulutukseen. 

Talousennuste vuosille 2007–2008

Euroalueen reaalitalous, volyymin muuutos-%

2005 2006 2007e 2008e

Bruttokansantuote 1,4 2,7 2,5 2,8
Kotimainen kysyntä 1,6 2,4 2,4 2,7

Yksityinen kulutus 1,3 2,0 2,0 2,5
Julkinen kulutus 1,3 2,0 1,8 2,0
Kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,7 3,9 4,1 3,7

Vienti 4,3 7,9 6,8 5,2
Tuonti 5,3 7,5 6,5 5,0
Lähde: Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Euroopassa palkkapaineita 

Euroalueen, USA:n ja Japanin kehitykselle 
on ollut leimallista verraten maltillinen palk-
kakehitys verrattuna EU:n tulokasmaiden, 
Venäjän ja Aasian nousevien talouksien 
tuntuviin palkankorotuksiin. Myös tuoteyk-
sikköä kohti työvoimakustannusten nousu 
on euroalueella ollut huomattavasti maltilli-
sempaa kuin EU:n tulokasmaissa (kuvio 1). 
Sama pitänee paikkansa, kun kehittyneitä 
maita verrataan Asian kehittyviin talouksiin. 
Itse euroalueen kilpailukykyä on horjutta-
nut euron vahvistuminen suhteessa muihin 
valuuttoihin kuten kuviosta 2 ilmenee. Kil-
pailukyvyn vahvistuminen, kauppataseen 
reilu ylijäämä sekä työllisyystilanteen pa-
rantuminen on vahvistanut paineita aiem-
paa suurempiin nimellispalkankorotuksiin 
selvimmin Italiassa, Espanjassa, Saksassa 
ja Suomessa. Näistä Saksassa ja Suomes-
sa myönteinen talouskehitys on kasvattanut 
tuntuvimmin pääomatulojen osuutta kan-
santulosta.   

EKP nostaa vielä korkoa

Euroopan keskuspankki on nostanut kes-
keistä ohjauskorkoaan runsaan vuoden ai-
kana 2 prosentista 3,75 prosenttiin. Aluksi 
koronnostot nähtiin reaktiona siihen, että 
kuluttajahintainflaatio pysytteli yli EKP:n 
sallimassa kahdessa prosentissa. Kun öljyn 
halpeneminen painoi inflaation alle kahteen 
prosenttiin syyskuusta 2006 lähtien, EKP 
kuitenkin jatkoi rahapolitiikan kiristämistä. Talouskasvun 
lievän nopeutumisen katsottiin nostavan hintojen nousu-
paineita. Näillä näkymin euroalueen inflaatio pysyy alle 
kahdessa prosentissa tai kahden prosentin tuntumassa 
tänä vuonna. Siitä huolimatta EKP on nostamassa korko-
aan lisää. Tähän on ilmeisesti vaikuttanut se, että esimer-

Kuvio 1. Työvoima- ja yksikkökustannukset 
(OECD) 1997–2006
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Kuvio 2. Nimellispalkat 2002–2006

kiksi Saksassa on noussut vaatimuksia tuntuvista palkan-
korotuksista. 

Kaiken kaikkiaan EKP:n hanakkuus koronostoihin tun-
tuu yliampuvalta, koska inflaatio on pysynyt kurissa ja 
koska kotimainen kysyntä ei ole vielä edes ehtinyt kun-
nolla vahvistua EU:n suurimmissa jäsenmaissa Saksassa 

ja Italiassa. Palkansaajien tutkimuslai-
tos ennustaa, että EKP nostaa ohjaus-
korkoaan 0,25 prosenttiyksikköä tämän 
vuoden aikana. Lyhyt 3 kuukauden eu-
rokorko olisi tänä vuonna keskimäärin 4 
prosentissa ja ensi vuonna hivenen tä-
män tason yläpuolella. Pitkät 10 vuoden 
korot eivät euroalueella olisi enää mer-
kittävästi lyhyiden korkojen yläpuolella. 

USA:n talouskasvu hidastuu

USA:n talous kasvoi viime vuonna 3,3 
prosenttia. Kasvu on hidastumassa tänä 
ja ensi vuonna runsaan kahden prosentin 

Kansainvälinen talous

Kokonaistuotannon määrän kasvu (%) 2006 2007e 2008e

Yhdysvallat 3,3 2,2 2,4

Euro-13 2,7 2,5 2,8
Saksa 2,7 2,1 2,8
Ranska 2,2 2,2 2,2
Italia 2,0 2,0 2,5

EU27 2,9 2,8 2,9
Ruotsi 4,4 3,9 3,3
Iso-Britannia 2,8 2,8 2,6

Japani 2,2 2,2 2,0
Venäjä 6,7 6,5 6,0
Kiina 10,7 9,5 9,0
Lähde: BEA, BOFIT, Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos
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vauhtiin. USA:n talouskasvua hidastaa en-
nen kaikkea asuntoinvestointien romahta-
minen. Tähän liittyvä asuntojen arvonalen-
nus ja kotitalouksien varallisuusasemaan 
liittyvän epävarmuuden kasvu ovat myös 
osaltaan heikentäneet kuluttajaluottamista. 
Yksityisen kulutuksen kasvun hidastuminen 
ei kuitenkaan ole kovin jyrkkää. Suhteelli-
sen hyvänä pysynyt työllisyystilanne on vie-
lä toistaiseksi tukenut kotitalouksien luotta-
musta ja kulutusta. USA:n keskuspankin 
arvion mukaan sen ohjauskoron nykyinen 
5,25 prosentin taso sallii riittävän nopean 
(vajaan 3 prosentin) talouskasvun. Koska 
inflaatiopaineet eivät ole vielä väistyneet, 
keskuspankki tuskin vielä useaan kuukau-
teen on halukas lähtemään taloutta elvyt-
tävään rahapolitiikan keventämiseen. EKP:
n koronnostot ja USA:n kasvunäkymien heikentyminen 
ovat myös vahvistaneet euroa suhteessa dollariin (kuvio 
3). Euron vahvistuminen jatkunee. 

Naapureissa nopeaa kasvua

Suomen kannalta on merkityksellistä, että lähinaapurei-
den taloudet kasvavat tänä ja ensi vuonnakin selvästi no-
peammin kuin esimerkiksi euroalueella keskimäärin. Niin-
pä Ruotsin kasvu pysyy lähes 4 prosentissa ja Venäjän 
kasvu vähintään 6 prosentissa. Virossa ja koko Baltiassa 
kasvuvauhti lähentelee jatkossakin 10 prosenttia. Niin 
ikään Aasian kasvu pysyy nopeana, erityisesti väkirikkais-
sa Kiinassa ja Intiassa. 

On myös muistettava, että maailmantalouden riskit ei-
vät liity pelkästään USA:n epätasapainoihin. Sekä Kiinan 
että Intian kasvun kestävyyttä voivat koetella ammattitai-
toisen työväen pulasta aiheutuvat pullonkaulat, suhteelli-
sen kehittymätön kuljetusverkosto ja muu infrastruktuuri 
sekä lisääntyvät paineet rajoittaa ympäristön pilaantumis-
ta. Euroalueen kannalta on merkityksellistä myös se, että 

Kiinan valuutta on hiljalleen irrottautumassa dollaripari-
teetista (kuvio 4). Vielä pitkään Kiina ja Japanikin valuut-
tainterventioillaan kuitenkin tukevat dollaria ja lujittavat 
samalla oman valuuttansa dollarikytköstä, jotta näiden 
maiden hintakilpailukyky USA:n markkinoilla pysyisi hy-
vänä. 

Ulkomaankaupan vaikutus viime 
vuoden kasvuun oli merkittävä

Suomen viime vuoden talouskasvun nopeus selittyy pit-
kälti ulkomaankaupalla. Vienti kasvoi määrältään 10,7 
prosenttia ja tuonti vain 5,4 prosenttia. Viennin menestys 
oli hyvä, vaikka vuoden 2005 metsäseisokki selittää sen 
kasvusta 2-3 prosenttiyksikköä. Erityisesti metallijalostei-
den ja laivojen vienti kasvoi voimakkaasti, mutta myös 
kone- ja laiteteollisuuden tuotteiden viennin määrä oli lä-
hes 10 prosentin kasvussa. Tuonnin kasvu jäi odotuksista. 
Ilmeisesti kauttakulun vaikutus, joka kasvatti ulkomaan-
kauppaa vuonna 2005, ei enää nostanut tuonninkaan 
kasvulukua. Myös kulutuksen kasvun jääminen vain 2,3 

prosenttiin näkyi tuonnin odotuksiin nähden 
hitaassa kasvussa.

Sekä palveluiden viennin että niiden 
tuonnin kasvun hyytyminen lähelle nol-
laa toissa vuoden reippaasta kasvusta oli 
verraten odottamatonta. On ilmeistä, että 
palveluiden tuontia ja vientiä, johon sisäl-
tyy nykyisin myös suomalaisen T&K-panos-
tuksen vaikutus ulkomaisen tytäryhtiöiden 
arvonlisäykseen, voidaan korjata vielä mer-
kittävästikin, kun kansantalouden tilinpidon 
viime vuoden luvut täsmentyvät. 

Ulkomaankaupan vaihtosuhde heikke-
ni tuntuvasti viime vuonna, kun energian 
kallistuminen nosti tuontihintoja alkuvuon-
na. Tosin koko viennin hintakin nousi viime 
vuonna keskimäärin 2,4 prosenttia vuoden 
takaisesta pitkälti metallien jalosteiden kal-

Kuvio 4. Kiinan yuanin arvo dollareissa 2005:01–2007:02
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Kuvio 3. Euron arvo muissa valuutoissa 2005:01–2007:02
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listumisen vuoksi. Raa-
ka-ainetuonnin – lähinnä 
öljyn ja kaasun - hintojen 
tasoittuminen viime vuo-
den loppupuolelta alkaen 
on kuitenkin jarruttanut 
vaihtosuhteen heikkene-
mistä. Kauppatase kasvoi 
viime vuonna tuontiener-
gian kallistumisesta huo-
limatta lähes 2 miljardilla 
eurolla 9,5 miljardiin eu-
roon.

Viime vuonna Suomen 
vienti kasvoi nopeimmin 
euroalueelle ja siellä ni-
menomaan Saksaan ja 
Hollantiin. Merkillepantavaa on myös se, että Suomen ul-
komaankauppa on kasvanut nopeahkosti ja tasapainos-
sa EU:n uusiin jäsenmaihin. Vastaavasti taas Itä-Aasian 
kanssa käytävän kaupan alijäämä on vain kasvanut. Suo-
mella on mittava alijäämä niin alueen nousevien talouk-
sien kuten Kiinan mutta myös Japanin että Etelä-Korean 
kanssa käytävässä kaupassa. Nämä kaupan rakenteet 
ovat ominaisia muillekin euromaille. Sekä Itä-Euroopan 
että Aasian nousevien maiden kanssa käytävän kaupan 
ehtoihin vaikuttaa vientikohteiden lähtökohtaisesti matala 
työvoimakustannusten ja ilmeisesti myös yksikkökustan-
nusten taso mutta samanaikaisesti palkkatason ja työvoi-
makustannusten jyrkkä nousu (kuviot 1 ja 2). 

Se, että näissä oloissa kauppa nimenomaan EU:n 
uusien jäsenmaiden kanssa muttei Itä-Aasian nousevi-
en talouksien kanssa on pysynyt tasapainoisena, selittyy 
pitkälti valuuttakurssikytköksistä. EU:n uusien jäsenmai-
den valuutan arvo on seurannut kiinteästi euroa, kun taas 
Itä-Aasian valuutat ovat heikentyneet suhteessa euroon 
(kuviot 3 ja 4). Lisäksi on huomattava, että myös Suomen 
ja Venäjän välinen kauppa on ollut suhteellisen tasapai-
noista, jos siitä otetaan pois öljykauppa. Tähän on myö-
tävaikuttanut se, että euron paino ruplan valuuttakorissa 
on kasvanut. 

Viennin kasvu jatkuu 

Suomen viennin määrä kasvaa tänä vuonna 6 prosenttia 
ja ensi vuonna 5 prosenttia. Ulkomaankaupan vaikutus 
kokonaistuotannon kasvuun on vielä selvästi positiivinen, 
koska tuonti kasvaa tänä vuonna vain 4 prosenttia ja ensi 
vuonna 3,5 prosenttia. Vientiä vahvistaa euroalueen ta-
louskasvun asettuminen 2,5 – 3 prosenttiin sekä Suomen 
naapurimaiden – Ruotsin, Venäjän ja Baltian – kasvun 
pysyminen huomattavasti esimerkiksi EU:n keskikasvua 
nopeampana. Tiedot perinteisen metalliteollisuuden ti-
lauskannan suurenemisesta, laivatoimitusten kasvusta, 
Nokian matkapuhelinalan menestymisestä tärkeimmän 
kilpailijan kustannuksella sekä teollisuuden omista arvi-
oista, joiden mukaan lähikuukausien vientinäkymät ovat 

hyvät, viittaavat viennin kasvun jatkumiseen kohtuullisen 
nopeana tänäkin vuonna. 

Ensi vuonna tilanne pysyy jokseenkin samanlaisena. 
Tätä positiivista yleisnäkymää varjostavat elektroniikan 
kokoonpanon alasajo sekä metsäteollisuuden viennin kas-
vun vääjäämätön hitaus. Ensi vuonna Suomen metsäteol-
lisuutta ja sen ulkomaanvientiä uhkaavat Venäjän raaka-
aineviennin tullien mahdollinen toteuttaminen. 

Tuontienergian hinnan tasoittuminen edistää myös 
Suomen vaihtosuhteen tasoittumista lähitulevaisuudessa. 
Tätä tendenssiä tukee myös se, että hintaeroosiosta eni-
ten kärsinyt sähköteknisen teollisuuden sarjatuotteiden 
valmistus on siirtynyt pitkälti Suomesta pois ja että tämän 
vastapainoksi hinnaltaan kestävän kone- ja laiteteollisuu-
den osuus Suomen viennin arvosta on nousemassa. Ul-
komaankaupan vaihtosuhteen odotetaankin pysyvän sekä 
tänä että ensi vuonna lähes ennallaan. 

Viennin suhteellisen nopea kasvu ja vaihtosuhteen 
heikkenemisen hidastuminen vahvistavat Suomen ulko-
maankaupan taseita tänä ja ensi vuonna. Tänä vuonna 
kauppataseen ylijäämä on jo yli 11 miljardia euroa ja ensi 
vuonna runsaat miljardi euroa tätäkin suurempi. Vastaa-
vasti myös vaihtotase vahvistuu. 

Teollisuuden kasvu ei vielä ehdy

Teollisuustuotanto on kasvanut selvästi kokonaistuotantoa 
nopeammin. Metsäteollisuuden viime vuoden korkea kas-
vuluku selittyy lähinnä toissa vuoden tuotantoseisokista, 
mutta metalliteollisuuden (ml. sähkötekninen ala) lähes 
13 prosentin kasvu on ollut odotettuakin nopeampaa ja 
se jatkuu bruttokansantuotteen kasvua nopeampana tänä 
ja ensi vuonna. Muun kuin sähköteknisen metalliteollisuu-
den tuotannon määrä kasvaa tänä vuonna 9 prosenttia ja 
ensi vuonnakin vielä 6 prosenttia. Sähköteknisen teolli-
suuden volyymin kasvu taas putoaa noin 3 prosentin tun-
tumaan. Metsäteollisuus kasvaa edelleen parin prosentin 
vuosivauhtia. Tosin ensi vuonna kasvua uhkaavat Venäjän 
metsäraaka-aineelle asettamat tullit. Viime vuonna muu 
tehdasteollisuus, johon kuuluvat kemian teollisuuden 

Kysynnän ja tarjonnan tase

2006 2006 2007e 2008e
Mrd. € Määrän muutos (%)

Bruttokansantuote 167,9 5,5 3,5 3,2
Tuonti 63,6 5,4 4,0 3,5
Kokonaistarjonta 231,5 5,5 3,6 3,3

Vienti 74,5 10,7 6,0 5,0
Kulutus 121,2 2,3 2,1 2,3

yksityinen 85,2 3,0 2,4 2,8
julkinen 35,9 0,9 1,5 1,2

Investoinnit 32,3 5,1 4,1 3,2
yksityiset 27,9 5,6 4,4 2,2
julkiset 4,4 1,8 2,4 9,4

Varastojen muutos (ml. tilastollinen ero) 3,5 -0,1 2,1 1,4
Kokonaiskysyntä 231,5 5,5 3,6 3,3
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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ohella elintarviketeollisuus, kivijalosteiden tuotanto sekä 
tekstiili- ja vaatetusteollisuus, kääntyi selvään nousuun. 
Tämän positiivisen trendin uskotaan jatkuvan tänä ja en-
si vuonna, kun kemian teollisuuteenkin on tulossa uutta 
kapasiteettia. 

Muista toimialoista rakentamisen kasvu jatkuu nope-
ahkona. Kauppa kasvaa edelleen 4–5 prosenttia, ja ensi 
vuonna sitä tukee kotitalouksien kulutuskysynnän voimis-
tuminen. Teollisuuden tendenssi ulkoistaa tarvitsemiensa 
palvelupanosten tuotanto tähän erikoistuneisiin yrityksiin 
näkyy liike-elämän palveluiden kasvun voimistumisena. 
Puhtaan tiedon tuotannon painoarvo Suomen tuotanto-
rakenteessa on ainakin toistaiseksi lisääntymässä myös 
kansainvälisen työnjaon syventymisen myötä. Henkilö-
kohtaisten palveluiden tuotanto kasvaa ennustejaksolla 
muuta tuotantoa hitaammin. 

Palkkojen nousu hidastui

Viime vuonna tulopoliittisen kokonaisratkaisun mukaiset 
palkankorotukset tulivat voimaan vasta kesäkuussa. Liu-
kumat ja palkkaperintö huomioiden ansiotaso nousi 3,0 
prosenttia. Yksityisen sektorin palkkaliukumat ovat olleet 
viime vuosina normaalilla tasolla, eikä niissä näy selvää 
kasvua. Vaikka avoimien työpaikkojen määrä on ollut kas-
vussa, niin työvoimapulaa on esiintynyt vasta harvoissa 
ammattiryhmissä. Työllisyyden kohentuessa palkkasum-
ma kasvoi viime vuonna ansiokehitystä nopeammin, 4,5 
prosenttia vuodessa. 

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu on voimassa syyskuun 

loppuun eikä täksi vuodeksi ole sovittu palkankorotuk-
sia. Ennustamme ansiotason liukumineen nousevan tänä 
vuonna 2,8 prosenttia, jolloin palkkasumma kasvaisi 4,4 
prosenttia. Vuonna 2008 ansiokehitys kohentuu ja arvi-
oimme nousuksi vuositasolla 3,8 prosenttia. Tämän ta-
soinen sopimusratkaisu vastaisi viime vuosien maltillista 
linjaa. Sen seurauksena palkkojen osuus arvonlisäyksestä 
säilyisi ennallaan ja palkkasumma kasvaisi 4,9 prosenttia. 
Liittotasolla tehty ratkaisu johtaisi todennäköisesti tätä 
korkeampaan tasoon.

Viime vuoden tapaan myös tänä vuonna palkankoro-
tusten vaikutus kotitalouksien tulokehitykseen on aiem-
paa pienempi, mutta veronkevennyksillä tuetaan vastaa-
vasti palkansaajien ostovoiman kehitystä. Viime vuonna 
kotitalouksien omaisuustulot kääntyivät kasvuun kuten jo 
vuosi sitten ennakoimme. Tänä vuonna omaisuustulojen 
kasvu kiihtyy ja osinkotuloissa päästään lähelle vuoden 
2004 huippua. Kotitalouksien korkomenot ovat sitä vas-
toin kääntyneet nopeaan nousuun. Tämä heijastaa sekä 
lainakannan nopeana jatkunutta kasvua että korkojen 
kääntymistä selvään ja tasaiseen nousuun. Tänä vuonna 
kotitalouksien reaalitulojen odotetaan kaikkiaan kasvavan 
2,7 prosenttia. Ensi vuonna ne kasvavat vähän nopeam-
min. 

Talousnäkymien vakaus 
ylläpitää kulutuksen kasvua

Tulopoliittisen kokonaisratkaisun ansiosta kotitalouksien 
taloussuunnittelu on ollut vakaalla pohjalla. Työllisyyden 

kasvun jatkuminen on pitä-
nyt yllä vahvaa kuluttajien 
luottamusta ja tukenut yk-
sityisen kulutuksen kasvua. 
Säästämisaste painui viime 
vuonna selvästi negatiivi-
seksi. Viime vuosina kulutus 
on painottunut puolikestä-
vien tavaroiden ja kestoku-
lutushyödykkeiden hankin-
tojen suuntaan. Kulutuksen 
rakenteella on ollut suotuisa 
vaikutus talouskehitykseen. 
Se on heijastunut valtionta-
louteen, sillä välillisten ve-
rojen tuotto on lisääntynyt 
kulutuksen keskimääräistä 
kasvua nopeammin. Lisäksi 
kaupan työllisyys on kasva-
nut tavallista nopeammin.

Reaaliansioiden kasvun 
lievä hidastuminen ja reaali-
koron nousu alkavat jarrut-
taa kulutuksen kasvua. Au-
toverotukseen kohdistuvat 
odotukset ovat vaikuttaneet 
uusien autojen kauppaan. 

Ennusteen keskeisiä lukuja

2006 2007e 2008e
Työttömyysaste (%) 7,7 7,1 6,8
Työttömät (1 000) 204 190 183
Työlliset (1 000) 2443 2473 2490
Työllisyysaste (%) 68,9 69,4 69,7

Inflaatio, kuluttajahintaindeksi (%) 1,6 1,8 1,5
Ansiotaso, ansiotasoindeksi (%) 3,0 2,8 3,8
Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot (%) 1,6 2,7 2,9

Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. €) 9,9 11,9 13,0
Kauppataseen ylijäämä (mrd. €) 9,5 11,4 12,7

Valtiontalouden rahoitusylijäämä
mrd. € 1,6 2,2 2,5

% bkt:sta 0,9 1,2 1,3
Julkisyhteisöjen rahoitusylijäämä

mrd. € 6,3 7,7 8,5
% bkt:sta 3,8 4,3 4,6

Velkaantumisaste (Emu-velka)
% bkt:sta 39,1 37,0 35,3

Veroaste, % 43,5 43,1 43,2

Lyhyet korot (3 kk:n euribor) 3,1 4,0 4,1
Pitkät korot (valtion obligaatiot, 10 v.) 3,8 4,2 4,1
Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Tämän vuoden alussa uusien autojen rekis-
teröinti on selvästi hidastunut vuoden ta-
kaisesta. Vaikka käytettyjen autojen kaup-
pa on ollut vilkasta, tulee tämä näkymään 
koko vuoden myyntiluvuissa. Yksityinen 
kulutus kasvaa 2,4 prosenttia tänä vuonna 
ja 2,8 prosenttia ensi vuonna. Vaikka kasvu 
on reaalitulojen nousua hitaampaa, ei koti-
talouksien säästämisaste näytä palautuvan 
positiiviseksi ennustejakson aikana. 

Inflaatiovauhdin 
nopeutuminen jää 
väliaikaiseksi 

Viime vuonna kuluttajahintojen inflaatio 
kiihtyi. Joulukuussa inflaatiovauhti oli 2,2 
prosenttia, kun se tammikuussa oli alle prosentin. Vii-
me vuoden keskimääräinen inflaatio oli 1,6  prosenttia. 
Viime vuosina hintojen kehityksessä merkittävässä ase-
massa ovat olleet polttonesteiden ja asumisen hinta sekä 
lainojen korkokehitys (kuvio 5). Viime vuonna asumisen 
kallistuminen nosti eniten kuluttajahintoja. Tähän vaikut-
tivat asuntolainojen korkojen nousu, asuntojen hintojen 
kallistuminen ja vuokrankorotukset. Kokonaisuudessaan 
asumisen hinnan vaikutus inflaatioon oli noin yhden pro-
senttiyksikön verran, josta jo nykyisellään periytyy 0,6 
prosenttiyksikön inflaatiovaikutus kuluvalle vuodelle.

Asuntomarkkinat ovat tasaantumassa. Tämä näkyy 
inflaatiovauhdin hidastumisena. Korkojen nousu nostaa 
vielä tänä vuonna inflaatiota, mutta muita olennaisia hin-
tapaineita tai inflaatioyllätyksiä ei ole näkyvissä. Raakaöl-
jyn Brent-laadun hinta on edelleen korkealla yli 60 dollarin 
tasolla, mutta näköpiirissä ei ole nopeaa hinnan nousua 
eikä sen laskuakaan. Korkojen ja asuntomarkkinoiden ta-
saantuessa kuluttajahintojen ennustetaan nousevan 1,8 
prosenttia vuonna 2007. Ensi vuonna inflaatio on vuosita-
solla 1,5 prosenttia. 

Palkankorotukset ovat olleet maltillisia, ja palkkasum-

ma kasvoi viime ja tänä vuonna hitaammin kuin yksityi-
sen sektorin toimintaylijäämä. Funktionaalinen tulonjako 
heikkeni viime vuonna, ja palkkojen osuus yritysten ar-
vonlisäyksestä laski samalle tasolle kuin se oli 1990-luvun 
lopun suhdannehuipussa (kuvio 6).

Työllisyys harppasi

Viime vuonna syntyi 42 000 uutta työpaikkaa. Eniten työl-
lisyys kasvoi liike-elämän palveluissa, julkisissa ja muissa 
palveluissa sekä liikenteen alalla, mutta työllisyys parani 
lähes kaikilla toimialoilla, kun myös rakentaminen, kauppa 
ja teollisuus lisäsivät työllisten määrää. Hyvä työllisyysti-
lanne aktivoi ihmisiä työmarkkinoille, minkä seurauksena 
myös työvoima kasvoi 27 000 henkilöllä. Viime vuoden 
työttömyysaste alenikin keskimäärin 7,7 prosenttiin. Tä-
hän liittyen pitkäaikaistyöttömien määrä supistui 10,2 
prosentilla.

Tänä vuonna työllisyys kasvaa jonkin verran viimevuo-
tista hitaammin mutta kuitenkin 30 000 henkilöllä (kuvio 
7). Työllisyys kohenee eniten palvelusektoreilla, erityisesti 

liike-elämän palveluissa. Lisäksi rakentami-
nen kasvattaa työllisyyttä vielä jonkin ver-
ran, mutta teollisuudessa työllisten määrä 
ei juuri muutu. Työvoima kasvaa tänä vuon-
na 15 000 henkilöllä. Osaltaan työvoiman 
kasvu selittyy puhtaasti väestöllisillä teki-
jöillä kuten maahan suuntautuvan siirto-
laisuuden kasvulla, osaltaan taas sillä, että 
työvoimaan kuulumaton työikäinen väestö 
aktivoituu hyvän suhdannetilanteen ansios-
ta. Työttömyysaste laskee tänä vuonna 7,1 
prosenttiin. 

Myös ensi vuonna työmarkkinakehitys 
jatkuu hyvänä, vaikka talouskasvu hidastuu 
jonkin verran. Työllisten määrä kasvaa ensi 
vuonna 17 000 henkilöllä niin, että työlli-
syysasteeksi tulee 69,7 prosenttia. Samalla 
työvoima kasvaa 10 000 henkilöllä. Tämän 

Kuvio 5. Kuluttajahinnat ja asuminen 2001:01–2007:02
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Kuvio 6. Funktionaalinen tulonjako 
yritystoiminnassa 1975–2008
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tuloksena työttömyysaste laskee 6,8 pro-
senttiin. 

Työmarkkinat ovat olleet viime vuosi-
na muutostilassa, ja yleisesti on kiinnitetty 
yhä enemmän huomiota työsuhteiden mää-
rän lisäksi työsuhteiden laatuun. Eräs työ-
suhteiden muuttumista kuvaava mittari on 
osa-aikaisten työsuhteiden määrä. Kun tar-
kastellaan kehitystä 1990-luvun alusta läh-
tien, havaitaan, että osa-aikaisten työllisten 
osuus kaikista työllisistä on kasvanut 10 
prosentin tuntumasta yli 14 prosenttiin (ku-
vio 8). Kansainvälisesti osa-aikaisten osuus 
on vielä pieni, mutta trendi on ylöspäin. 
Työvoiman kysynnän voimistuessa ja sen 
tarjonnan rajoittuessa voidaan osa-aikais-
ten osuuden odottaa tasoittuvan tai jopa 
kääntyvän uudelleen laskuun lähivuosina. 

Osa-aikaisuuden kasvusta huolimatta 
Tilastokeskuksen mittaamat tehdyt työ-
tunnit ovat kehittyneet kutakuinkin samas-
sa tahdissa työllisyyden kanssa. Työtunnit 
kasvavatkin tänä vuonna samaa tahtia kuin 
työllisyys ja ensi vuonna työllisyyttä hie-
man nopeammin. Se, että kansantalouden 
tilinpidon työtunnit ovat kasvaneet Tilasto-
keskuksen työvoimatutkimuksen työtunteja 
jonkin verran nopeammin, kertonee ulko-
maisen työpanoksen osuuden kasvusta. Ti-
lastokeskuksen kyselythän eivät ulkomais-
ta työvoimaa (etenkään vuokratyövoimaa) 
tavoita. 

Rakentaminen jatkuu 
vilkkaana

Yksityiset investoinnit lisääntyivät viime vuonna 5,6 pro-
senttia. Asuinrakentaminen kasvoi eniten, mutta lähes 
yhtä vauhdikasta kasvu oli myös muussa talorakenta-
misessa, maa- ja vesirakentamisessa sekä kone- ja lai-
teinvestoinneissa. Investointiaktiviteetti pysyy korkeana 
myös kuluvana vuonna. Yksityiset investoinnit kasvavat 
4,4 prosenttia viime vuodesta. Rakennuslupia ja aloitet-
tuja rakennuksia koskevat tiedot viittaavat myös siihen, 
että rakentamisen painopiste siirtyy asuinrakentamisesta 
muuhun talonrakentamiseen, jossa kasvua on odotetta-
vissa erityisesti liike- ja toimistorakentamisessa.

Yksityisten investointien kasvu jää ensi vuonna run-
saaseen kahteen prosenttiin. Investointiennusteiden epä-
varmuutta lisää mittavien investointien, kuten ydinvoi-
malan ja Finnairin laitehankintojen, ajoittumiseen liittyvä 
epävarmuus.

 Tuloverokertymän kasvu jatkui

Valtiontalouden rahoitusylijäämä kasvoi viime vuonna lä-

Kuvio 7. Työllisten määrä ja työtunnit 1991:01–2007:02
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Kuvio 8. Osa-aikaisten osuus työllisistä 1990:01–2007:02
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hes miljardilla eurolla. Veronkevennyksistä huolimatta tu-
lo- ja varallisuusveron tuotto kasvoi 1,2 prosenttia, mikä 
oli seurausta ennen kaikkea ansio- ja pääomatuloveron 
odotettua suuremmasta kasvusta. Kotitalouksien veron-
alaisista pääomatuloista erityisesti osingot ja korot kas-
voivat voimakkaasti. Yhteisöveron tuotto nousi 6,7 pro-
senttia. Valtion kulutusmenojen kasvu jäi jonkin verran 
odotettua hitaammaksi, kun taas valtion kiinteät inves-
toinnit kasvoivat selvästi. Kuntien valtionosuudet kasvoi-
vat 9,5 prosentin tahtiin.

Kuntien taloustilanne helpottui viime vuonna jopa en-
nakoitua enemmän. Niiden rahoitusalijäämä puolittui noin 
puoleen miljardiin euroon. Paikallishallinnon verotulot oli-
vat reippaassa kuuden prosentin laskussa. Kulutusmenot 
lisääntyivät hieman odotettua hitaammin, vain 4,6 pro-
senttia, mutta investoinnit kääntyivät loppuvuodesta yl-
lättäen kasvuun (kuvio 9). 

Maksettujen eläkkeiden nopean kasvun seurauksena 
työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvarahastojen ra-
hoitusylijäämä kasvoi ennustettua selvästi hitaammin, 
mutta se ylsi kuitenkin 5,2 miljardiin euroon. Talouden 
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hyvän kasvun ja sosiaalivakuutusmaksupro-
senttien korotusten ansiosta sosiaalivakuu-
tusmaksut nousivat 8,6 prosenttia, vakuu-
tettujen osalta peräti 14,4 prosenttia. Myös 
työeläkelaitosten omaisuustulot kehittyivät 
hyvin suotuisasti.

Julkisyhteisöjen kaikkien kolmen sek-
torin parannettua viime vuonna rahoitus-
asemaansa niiden EMU-ylijäämä suhteessa 
bruttokansantuotteeseen nousi reilun pro-
senttiyksikön 3,8 prosenttiin samalla, kun 
EMU-velan suhde bruttokansantuotteeseen 
aleni 2,3 prosenttiyksikköä 39,1 prosenttiin. 
Suuri osa tästä velkasuhteen alenemisesta 
johtui erityisen vauhdikkaasta talouskasvusta.

Julkisen talouden 
ylijäämä on kasvamassa

Vuonna 2007 valtion investointi- ja erityisesti kulutusme-
nojen kasvu on jäämässä melko vaatimattomaksi, mut-
ta veronkevennyksistä huolimatta verokertymä lisääntyy 
hiukan niitä nopeammin, ja valtion saamien osinko- ja 
korkotulojen odotetaan kasvavan noin 350 miljoonalla 
eurolla. Kuntien valtionosuuksien kasvu hidastuu neljään 
prosenttiin, ja tätä kompensoidaan siirtämällä kunnal-
lisverotuksen ansiotulovähennystä valtionverotukseen. 
Valtiontalouden ylijäämä kasvaa 600 miljoonalla eurolla 
lähes 2,2 miljardiin euroon. 

Kuntien verotulot nousevat kuluvana vuonna kuuden 
prosentin tahtia, mikä valtionosuuksien hitaammasta 
noususta ja investointien hiukan nopeammasta kasvusta 
huolimatta takaa sen, että kuntien rahoitusasema para-
nee edelleen hieman, runsaat 100 miljoonaa euroa.

Sosiaalivakuutusmaksuprosentit pysyvät kuluvana 
vuonna jokseenkin ennallaan, ja palkkasumman kasvun 
hidastuessa työeläkelaitosten ja muiden sosiaaliturvara-
hastojen maksutulojen kasvu hidastuu selvästi. Toisaalta 
niiden omaisuustulojen kasvun ennakoidaan vauhdittu-
van, ja valtion budjetista ohjataan niille lisävaroja, joten 
kaiken kaikkiaan niiden rahoitusylijäämä paisuu edelleen 
noin 650 miljoonalla eurolla lähes 6 miljardiin euroon.

Kaiken kaikkiaan julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä nou-
see puolella prosenttiyksiköllä 4,3 prosenttiin bruttokan-
santuotteesta, ja EMU-velkasuhde alenee 37 prosenttiin. 
Kokonaisveroaste alenee 0,4 prosenttiyksiköllä 43,1 pro-
senttiin.

Julkiset investoinnit 
paisuvat ensi vuonna

Vuoden 2008 valtionverotukseen on tässä ennusteessa 
oletettu hallituksen 8.3.2007 tekemän kehyspäätöksen 

mukaiset ansiotulojen veronkevennykset, jotka jättävät 
niiden veroasteen ennalleen. Kun samalla palkkasum-
man kasvu vauhdittuu ja yhteisöveron kasvukin jatkuu 
hyvänä, vahvistuu valtion tuloveron tuoton kasvu lähes 
kuuteen prosenttiin. Ennusteessa ei ole oletettu mitään 
tarkistuksia arvonlisä-, alkoholi-, auto- eikä muihinkaan 
välillisiin veroihin. Vuodelle 2008 näyttäisi ajoittuvan poik-
keuksellisen runsaasti väylähankkeita, joissa valtiolla on 
merkittävä rahoitusosuus. Tämän ja kuntien investointien 
samanaikaisen kasvun seurauksena julkiset investoinnit 
tulisivat kasvamaan reaalisestikin lähes kymmenen pro-
sentin vauhtia. 

Väylähankkeet tulevat kuumentamaan maanrakennus-
alaa ja todennäköisesti kiihdyttämään sen kustannustason 
jo nyt reipasta nousua niin, että menokehyksiä joudutaan 
tältä osin tarkistamaan ylöspäin tai myöhentämään näi-
den hankkeiden toteutusta. Jälkimmäistä mahdollisuutta 
ei tässä ennusteessa kuitenkaan ole huomioitu. Ennus-
teen mukaan valtiontalouden ylijäämä jatkaisi kasvuaan 
noin 300 miljoonalla eurolla.

Ei kunnallisvaalibudjetteja?

Voimassa olevien menokehysten mukaisesti kuntien val-
tionosuuksien kasvu vauhdittuu hieman vuonna 2008. 
Kyseessä on kunnallisvaalivuosi, ja helposti saattaisi kuvi-
tella, että se näkyisi kuntien menojen ja/tai valtionosuuk-
sien tavallista voimakkaampana kasvuna. Mitään tällaista 
systematiikkaa ei kuitenkaan löydy kuntien kulutus- ja 
investointimenoista viimeisten 30 vuoden aikana, ja ohei-
nen kuvio osoittaa, että ”vaalisyklin” tunnistaminen kun-
tien valtionosuuksista vaatii vähintäänkin hyvin tarkkaa 
silmää.1 1990-luvun lamaa edeltänyt ja sen aikainen ke-
hitys näkyy oheisesta kuviosta selvästi. 2000-luvulla val-
tionosuudet ovat kasvaneet jälleen melko vauhdikkaasti, 
ja nähtäväksi jää, muodostuuko kuluvan vuoden hitaampi 

Kuvio 9. Kuntien kulutus- ja investointimenot 1976–2008
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1Kuviosta on poistettu vuonna 2002 tapahtunut teknisluontoinen tasokorotus valtionosuuksiin, 998 miljoonaa euroa, joka johtui valtion 

kunnille maksaman arvonlisäveron palautuksen muuttamisesta valtionosuuksiksi.
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4 prosentin kasvu vain historialliseksi poik-
keukseksi, jossa tämä kertaluonteinen not-
kahdus tuli kompensoitua supistamalla kun-
nallisverotuksen ansiotulovähennystä

Vuonna 2008 kuntien rahoitusalijäämän 
ennustetaan pysyvän suunnilleen ennal-
laan. Kuntien verotulojen kehitystä pitää 
yllä palkkasumman ja yhteisöveropohjan 
hyvä kasvu samalla kun myös kulutus- ja 
investointimenot jatkavat selvää nousuaan. 
Ennusteessa ei ole oletettu mitään ylimää-
räisiä lisäyksiä kuntasektorin palkkoihin tai 
työllisyyteen, mutta kunnallisverotuksen on 
ennakoitu kiristyvän viime vuosien tapaan 
noin 0,1 prosenttiyksiköllä.

Vuoden 2008 sosiaalivakuutusmaksuista 
ei ole vielä tehty varsinaisia päätöksiä, mut-
ta ennusteessa on oletettu kehyspäätöksen 
mukainen 0,2 prosenttiyksikön korotus eläkemaksuihin. 
Kun palkkasumma samalla kasvaa kuluvaa vuotta vauh-
dikkaammin, niin työeläkelaitosten ja muiden sosiaalitur-
varahastojen rahoitusylijäämä paisuu edelleen yli puolella 
miljardilla eurolla, lähes 6,5 miljardiin euroon.

Julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä jatkaa kasvuaan myös 
vuonna 2008 ja nousee jo 4,6 prosenttiin bruttokansan-
tuotteesta, jolloin se muodostuu 1,5 prosenttiyksikköä 
suuremmaksi kuin valtiovarainministeriön laatimissa jul-
kisen talouden kestävyyslaskelmissa ja jopa hieman suu-
remmaksi kuin niissä asetettu tavoite vuosikymmenen 
vaihteen (suhdannekorjatulle) ylijäämälle. 

Väestön ikääntyminen varjostaa 
talouskasvua - Suomen tilanne kuitenkin 
parempi kuin EU:ssa keskimäärin

Suomen lähiaikojen talouspolitiikan liikkumavaraa määrit-
tää julkisen talouteen syntynyt rahoituksellinen väljyys, 
noususuhdanteen ilmeinen pitkittyminen sekä näköpiiris-
sä oleva väestön ikääntyminen ja siihen liittyvä työikäisen 
väestön määrän kääntyminen laskuun. Väestörakenteen 
muutoksen jyrkkyyttä kuvaa se, että Eurostatin väestöen-
nusteen (2004) mukaan työikäinen väestö (15 – 64 -vuo-
tiaat) olisi 20 vuoden kuluttua 300 000 nykyistä pienempi. 
Samaan aikaan yli 65-vuotiaiden määrä kasvaisi 600 000 
henkilöllä. 
Tähän väestöennusteeseen nojautuen valtionvarainminis-
teriö on arvioinut, että julkisen talouteen on kasvamassa 
vuoteen 2050 mennessä mittava alijäämä (4 prosenttia 
bruttokansantuotteesta), jos kokonaisveroaste pysyy run-
saassa 42 prosentissa. Tässä laskelmassa eläkemenojen 
nousun annetaan purkautua eläkemaksuihin, mikä taas 
edellyttää muun verotuksen keventämistä. Tämän pe-
russkenaarion nähdään edellyttävän julkisten menojen 
kasvun hillintää sekä rakennemuutoksia, jotka lisäisivät 
työllisyysastetta ja tuottavuutta.

Viimeaikainen kehitys viittaa siihen, ettei työikäinen 
väestö kuitenkaan vähenisi edellä ennustetulla tavalla 

nettomaahanmuuton lisääntyessä merkittävästi. Näillä 
näkymin vuotuinen nettomaahanmuutto voisi hyvinkin ol-
la noin 5000 henkeä ennustettua suurempi, mikä taas voi-
si nostaa jo kahdenkymmenen vuoden kuluttua työikäisen 
väestön kokoa jopa lähes 70 000 henkilöllä ennustetusta. 
EU:n ennusteessa Suomen syntyvyys on myös oletettu 
jonkin verran liian matalaksi. 

Suomea koskevissa talouden kestävyysarvioissa on 
myös korostettu, että Suomen vanhushuoltosuhde (yli 
64-vuotiaiden suhde 20 – 64 vuotiaisiin) on EU-maiden 
korkein v. 2025. Väestöennusteiden tarkempi tarkastelu 
ja EU:n väestöennusteen taustaoletusten kriittinen arvio 
kuitenkin viittaavat siihen, ettei Suomen väestö ole edes 
v. 2025 paljoakaan ikääntyneempi kuin koko EU:n väes-
tö keskimäärin. EU:n keskimääräinen vanhushuoltosuhde 
nousee vuoden 2025 jälkeen niin jyrkästi, että se ylittää 
vuosina 2030 – 2035 Suomen vastaavan suhteen. Tähän 
vaikuttaa se, että monissa suurissa EU-maissa kuten Itali-
assa, Saksassa ja Espanjassa syntyvyys on jo pitkään ollut 
vähäisempää kuin Suomessa. Viime vuosina vain Irlannis-
sa ja Ranskassa syntyvyys on ylittänyt Suomen tason. 

Väestörakenteen vinoutuminen aikaansaakin näillä 
näkymin paineita kokonaisveroasteen nostamiselle koko 
Euroopassa. Myös eläkejärjestelmien Suomea vähäisem-
pi rahastointi vaikuttaa tähän suuntaan. Kaiken kaikkiaan 
Suomen tilanne on pitkällä aikavälillä jopa jonkin verran 
parempi kuin EU-maissa keskimäärin. 

Myös Suomen työllisyysasteen kehityksen osalta on 
perusteita olla optimistisempi kuin valtiovaraministeriön 
hahmottelemissa Suomen talouden kestävyyslaskelmissa 
on oletettu. Tässä arviossa vasta vuonna 2011 työllisyys-
aste nousee 69,8 prosenttiin, kun näillä näkymin työllisten 
osuus työikäisistä nousee jo ensi vuonna näihin lukemiin. 
Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, että työllisyysasteen kehi-
tykseen vaikuttaa vielä nykyisin toipuminen 1990-luvun 
lamasta: vanhempia ikäluokkia, joissa on keskimääräistä 
enemmän työelämästä syrjäytyneitä, on suurin joukoin 
tulemassa eläkeikään ja tilalla tulee keskimääräistä kou-
lutetumpia ja työkykyisempiä ikäluokkia. 

Työllisyysaste voidaan hyvinkin nostaa 72 prosentin 

Kuvio 10. Valtion tulonsiirrot kunnille 1976–2008
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tuntumaan jo vuoteen 2011 mennessä. Työllisyysaste ei 
nouse vain työttömyysasteen laskemisen vaan myös työ-
ikäiseen väestöön kuuluvan mutta työvoimaan kuulumat-
toman väestöosuuden pienenemisen vuoksi. Jälkimmäi-
sen väestöosuuden koko onkin muuttunut voimakkaasti 
suhdanteiden mukaan huolimatta siitä, että siihen kuluu 
myös opiskeleva nuoriso. Tämän passiivisen väestön osuu-
den pienentyminen edellyttää myös julkisen vallan myö-
tävaikutusta, muun muassa aktiivista työllisyyspolitiikkaa, 
minkä tarpeellisuuteen myös valtiovarainministeriö on 
kestävyysarvioidensa yhteydessä viitannut. Itse asiassa 
työelämää kehittämällä, panostamalla koulutukseen sekä 
työkuntoisuutta edistävillä terveys- ja sosiaalipalveluiden 
kehittämisellä voidaan myös varmistaa työikäisen väestön 
aktivointi. 

Finanssipolitiikan keventämistä 
ei syytä kiirehtiä 

Hyvän suhdannevaiheen myötävaikutuksella julkisen talo-
uteen on muodostumassa täksi ja ensi vuosiksi ylijäämä, 
jonka koko on noin neljä ja puoli prosenttia bruttokan-
santuotteesta. Nykyisessä hyvässä suhdannevaiheessa ei 
finanssipolitiikkaa ole syytä keventää siinä määrin, että 

julkisen talouden rahoitusjäämä oleellisesti supistuisi. El-
vyttävien toimien aika tulee silloin, kun kokonaistaloudel-
linen tilanne alkaa heiketä. 

Nykyisessä poliittisessa tilanteessa paineet verojen 
alentamiselle ovat kuitenkin suuret. Hyvän talouskehityk-
sen vaikutuksesta ollaan myös päätymässä palkankoro-
tuksiin, jotka nostavat lähivuosien ansiotasoa parin viime 
vuoden aikana koettua enemmän. Tämä näkyy myös jul-
kisen sektorin työpanoksen hinnassa. Julkisten menojen 
kasvattamiseen suhtaudutaan kuitenkin pidättyväisesti. 
Tätä tendenssiä korostaa pelko siitä, että julkiseen toi-
mintaan sidotut resurssit rajoittavat yksityisen sektorin 
laajenemista. Syntyneessä tilanteessa päädytään helposti 
ylilyönteihin verotuksen keventämisessä, minkä seurauk-
sena julkisen sektorin resurssipula uhkaa kärjistyä. Suu-
resta pelivarasta huolimatta voimavaroja ei välttämättä 
enää riitä heikossa asemassa olevien elintason nostami-
seen. Niinikään pyrkimykset tukea työllisyysasteen nou-
semista ja edistää tuottavuutta niin tiede- ja koulutus- 
kuin sosiaali- ja terveyspolitiikallakin edellyttävät julkisten 
reaalimenojen kohtuullista keskimäärin noin 1,5 prosentin 
kasvua seuraavan neljän vuoden aikana. Tämä kasvu-ura 
ei estäisi yksityisen palvelusektorin tuntuvaakin kasva-
mista. 

la. Virallinen ennuste, jossa on otettu huomioon tullin 
raportoimat tiedot viime kuukausilta, ennustaa viennin 
määrän kasvavan 6 prosenttia tänä vuonna, kun mallin 
ennuste on 6,6 prosenttia. Mallin ensi vuoden ennuste 
yksityisten investointien kasvulle on taas  selvästi alem-
pi kuin virallinen investointien kasvuennuste, jossa on 
otettu huomioon tuorein tieto investointisuunnitelmista 
ja eräiden vielä ensi vuodelle jatkuvien investointipro-
jektien vaikutus. 

EMMA-mallin ennusteet

Palkansaajien tutkimuslaitos nojaa näkemyksissään sen 
makromallin (EMMA) tuottamiin ennusteuriin. Mallin 
antamat ennusteet on raportoitu oheisessa taulukossa.  
Taustaoletukset ovat korkojen ja kansainvälisen talou-
den osalta samat kuin varsinaisessa ennusteessa. Mal-
liennusteissa oletetaan lisäksi, että  euro vahvistuu jon-
kin verran suhteessa dollariin. Veroprosenttien 
oletetaan pysyvän pääosin ennallaan. 
Mallin antama ennuste yksityisille investoinneil-
le ja tuonnille on kuluvana vuonna sama kuin 
laitoksen varsinainen ennuste. Yksityisen kulu-
tuksen osalta malliennuste eroaa laitoksen viral-
lisesta ennusteesta tänä vuonna 0,1 prosentti-
yksiköllä, kun taas ensi vuoden ennusteet ovat 
samat. Malliennuste eroaakin laitoksen virallises-
ta ennusteesta eniten ulkomaankaupan kohdal-

Emma-mallin ennusteet

%-muutos 2007e 2008e

Yksityinen kulutus 2,3 2,8
Yksityiset investoinnit 4,4 0,7
Vienti 6,6 5,8
Tuonti 4,0 3,3
BKT 3,8 3,4
Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos


