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Palkansaajien tutkimuslaitos ei ole muuttanut viime maaliskuun ennustei-
taan Suomen bkt:n kasvusta. PT arvioi, että talouskasvu on tänä vuonna 1,1 
prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Kilpailukykysopimus, joka alentaa 
työvoimakustannuksia työtuntia kohti noin 3,5 prosenttia ensi vuonna, voi-
mistaa nettomääräisesti kokonaistuotantoa. Jo tämän vuoden aikana Suo-
men työvoimakustannukset ovat alentuneet muutaman prosenttiyksikön 
suhteessa kilpailijamaihimme. Kasvun painopiste onkin jatkossa viennissä, 
kun taas kotitalouksien ostovoiman vaatimaton kehitys rajoittaa yksityisen 
kulutuksen kasvua.

Pitkästä aikaa positiivinen poikkeama bkt:n en-
nusteurasta on jopa todennäköisempi kuin ne-
gatiivinen poikkeama. Negatiiviset riskit, jotka 

saattaisivat johtaa ennakoitua hitaampaan kasvuun, 
liittyvät kansainväliseen talouteen ja kansainväliseen 
politiikkaan. Ison-Britannian eroamisen EU:sta (”Bre-
xitin”) vaikutukset ja siihen liittyvien neuvotteluiden 
mutkistuminen ovat selvä negatiivinen riski. Toiseksi 
USA:n presidentinvaalien lopputulos voi johtaa kan-
sainvälisten jännitteiden kiristymiseen, millä olisi 
negatiivinen vaikutus Suomenkin kansantalouteen. 
Ennustettua parempaan talouskehitykseen voidaan 
päästä, jos kansainväliset raaka-ainemarkkinat elpyvät 
selvästi nykyisestä. Tämä loisi vientitilauksia Suomen 
teollisuudelle. Samaan suuntaan vaikuttaisi se, että po-
tentiaalinen tuotantomme olisikin yleisesti arvioitua 
suurempi. Tämä on mahdollista. Olemmehan pääse-
mässä eroon Nokian matkapuhelintoimintojen alas-
ajon ja Venäjälle suuntautuvan viennin romahduksen 
aikaansaamista ongelmista. 

BKT KASVAA LÄHIVUOSINA 
RUNSAAN PROSENTIN VAUHTIA

 » Suomen bkt:n kasvu lähenee muun euroalueen 
kasvuvauhtia

 » Rakentaminen kasvaa noin kolme prosenttia tä-
nä ja ensi vuonna

 » Nopeinta kasvu on jatkossakin informaatio- ja lii-
ke-elämän palveluissa  

Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna lo-
pulta vain 0,2 prosenttia. Tehdasteollisuus supistui jopa 
3,1 prosenttia. Tänä vuonna tehdasteollisuus supistuu 
vielä pari prosenttia, mutta se kääntyy ensi vuonna run-
saan kahden prosentin kasvuun. Rakentaminen, joka 
kasvaa tänä vuonna peräti 7 prosenttia, on Suomen kas-
vuveturi. Ensi vuonna rakentamisen kasvu taittuu nel-
jään prosenttiin. Muita selvässä kasvussa olevia toimi-
aloja ovat tänä vuonna kauppa ja majoitustoiminta sekä 
liike-elämän palvelut ja siinä erityisesti tekniset palve-
lut. Informaatiopalvelut ovat muun muassa Microsoftin 
irtisanomisten vuoksi olleet tänä vuonna laskussa, mut-
ta ensi vuonna nekin kääntyvät nousuun. 
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TALOUSENNUSTE

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE 

2015 2015 2016e 2017e

Mrd. € Määrän muutos (%)

Bruttokansantuote 209,1 0,2 1,1 1,3

Tuonti 77,5 1,9 1,8 2,7

Kokonaistarjonta 286,7 0,7 1,3 1,7

Vienti 76,6 -0,2 1,1 3,3

Kulutus 166,7 1,1 0,9 0,4

yksityinen 115,7 1,5 1,3 1,0

julkinen 51,0 0,4 0,0 -1,0

Investoinnit 42,7 0,7 3,2 2,8

yksityiset 34,6 2,2 3,8 3,1

julkiset 8,2 -5,1 0,6 1,5

Varastojen muutos (ml. tilastollinen ero)1 0,7 0,0 0,0 0,2

Kokonaiskysyntä 286,7 0,7 1,3 1,7
1 Määrän muutos on prosenttiyksikköä BKT:hen.
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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 » Maailmantalous kasvaa 3,1–3,4 prosentin vauhtia seuraavat kaksi vuotta
 » EU on vajaan 2 prosentin kasvussa
 » Euroalueen finanssipolitiikka on muuttunut kireästä neutraaliksi
 » Saksan kotimaisen kysynnän kasvu on edelleen olematonta huolimatta 

vahvasta vaihtotaseesta

Maailman tavarakaupan volyymin kasvu pysähtyi 
viime talvena. Palvelujen ansiosta kokonais-
kauppa kasvaa edelleen mutta hitaammin kuin 

maailman bkt, jonka kasvu kiihtyy ensi vuonna hieman 
tämän vuoden noin kolmesta prosentista. Yhdysvaltain, 
EU:n ja Kiinan kasvun heikentyminen tänä vuonna mer-
kitsee vain lievää notkahdusta koko maailmantaloudessa, 
sillä useiden keskeisten raaka-aineiden hintojen nousu ja 
valuuttakurssien muutokset tukevat monien kehittyvien 
talouksien nousua ja Yhdysvaltojenkin talous on piristy-
mässä uudelleen ensi vuonna.

EUROOPAN FINANSSIPOLITIIKAN 
KIREYS HELLITTÄÄ

EU:n talouskasvua nopeutti viime vuonna Irlannin 
kasvuspurtti. Tänä ja ensi vuonna alueen talous 
kasvaa vajaat kaksi prosenttia. Talouskasvu on hi-

dastumassa selvimmin Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa. 
Euroalueen talous kasvaa 1,6 – 1,7 prosentin vauhtia tänä 
ja ensi vuonna. 

Saksan talous jatkaa 1,7 prosentin kasvussa. Vaikka 
Saksan julkinen talous on jo tasapainossa ja sen vaihto-
tase on runsaasti ylijäämäinen, sen talouskasvu perus-
tuu lähes yksin ulkomaankauppaan. Kotimainen kysyn-
tä ei ole juuri kasvanut, mikä näkyy tuonnin olematto-
mana kasvuna. Vaikuttaa siltä, että pakolaisongelma ja 
sen ratkaisuyritykset hallitsevat Saksan ja Euroopankin 
politiikkaa niin, että talouspolitiikka ja pyrkimys sen 
järkevään tasapainottamiseen ovat jääneet taka-alalle. 
Euroalueen finanssipolitiikan muuttuminen kireästä 
neutraaliksi on kuitenkin Suomenkin kannalta myöntei-
nen tekijä. 

Euroopan investointirahasto on osoittautunut juuri 
niin tehottomaksi kuin alun perin pelättiin. Rahoitusta 
kierrätetään tämän rahaston kautta, jottei investointia 
luettaisi alijäämäkriteerin alaisiin menoihin. Mutta kos-
ka rahastossa on hyvin vähän aidosti uutta julkista rahaa, 
ei se ole juurikaan synnyttänyt uusia investointeja. Ne in-
vestoinnit, joita tällä rahastolla tuetaan, olisivat pääosin 
syntyneet muutoinkin.

USA:N KESKUSPANKIN 
KORONNOSTO ON LÄHELLÄ

Yhdysvalloissa kotitalouksien kulutus tukee edelleen 
talouskasvua, mutta kasvu hidastuu tänä vuonna 
selvästi viime vuoden 2,6 prosentista. Kasvu kui-

tenkin kiihtyy kuluvan vuoden 1,4 prosentista ensi vuoden 
2,0 prosenttiin, kun sitä tukee työllisyyden, kotitalouksien 
ostovoiman ja joidenkin ennakoivien indikaattorien hyvä 
kehitys. Yhdysvaltain työttömyysaste on painunut jo alle 
5 prosentin ja palkkojen nousu on jo kiihtymässä. Keskus-
pankki tarkkailee inflaation kiihtymistä kohti 2 prosentin 
tavoitetasoa ja saattaa nostaa ohjauskorkoaan 0,25 pro-
senttiyksiköllä ensi joulukuun kokouksessaan. Tällä mark-
kinoiden jo odottamalla päätöksellä on suuri merkitys tu-
leville korko-odotuksille, koko maailman pääomaliikkeille 
ja valuuttakursseille dollaria vastaan. 

Kiinan talouskasvu pysyi alkuvuonna 6,7 prosentillaan 
maan hallituksen uusissa tavoitteissa. Teollisuustuotannon 
kasvu on hidastunut huomattavasti ja yksityisten investoin-
tien kasvu pysähtynyt. Maan hallituksen odotetaan kui-
tenkin onnistuvan tavoitteessaan elvytyspolitiikalla, johon 
sisältyy suuria julkisia investointeja, rahapolitiikan keventä-
mistä ja juanin hallittua heikentämistä viennin tukemiseksi. 

http://www.labour.fi
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Japanin työttömyysaste on nyt tasan 3 prosenttia, mi-
kä on kahden vuosikymmenen pohjalukema, joten bkt:n 
kasvun jääminen vajaaseen prosenttiin ei ole suuri ongel-
ma. Intia on hyötynyt korkotason alenemisesta ja rupeen 
pitkään kestäneestä devalvoitumisesta: yksityinen kulutus 
kasvaa vahvasti ja samalla kauppatasekin on parantunut. 
Voimakas, 7 ja puolen prosentin kasvu näyttää jatkuvan. 

Venäjän ja Brasilian syvät taantumat näyttävät olevan 
kääntymässä hiljalleen parempaan päin. Venäjällä teolli-
suustuotanto on elpynyt odotettua paremmin ja maata-
loudesta on tulossa ennätyssato. Reservi- ja hyvinvoin-
tirahastot supistuvat uhkaavaa vauhtia, mutta maalla on 
pieni valtion- ja ulkomaanvelka, ja se on viime aikoina 
myös onnistunut kasvattamaan valuuttavarantoaan. Bra-
silian talouskasvu on myös päätymässä positiiviseksi en-
si vuonna. Maa on hyötynyt erityisesti valuuttansa roi-
masta heikkenemisestä, ja myös raaka-aineiden hintojen 
nousu tukee jatkossa sen ulkomaankauppaa.

Raakaöljyn (Brent) hinnan odotetaan nousevan alku-
vuoden keskimäärin runsaan 40 dollarin tasolta vähitel-
len kohti ensi vuoden keskimäärin noin 50 dollarin tasoa. 
Pohjois-Amerikan öljyntuotanto ei nykyhinnoilla näytä 
vielä elpyvän läheskään aiemmalle huipputasolleen, uu-
sia öljykenttiä löydetään aiempaa vähemmän ja öljyn ky-
syntä on maailmalla nousussa.

EKP:N RAHAPOLITIIKKA PYSYY KEVYENÄ 

Euroalueen yhdenmukaistetun kuluttajahintain-
deksin nousu päätyy tänä vuonna vain yhden 
kymmenyksen nollan yläpuolelle mutta kiihtyy 

ensi vuonna yhden prosentin tasolle, kun energian ja raa-
ka-aineiden hintojen sitä heikentävät vaikutukset pois-
tuvat. Pankkien luotonanto kotitalouksille ja yrityksille 
on kääntynyt kasvuun – osin EKP:n toimien mutta myös 

vahvistuneen kysynnän ansiosta – mutta EKP:n on syytä 
olla huolissaan markkinoiden inflaatio-odotusten jäämi-
sestä yhä kauemmas sen inflaatiotavoitteesta. Inflaation 
nopeuttamiseksi se tuskin enää voi paljoa alentaa ohjaus- 
tai talletuskorkoaan (nyt 0,0 ja -0,4 %). Se voisi kuiten-
kin laajentaa arvopaperien osto-ohjelmiaan (esimerkiksi 
asuntoluottoihin), alentaa niiden korkovaatimuksia sekä 
korottaa sitä osuutta (nyt 1/3), jonka sen on sallittua ostaa 
valtionlainojen kustakin erästä ja kunkin maan kokonais-
summasta. 
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Lähde: Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos
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KANSAINVÄLINEN TALOUS 
 

Osuus 
maailman 

BKT:sta (%)

Kokonaistuotannon 
määrän kasvu (%)

2015 2016e 2017e

Yhdysvallat 15,8 2,6 1,4 2,0
Eur-19 11,8 2,0 1,6 1,7

Saksa 3,4 1,7 1,7 1,7
Ranska 2,3 1,3 1,3 1,5
Italia 1,9 0,8 0,8 1,1

EU28 16,9 2,2 1,8 1,9
Ruotsi 0,4 4,2 3,3 2,7
Iso-Britannia 2,4 2,2 2,0 1,8

Kiina 17,1 6,9 6,7 6,5
Intia 7,0 7,6 7,5 7,5
Japani 4,3 0,5 0,9 0,9
Venäjä 3,3 -3,7 -0,8 1,0
Brasilia 2,8 -3,8 -3,5 1,0

Lähde: BEA, BOFIT, IMF, Eurostat, Palkansaajien  
tutkimuslaitos
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 » Tuonti kasvaa vientiä nopeammin tänä vuonna
 » Vuonna 2017 vienti piristyy selvästi 
 » Kauppataseen ylijäämä sulaa

Alkuvuonna 2016 Suomen tavaravienti kasvoi edel-
lisvuodesta 0,2 prosenttia. Koko vuonna vienti 
kasvaa kuitenkin lähes prosentin, koska vienti pi-

ristyy vuoden jälkipuoliskolla. Ensi vuonna tavaravienti 
kasvaa jo 3 prosenttia. Kasvua vauhdittavat muun muas-
sa kilpailukykysopimuksen aikaansaama ja sitä edeltänyt 
teollisuuden työvoimakustannusten aleneminen suh-
teessa kilpailijamaiden tasoon. Kemian teollisuuden kir-
kastuneet vientinäkymät sekä kone- ja laiteteollisuuden 
saamat suurehkot tilaukset elo-syyskuussa vahvistavat 
näkemystä viennin vauhdittumisesta ensi vuonna. Palve-

luvienti kasvaa sekä tänä että ensi vuonna tavaravientiä 
selvästi nopeammin. 

Tavaratuontia kasvattaa tänä vuonna investointien ja 
autokaupan elpyminen Suomessa. Erityisesti lentoko-
nehankinnat ovat olleet kasvussa. Ensi vuonna tuonnin 
kasvu jää jonkin verran viennin kasvua hitaammaksi. 
Kauppatasetta rasittaa tänä vuonna vaihtosuhteen lievä 
heikentyminen. Vientihinnat ovat laskeneet tuontihinto-
ja enemmän. Ensi vuonna viennin piristyminen vahvistaa 
myös kauppatasetta. 
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 »  Investoinnit kasvavat tänä vuonna 3,2 % ja ensi vuonna 2,8 %
 »  Alkuvuoden voimakas kasvu rakennusinvestoinneissa jatkuu vuoden toi-

sella puoliskolla
 »  Kone- ja laiteinvestoinnit jäävät viime vuoden tasolle, ensi vuonna kasvua
 »  T&K-investoinnit supistuvat kuluvana vuonna, vuodelle 2017 haparoivaa 

kasvua

Viime vuonna investoinnit kasvoivat tarkentu-
neiden tietojen mukaan 0,7 prosenttia, kun vie-
lä keväällä sama luku oli -1,1 prosenttia. Kuluvan 

vuoden investointiennustetta on nostettu kevään 2,5 pro-
sentista 3,2 prosenttiin. Muutosta selittää lähinnä raken-
nusinvestointien ennakoitua voimakkaampi nousu alku-
vuonna. Niistä voimakkaimmin kasvavat asuinrakennus-
investoinnit ja siinä erityisesti kerrostalorakentaminen. 
Muut talorakennusinvestoinnit sekä maa- ja vesirakenta-
minen kasvavat myös reippaasti. 

Vuoden 2015 investointeja kasvattivat suurelta osin 
kone- ja laiteinvestoinnit, jotka kasvoivat tarkentuneiden 

tietojen mukaan 7,0 prosenttia. Tänä vuonna niiden en-
nustetaan jäävän lähelle edellisvuoden tasoa. Esimerkiksi 
Finnairin tämän vuoden lentokoneinvestoinnit osuivat 
suurimmilta osin jo alkuvuoteen ja ilman niitä kone- ja 
laiteinvestoinnit olisivatkin supistuneet alkuvuonna voi-
makkaasti. Nyt supistuminen oli vain -0,2 prosenttia.

Tämän vuoden alkupuoliskolla T&K-investoinnit ovat 
jatkaneet supistumistaan. Niiden arvioidaan supistuvan 
myös toisella vuosipuoliskolla. Osin tämä on seurausta 
julkisen sektorin T&K-investointien pienentymisestä. 
Ensi vuonna T&K-investointien arvioidaan kääntyvän va-
rovaiseen kasvuun. 

0

3000

6000

9000

12000

15000

2006 2008 2010 2012 2014 2016e

Asuinrakennukset Muut talorakennukset
Rakennelmat Koneet ja laitteet
Henkiset omaisuustuotteet

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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 »  Työttömyysaste alenee ja työllisyys kasvaa
 »  Kilpailukykysopimus voi syrjäyttää työllisyyttä lyhyellä aikavälillä
 »  Palkankorotukset minimaaliset ensi vuonna – liukumat ratkaisevat ansio-

tason kehityksen

Työmarkkinoiden kohentuminen johtaa kuluvana 
vuonna ja ensi vuonna työllisyyden kasvuun. Li-
säksi työikäisen väestön kasvu heijastuu työn tar-

jontaan. Säännöllisen työajan pidentyminen voi tosin syr-
jäyttää työllisyyden kasvua lyhyellä aikavälillä, kun sama 
tuotanto saadaan aikaan aiempaa vähäisemmällä mää-
rällä työllisiä. Työn tarjonnan kasvun, työmarkkinoiden 
piristymisen ja mahdollisen työajan pidennyksestä joh-
tuvan työllisyyttä syrjäyttävän mekanismin yhteisvaiku-
tuksesta työllisyysasteen ennustetaan nousevan 68,6 pro-
senttiin kuluvana vuonna ja 69 prosenttiin ensi vuonna.  

Työttömyysaste nousi viime vuonna 9,4 prosenttiin. 
Työmarkkinoiden piristyminen johtaa kuluvana vuonna 
sen 0,5 prosenttiyksikön laskuun. Työttömyysaste alenee 
ensi vuonna 8,7 prosenttiin. Työmarkkinoiden rakenne-
muutos ja siitä johtuva työntekijöiden kohtaanto-ongel-
ma voi tosin jarruttaa työmarkkinoiden kehitystä.

ANSIOTASON KEHITYS PÄÄOSIN 
LIUKUMIEN VARASSA

Alhaisten palkankorotusten aikoina paine liukumil-
le kasvaa. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukai-
sesti palkankorotukset ovat noin 0,6 prosenttia 

vuonna 2016. Vaikka ensi vuonna sopimuskorotukset 
ovat jäissä, on historian valossa kuitenkin oletettavissa 
pientä palkkojen nousua. Työntekijän kohtaama palkko-
jen vähäinen korotus ja työajan pidennys kompensoidaan 
korkeammilla liukumilla vuonna 2017. Liukumat ovat 0,6 
prosenttia kuluvana vuonna ja 0,9 prosenttia ensi vuon-
na. Sopimuskorotusten ja liukumien yhteisvaikutuksesta 
ansiotaso nousee maltilliset 1,2 prosenttia vuonna 2016 ja 
1,0 prosenttia vuonna 2017. 

TYÖMARKKINOIDEN KESKEISET LUVUT 
 

2014 2015 2016e 2017e

Työttömyysaste (%) 8,7 9,4 8,9 8,7

Työllisyysaste (%) 68,3 68,1 68,6 69,0

Työikäinen väestö (1 000) 4095 4102 4110 4127

Työvoima (1 000) 2679 2689 2685 2691

Työlliset (1 000) 2447 2437 2446 2456

Työttömät (1 000) 232 252 239 235

Ansiotasoindeksi (%) 1,5 1,4 1,2 1,0

Keskituntiansiot (%) 1,2 1,3 1,1 -0,4

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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TYÖMARKKINAT

TYÖMARKKINOIDEN RAKENNEMUUTOS 
JA KOHTAANTO-ONGELMA – LISÄÄ 
ALUEELLISTA LIIKKUVUUTTA?

Ammattirakenteen muutos on keskeinen työ-
markkinoiden kehitystrendi. Suomessa ja muis-
sa kehittyneissä maissa rutiininomaiset työteh-

tävät ovat katoamassa nopeaan tahtiin. Suurimman 
tuhon kohteena ovat paljon toistoa sisältävät tehtävät, 
joita on helppo automatisoida robottien tehtäväksi. 
Näitä ovat muun muassa perinteisten teollisuuden 
toimialojen ammatit. Samaan aikaan kuitenkin syntyy 
uutta palkkatyötä palvelu- ja asiantuntijatehtäviin. 

Suomen työmarkkinat ovat sopeutuneet hitaas-
ti paitsi taantuman jälkeiseen kehitykseen myös työ-
markkinoiden rakennemuutokseen. Työttömyys onkin 
noussut Suomessa rajusti viimeisten vuosien aikana, 
joskin elpymisen merkkejä on näköpiirissä. Työttömyy-
den korkea taso ei selity pelkästään sillä, että yritykset 
ajaisivat alas toimintojaan. Uusia työpaikkoja syntyy ni-
mittäin nopeaan tahtiin ja avoimia työpaikkoja on auki 
runsaasti. Korkeaa työttömyyttä pahentaa se, että avoi-
met työpaikat ja niiden tekijät eivät kohtaa toisiaan.   

Elinkeinoelämän keskusliiton tiedustelun mukaan 
kolmannes jäsenyrityksistä koki rekrytointivaikeuksia 
vuonna 2015. Nämä rekrytointivaikeudet hankaloittivat 
noin 14 000 työpaikan täyttymistä, joista suurin osa oli 
juuri palvelutehtävissä hotelli- ja ravintola-alalla. Yksi 
syy tähän voi olla ammattirakenteiden murros, kun rutii-
ninomaisten työpaikkojen hävitessä samaan aikaan rin-
nalle syntyy töitä matalapalkkaisiin palveluammatteihin. 
Työpaikkojen kohtaanto-ongelman syy on selvästi kaksi-
tahoinen: avoimet työpaikat ovat eri toimialoilla, jolloin 
rekrytointia voi hankaloittaa uuden työn osaamisen puu-
te. Toisaalta avoimet työpaikat sijaitsevat eri työmarkki-
na-alueilla kuin työttömät. Tämä kehitys on omiaan kas-
vattamaan rakennetyöttömyyden määrää entisestään. 

Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmaa voidaan 
arvioida tarkastelemalla avoimien työpaikkojen suhdet-
ta työttömiin työnhakijoihin. Viimeisimpien selvitysten 
mukaan suhdeluku on vakiintunut 10 %:n tuntumaan, 
mikä kertoo vähäisestä työmarkkinoiden kireydestä. 
Tämä suhdeluku ei tosin kerro mitään työttömyyden ra-
kenteesta (esimerkiksi pitkäaikaistyöttömyys/rakenne-
työttömyys) tai avoimien työpaikkojen kestosta. Valtio-
neuvoston kanslian viimekesäinen raportti paljastaakin, 
että työpaikkojen yhteensopivuusongelma on lisäänty-
nyt viime vuosina (VM, 2016). Lisäksi työmarkkinoiden 
toimivuuden kireyttä on hyvä tarkastella alueittain. 

Kuviossa 1 on esitetty vaaka-akselilla avoimien työ-
paikkojen suhde yhtä pitkäaikaistyötöntä kohti ELY-kes-
kuksittain. Pystyakselin luvut kertovat työmarkkinoiden 
rakennemuutoksesta ja uudelleen työllistymisen kirey-
destä. Esimerkiksi y-akselin luku 10% viittaa siihen, että 
ko. ELY-keskuksessa on 10%-yksikköä enemmän pitkäai-
kaistyöttöminä juuri häviävien ammattien edustajia kuin 
muiden ammattien edustajia. Kaikki luvut ovat keskiar-
voja tammi-kesäkuulta 2016. Kuviossa havaitaan selvä 
positiivinen yhteys työmarkkinoiden kireyden ja työ-
markkinoiden rakennemuutoksesta johtuvan uudelleen 
työllistymisen kireyden välillä. Samanlaista positiivista 

yhteyttä ei havaita mallissa, jossa pitkäaikaistyöttömien 
sijasta käytetään kaikkia työttömiä. Tämä kertoo siitä, et-
tä työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmien taustalla 
voi olla rakennetyöttömyys. 

Kuviosta havaitaan myös, että työmarkkinoiden kireys 
on erilaista eri työmarkkina-alueilla. Vaikka esimerkiksi 
Uudellamaalla on aikaisemman tutkimuskirjallisuuden 
perusteella havaittu voimakasta työmarkkinoiden raken-
nemuutosta, niin pitkäaikaistyöttöminä on tällä alueella 
sama määrä niin häviävien kuin muidenkin ammattien 
edustajia. Toisaalta esimerkiksi Kainuun ELY-keskyksessa 
häviävien ammattien edustajia on pitkäaikaistyöttöminä 
jopa 25 % -yksikköä enemmän muiden ammattien edus-
tajiin verrattuna. Tämä kertoo siitä, että esimerkiksi Uu-
dellamaalla työllistytään helpommin uusiin työtehtäviin, 
mikä on linjassa aikaisempien tutkimustulosten kanssa. 

Alueellisen liikkuvuuden on tyypillisesti ajateltu pa-
rantavan työpaikkojen ja työttömien kohtaanto-ongelmaa. 
Aiempien suomalaisten tutkimustulosten valossa näin ei 
kuitenkaan välttämättä ole, sillä alueellisen liikkuvuuden 
ja uuden työpaikan löytymisen välinen positiivinen yhteys 
selittyy osin henkilön omilla taustaominaisuuksilla eikä 
muuttamisella itsellään. Toisaalta nämä aiemmat tarkaste-
lut perustuvat aineistoihin, joissa ei ole kattavasti mukana 
ajanjaksoa, jolloin työmarkkinoiden rakennemuutos on 
ollut Suomessa voimakkaimmillaan, eli 2000-luvulla. Vii-
meaikaiset tutkimustulokset viittaavatkin siihen, että hä-
viävien ammattien edustajat voivat parantaa työllistymis-
mahdollisuuksiaan muuttamalla toiselle paikkakunnalle. 
Suomessa alueellinen muuttoliike on tosin selvästi alle 
keskitason muihin teollistuneisiin maihin verrattuna.  

Terhi Maczulskij
Lähde

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan sih-
teeristö (VM): Talousnäkymät ja palkanmuodostus. Val-
tioneuvoston kanslia, Tulo- ja kustannuskehityksen selvi-
tystoimikunnan raportti 29.6.2016.

K-S
Ka-S

Häme

Pirk

P-K

V-S
P-P

Kainuu
Satak

Uusimaa

P-S

E-S
Lappi

Pohj

E-P

R² = 0,1989

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
Avoimet työpaikat/pitkäaikaistyöttömät                                                                

Häviävien ammattien pitkäaikaistyöttömät
suhteessa muiden ammattien pitkäaikaistyöttömiin (%-yks.)

Lähde: TEM, Palkansaajien tutkimuslaitos

TYÖMARKKINOIDEN KIREYS  
ELY-KESKUKSITTAIN 2016



TALOUSENNUSTE 10 (16)

INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Hinnat nousevat taas ja veronkevennykset 
pitävät yllä yksityistä kulutusta

Inflaatio ja kotitaloudet

LISÄTIETOJA

Vanhempi tutkija 

Ilkka Kiema 

(09) 2535 7304 

ilkka.kiema@labour.fi

www.labour.fi

 »  Deflaatio vaihtuu hitaaseen inflaatioon 
 »  Korkea kuluttajaluottamus ennakoi alhaista säästämisastetta
 »  Veronkevennykset lisäävät kilpailukykysopimuksen mukaisten tulonsiirto-

jen pienentämää yksityistä kulutusta

Viime vuoden lievä deflaatio (-0,2 %) on kuluvana 
vuonna vaihtunut lievään, euroalueen keskimää-
räistä inflaatiovauhtia hitaampaan inflaatioon. 

Viimevuotisen deflaation selityksiä olivat mm. päivit-
täistavarakauppojen kiristynyt hintakilpailu, korkojen 
aleneminen ja öljyn hinnan lasku. Öljyn hinnan lasku on 
päättynyt ja arvioimme muidenkin tärkeimpien raaka-ai-
neiden hintojen kääntyvän ennustejaksolla maltilliseen 
nousuun. Arvioimme, että ennustejaksolla kuluttajahin-
taindeksillä mitattu inflaatio vauhdittuu mutta pysyy silti 
alhaisella tasolla, ollen 0,3 prosenttia vuonna 2016 ja 1,0 
prosenttia vuonna 2017.

KULUTTAJIEN LUOTTAMUS JA YKSITYINEN 
KULUTUS OVAT PYSYNEET KORKEINA

Kuluttajien luottamusta mittaava kuluttajabaro-
metri on kuluvana vuonna saanut korkeimmat 
arvonsa sitten vuoden 2011. Kuluttajien luottamus 

omaan talouteensa on oletettavasti kohentunut mm. pa-
rantuneen työllisyystilanteen johdossa. Vuonna 2015 yk-
sityinen kulutus kasvoi kotitalouksien käytettävissä ole-
via tuloja nopeammin ja säästämisaste aleni 0,1 prosentin 
suuruiseksi. Samalla kotitalouksien velkaantumisaste 

KOTITALOUKSIEN KESKEISIÄ LUKUJA 
 

2015 Muutos (%)

Milj. € 2015 2016e 2017e

Inflaatio (KHI) -0,2 0,3 1,0

Palkat ja palkkiot 83199 1,0 1,7 0,8

Ensitulo 126666 1,1 2,0 0,2

Kotitalouksien käytettä-
vissä olevat reaalitulot

1,0 1,4 1,1

Yksityisen kulutuksen 
määrä

115711 1,5 1,3 1,0

Säästämisaste 0,1 0,1 0,1

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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(velkojen suhde käytettävissä oleviin vuosituloihin) kas-
voi ennätyksellisen korkeaksi, yli 124 prosenttiin. 

Yksityinen kulutus on jatkunut vahvana kuluvana-
kin vuonna, mikä näkyy myös vähittäiskaupan tilastoissa 
määräindeksin korkeana tasona.  Kotitalouksien kulutuk-
sen yllättävän korkeaa tasoa voidaan selittää mm. lainan-
ottoon kannustavalla alhaisella korkotasolla sekä pankki-
en aiempaa aktiivisemmin markkinoimilla lyhennysva-
pailla. Autokauppaa ovat vilkastuttaneet myös autoveron 
aleneminen ja viimevuotinen uusien, pienipäästöisten 
autojen hankintaan kannustava romutuspalkkiokokeilu.

VERONALENNUKSET KOMPENSOIVAT ENSI 
VUONNA KIKY-SOPIMUKSEN VAIKUTUKSIA

Kilpailukykysopimukseen sisältyvät työntekijän 
maksamien työeläkemaksujen ja työttömyysva-
kuutusmaksujen korotukset merkitsevät tulon-

siirtoa työntekijöiltä työnantajille. Sopimuksen johdosta 
vuonna 2017 työntekijöiden TyEL-maksua korotetaan 
0.2 prosenttiyksikköä ja työttömyysvakuutusmaksua 0,45 
prosenttiyksikköä, ja työnantajien maksuja alennetaan 

vastaavilla summilla. Nämä muutokset ovat omiaan su-
pistamaan yksityistä kulutusta, koska rajakulutusalttius 
pääomatuloista on alhaisempi kuin palkkatuloista. Myös 
TyEL-maksun vuoden 2014 eläkeratkaisuun perustuvat 
korotukset ja sopimuspalkkojen erittäin alhaiseksi jäävä 
kasvu rajoittavat yksityistä kulutusta. 

Valtio aikoo kuitenkin kompensoida kiky-sopimuk-
sen palkansaajille aiheuttamaa tulomenetystä veronke-
vennyksin. Lisäksi kiky-sopimukseen sisältyvällä pal-
kansaajan sairaanhoitomaksun alennus ja vakuutetun 
päivärahamaksun korotus keventävät nettomääräisesti 
palkkatulojen verotusta. Valtion vuoden 2017 talousar-
vioesityksen mukaan työn verotus kevenisi yhteensä 515 
miljoonaa euroa kilpailukykysopimuksen ja veronkeven-
nysten seurauksena, mikä on omiaan lisäämään yksityistä 
kulutusta. Myös väestön ikääntymisestä aiheutuva, työl-
lisyystilanteesta riippumaton eläkemenojen kasvu sekä 
alhaisina säilyvät korot pitävät yksityistä kulutusta kor-
kealla tasolla. 

Arvioimme, että yksityinen kulutus kasvaa 1,3 pro-
senttia vuonna 2016 ja yhden prosentin vuonna 2017 ja 
että säästämisaste säilyy nykyisellä, alhaisella mutta posi-
tiivisella tasollaan. 
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VALTIONTALOUS

Kuluvana vuonna valtiontalouden alijäämä piene-
nee noin 400 miljoonalla eurolla ja alijäämä jää 
hieman alle 6 miljardin euron. Julkisen talouden 

sopeutusohjelmaan liittyvät valtion menojen leikka-
ukset ovat noin 800 miljoonaa euroa. Niiden vastapai-
nona on toisaalta määrärahojen lisäyksiä. Rahoitusta 
lisätään puolustusvoimille ja sisäiseen turvallisuuteen, 
kärkihankkeiden rahoitukseen sekä liikenneinfran kor-
jausvelan pienentämiseen. Menoja lisää myös turvapai-
kanhakijoiden määrän kasvu.  Kunnille maksettuja val-
tionosuuksia kasvattaa lakisääteinen valtion ja kuntien 
välinen kustannustenjaon tarkistus. Kulutusmenot säi-
lyvät viimevuotisella tasollaan nimellisesti mutta supis-
tuvat reaalisesti hieman. Kaiken kaikkiaan valtion me-
not kasvavat 1,4 prosenttia. Valtion tulojen kasvu on liki 
prosenttiyksikön vauhdikkaampaa kuin menojen kasvu, 
valtion saaman yhteisövero-osuuden kasvun vahvistaes-
sa verokertymää.  Verotuloja piristää myös yksityisen 
kulutuksen ja arvonlisäveron tuoton kasvu sekä muiden 
välillisten verojen loivat kiristykset. Kaiken kaikkiaan 
veroperustemuutokset ovat kuitenkin nettomääräisesti 
verotusta keventäviä muun muassa työtulovähennyksen 
kasvattamisen johdosta. 

Ensi vuonna valtiontalouden tasapainottuminen 
pysähtyy siitä huolimatta, että valtion menojen leikka-
ukset ovat liki yhtä suuret kuin kuluvana vuonna. Vero-
tulojen kasvu hidastuu, vaikka välilliseen verotukseen 
kohdistuu hieman enemmän kiristyksiä kuin kevennyk-
siä ja kohtuullisena jatkuva yksityisen kulutuksen kasvu 
kannattelee arvonlisäveron tuottoa. Kilpailukykysopi-
mukseen liittyvät työ- ja eläketulojen veronkevennyk-

set sekä sosiaalivakuutusmaksujen muutosten välilliset 
vaikutukset alentavat välittömien verojen tuottoa, mutta 
toisaalta yhteisöveron tuotto vahvistuu. Menopuolella 
kilpailukykysopimus alentaa valtion omia toimintame-
noja ja valtionosuuksia kunnille. Sopimuksen menoja 
kasvattava vaikutus on kuitenkin suurempi, koska val-
tio rahoittaa työnantajien sairausvakuutusmaksun alen-
nuksen. Valtiontalouden alijäämä on ensi vuonna 6,1 
miljardia euroa. 

KUNNAT

Kuluvana vuonna kuntien yhteisövero-osuuden 
määräaikainen korotus päättyy ja verolajin tuot-
to kunnille hiipuu. Välittömien verojen tuotto 

jääkin loivasti miinukselle, vaikka kunnallisveron tuotto 
kasvaa runsaat puolitoista prosenttia. Kunnallisveron 
tuoton kehityksessä heijastuu lähinnä vain veropohjien 
kasvu, sillä pitkään jatkunut keskimääräisen kunnallis-
veroasteen kasvu näyttää katkenneen ja veroaste säilyy 
ennustejaksolla suurin piirtein entisellään. Kiinteistö-
verojen tuoton hidas asteittainen kasvu jatkuu ennuste-
vuosina. Tänä vuonna kuntataloutta vahvistaa kuntien 
valtionosuuksien reipas kasvu kustannustenjaon tarkis-
tusten seurauksena. Kunnat jatkavat kulukuurejaan ja 
niiden menokasvu on historiallisen hidasta nimellisten 
kulutusmenojen kasvaessa tänä vuonna noin prosentin.  

Ensi vuonna kuntien kulutusmenot vastaavasti pie-
nenevät runsaan prosentin, kun kilpailukykysopimus 
heijastuu kuntatalouden niin menoihin kuin tuloihin-
kin. Yhtäältä työnantajamaksujen alennukset, lomara-
haleikkaukset ja työajan pidentäminen hillitsevät ku-

Julkisen talouden alijäämä 
pysyy alle 3 prosentissa 

Julkinen talous

LISÄTIETOJA

Johtaja Seija Ilmakunnas 

(09) 2535 7340 

seija.ilmakunnas@labour.fi

www.labour.fi

 »  Valtiontalouden rahoitusasema heikkenee hieman ensi vuonna  
 »  Kuntatalous jatkaa lievästi miinuksella
 »  Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kutistuu entisestään
 »  Veroaste laskee ensi vuonna selvästi 
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lutusmenojen kasvua, mutta niitä vastaavat leikkaukset 
valtionosuuksiin ja negatiiviset vaikutukset verotuottoi-
hin sulattavat pois sopimuksesta kuntataloudelle koi-
tuvan hyödyn. Kuntatalouden alijäämä suhteessa brut-
tokansantuotteeseen säilyy ennustejaksolla paikoillaan 
0,6 prosentissa

SOSIAALITURVARAHASTOT 

Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä suhteessa brutto-
kansantuotteeseen on tällä vuosikymmenellä su-
pistunut nopeassa tahdissa, ja lasku jatkuu myös 

ennustejaksolla. Vielä viisi vuotta sitten ylijäämä suh-
teessa bruttokansantuotteeseen oli kolmen prosentin 
tuntumassa, mutta ensi vuonna sen ennakoidaan painu-
van 0,7 prosenttiin. 

Maksutulot kasvavat kuluvana vuonna palkkasum-
maa vauhdikkaammin työttömyysvakuutusmaksuihin 
tehtyjen korotusten vuoksi. Kilpailukykysopimuksen 
mukaisesti työnantajan työeläke- ja työttömyysvakuu-
tusmaksuja alennetaan ensi vuonna ja vastaava maksu-
rasitus siirretään palkansaajille. Vakuutusmaksutuloja 
supistaa työnantajien sairausvakuutusmaksun alennus, 
mutta syntyvä vaje katetaan vastaavalla valtion lisära-
hoitusosuudella. Tulojen kasvu jää kuitenkin muutoin 
vaatimattomaksi hitaan palkkasumman kasvun vuoksi.  

Maksettujen sosiaalietuuksien kasvua hidastaa sekä 
matala inflaatio että etuuksiin tehtävät säästöt. Kuluvan 
vuoden alussa kansaneläkeindeksiin sidotut etuudet pie-
nenivät 0,4 prosenttia ja työeläkkeitäkään ei korotettu. 
Ensi vuonna kansaneläkeindeksiä alennetaan 0,85 pro-
sentilla. Kuluvan vuoden matala inflaatio tuo pienet in-
deksitarkistukset myös työeläkkeisiin ensi vuodelle. Li-
säksi ansiosidonnaisen työttömyysturvan kesto lyhenee. 
Eläkkeensaajien lukumäärän kasvu pitää etuusmenot 
kuitenkin noin 3 prosentin kasvussa kumpanakin vuonna.  

JULKINEN TALOUS HEIKKENEE 
HIEMAN ENSI VUONNA 

Kuluvan vuoden kohtuulliset verokertymät ja 
työttömyysvakuutusmaksujen nousu nostavat 
veroastetta viime vuoden 44 prosentista tämän 

vuoden 44,3 prosenttiin. Ensi vuonna veroaste puoles-
taan laskee selvästi eli liki prosenttiyksiköllä kilpailuky-
kysopimukseen liittyvien veronkevennysten ja työnan-
tajan sairausvakuutusmaksuihin tehtävän alennuksen 
johdosta.  

Julkisten menojen kasvu jatkuu hitaana eli runsaan 
prosentin vuosivauhdilla kumpanakin ennustevuonna. 
Menokasvua hidastavat erityisesti hallitusohjelman mu-
kaiset leikkaukset ja kilpailukykysopimukseen mukaiset 
työnantajamaksujen alennukset, lomarahaleikkaukset 
ja työajan pidentäminen. Julkisen talouden alijäämä 
pienenee kuluvana vuonna liki 900 miljoonalla eurolla, 
mutta ensi vuonna alijäämä jälleen kasvaa liki samalla 
määrällä veroasteen laskiessa.   

Valtiokonttorin tilastoima valtionvelka kohosi viime 
vuonna 99,8 miljardiin euroon. Valtiontalouden alijäämä 

pienenee tänä vuonna, mutta valtionvelan suhde brut-
tokansantuotteeseen kasvaa 49,6 prosenttiin viime vuo-
den 47,7 prosentista. Ensi vuoden vastaava luku on 51,2 
prosenttia ja valtionvelan määrä on tällöin 111 miljar-
dia euroa.  Koko julkisen talouden sulautettu velka (ns. 
EDP-velka) oli viime vuonna 62,5 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.  Valtion ja kuntien alijäämien 
ohella tätä sulautettua velkaa kasvatti se, että työeläke-
laitokset vähensivät sijoituksiaan valtion joukkovelka-
kirjoihin. Velan suhteen bruttokansantuotteeseen enna-
koidaan nousevan 67,2 prosenttiin ensi vuonna.

PITKÄN AIKAVÄLIN KASVULLE ENEMMÄN 
PAINOA TALOUSPOLITIIKASSA

Suomen finanssipolitiikka on kiristynyt samaan ai-
kaan, kun finanssipolitiikka on muualla Euroopassa 
keventynyt. Ensi vuonna Suomen finanssipolitiikka 

tulee olemaan tiukkaa ainakin menojen osalta. Julkisen 
kulutuksen määrä supistuu ensi vuonna yhden prosen-
tin, kun muissa Euroopan maissa se kasvaa keskimäärin 
vajaat kaksi prosenttia. Säästöjä Suomessa aikaansaa 
ennen kaikkea kilpailukykysopimus, joka leikkasi väli-
aikaisesti julkisen sektorin lomarahoja ja pidensi työ-
aikaa, mikä taas on antanut aiheen pyrkiä supistamaan 
työpaikkojen määrää niin, että kokonaistyöpanos (tun-
teina) pysyisi ennallaan. Työpaikkojen vähentäminen 
vastaamaan työajan pidentämistä saattaa ainakin lyhy-
ellä aikavälillä heikentää tuottavuutta tai palveluiden 
laatua.  

Suomen talousongelmien ratkaisu edellyttäisi kä-
sillä olevan tuotantorakenteiden muutoksen suuntaa-
mista niin, että vientiyritykset ja korkean teknologian 
yritykset vahvistuisivat. Tätä tarvetta korostaa yritysten 
juuttuminen hitaaseen kasvuun useilla meille perintei-
sillä toimialoilla. Talouspolitiikan tasolla tämä suun-

JULKISEN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA 
 

2015 2016e 2017e

Veroaste (%) 44,0 44,3 43,4

Menoaste (%) 57,7 57,5 57,0

Julkisyhteisöjen
rahoitusylijäämä (Mrd. €) -5,8 -4,9 -5,7

valtio -6,3 -5,9 -6,1

kunnat -1,3 -1,2 -1,2

soturahastot 1,9 2,3 1,6

Julkinen bruttovelka, 
EDP-velka (Mrd. €) 130,7 138,2 145,7

% bkt:sta 62,5 65,1 67,2

Valtion velka (Mrd. €) 99,8 105,2 111,0

% bkt:sta 47,7 49,6 51,2

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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taus edellyttäisi aiempaa selvempää panostusta koulu-
tukseen, tutkimuksen ja innovaatiotoimintaan. Näin ei 
ole kuitenkaan käynyt muutaman viime vuoden aikana: 
opetus- ja korkeakoulumenot ovat juuttuneet paikoil-
leen ja julkista tukea yritysten T&K-toiminnalle on lei-
kattu reippaasti. 

Opetus- ja korkeakoulumenot on kuitenkin saatava 
kasvuun. T&K-tukeakin pitäisi taas lisätä ja suunnata se 
toisaalta perustutkimukseen ja toisaalta pienten ja kes-
kisuurten yritysten innovaatiotoimintaan. Lisäpanostus 
uhkaisi tosin näkyä julkisen alijäämän väliaikaisena kas-
vuna. Tätä vaikutusta voisi vaimentaa leikkaamalla sul-
jetunkin sektorin yrityksille viime aikoina toteutettuja 
maksujen huojennuksia sekä vero- ja muita tukia.

Ajankohtaisilla työmarkkinareformeilla pyritään 
vahvistamaan työn tarjontaa muun muassa heikentä-
mällä ansioturvaa, lieventämällä työn kysynnän ja tar-
jonnan kohtaamattomuuden ongelmaa sekä lisäämällä 

vaikeasti työllistettävien mahdollisuutta työllistyä alen-
tamalla heidän palkkaamisestaan aiheutuvia kustannuk-
sia työnantajalle. Näitä toimilla on usein erisuuntaisia 
vaikutuksia, mikä heikentää niiden tehoa. Esimerkiksi 
ansioturvan heikentäminen ei välttämättä ole tehokas-
ta heikon työn kysynnän oloissa. Työsuhdekäytäntöjen 
määräaikainen joustavoittaminen pitkäaikaistyöttömien 
osalta voi olla jo perusteltua.  Mutta tässäkin niin kuin 
muussa matalapalkkatukien lisäämisessä on syytä ottaa 
huomioon se, että toimet voivat syrjäyttää tukea saa-
mattomia työllisiä työttömyyteen. Päivähoitomaksujen 
alentaminen on työllisyyden kannalta suotavaa, samoin 
kuin pienten lasten hoitovastuun nykyistä tasaisempi 
jakaminen isien ja äitien kesken. Työn tarjonnan ja ky-
synnän kohtaannon parantaminen aktiivisen työvoima-
politiikan keinoin on tervetullutta, mutta tämä vaati li-
säresursseja työvoimahallintoon. 
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EUROOPAN KOMISSION 
FINANSSIPOLITIIKAN OHJAUS 
VAATII TARKISTUSTA 

Liittyessään Euroopan rahaliittoon Suomi hy-
väksyi sen perustana olevan vakaus- ja kasvus-
opimuksen. Tämän sopimuksen mukaan julki-

sen talouden alijäämän on vuosittain oltava pienempi 
kuin 3 prosenttia bkt:sta ja julkisen velan oltava alle 
60 prosenttia bkt:sta. Julkisen velan osalta tosin riit-
tää se, että velkasuhde lähenee tavoitetta riittävän no-
peasti. 

Koska ahtaiden alijäämä- ja velkakriteereiden 
täytäntöönpano osoittautui vaikeaksi, niiden sovel-
tamista lievennettiin vuonna 2005. Taantumassa ole-
vaa maata ei enää rangaista, jos se ei pääse vakaus-
sopimuksen tavoitteisiin. Euroopan finanssikriisi 
taas aikaansai tarpeen lisätä talouskuria euroalueella. 
Niinpä talouspolitiikan koordinaatio ulotettiin kos-
kemaan muun muassa julkisen talouden keskipitkän 
aikavälin kestävyyttä. EU:n komissio kehittikin sääte-
lykehikkoaan niin, että julkisen talouden rahoitusase-
man vaihteluista suhdanne– ja rakennekomponentit 
erotettiin toisistaan. Käsite ”rakenteellinen alijäämä” 
kuvaa suhdanteista puhdistettua alijäämää. 

Vuoden 2013 alussa voimaan tulleen finanssipo-
liittisen sopimuksen mukaan rakenteellinen alijäämä 
on pyrittävä pitämään alle 0,5 prosentissa talouden 
keskipitkän aikavälin kestävyyden turvaamiseksi. Ra-
kenteellisen alijäämän selville saamiseksi arvioidaan 
ensin tuotantokuilu todellisen ja potentiaalisen tuo-
tannon erotuksena. Mitä suurempi on (negatiivinen) 
tuotantokuilu itseisarvoltaan sitä pienempi on raken-
teellinen alijäämä, joka määräytyy myös todellisen 
alijäämän mukaan.1

Uusi käytäntö, jossa tuotantokuilua arvioidaan 
monimutkaisen ekonometrian mukaan, vie suuren 
osan talouspolitiikkaa keskivertopoliitikon ja politii-
kan keskivertotarkkailijan ymmärryksen ulkopuolel-
le. Menetelmä on toki läpinäkyvä ja yhdenmukainen 
kaikille rahaliiton jäsenvaltioille. Sovellettava sääntö 
on kuitenkin hyvin kaavamainen niin, että se muodos-
taa tavallaan uuden pakkopaidan talouspolitiikalle. 

Kriittisintä tuotantokuilun arvioinnissa on peri-
aate, jonka mukaan pääoman kapasiteetin käyttöas-
tetta arvioidaan teollisuuden luottamuksen mukaan. 
Jos luottamus heikkenee, noin 70 prosenttia havai-
tusta muutoksesta siirtyy suhdannekomponenttiin 
eli kausivaihtelun piiriin ja loput 30 prosenttia tulki-

taan potentiaalisen tuotannon näivettymiseksi. Koska 
suhdannekomponentti määräytyy autoregressiivisesti 
(myös aiempien periodien arvojen mukaan), vaikuttaa 
edellisen periodin teollisuuden luottamus myös seu-
raavan periodin potentiaaliseen tuotantoon. Pitkähkö 
jakso hidasta kasvua ja heikkoa luottamusta latistaa 
lopulta potentiaalista tuotantoa siinä määrin, että tuo-
tantokuilu kuroutuu umpeen, eikä taloudessa nähdä 
olevan enää jäljellä potentiaalia elpyä ilman raken-
teellisia uudistuksia.  

EU:n komission menetelmä arvioida tuotantokui-
lua soveltuu tietyin osin huonosti Suomeen. Vuodesta 
2008 Suomeen on vaikuttanut kaksi merkittävää ne-
gatiivista shokkia. Ensimmäinen on Nokian matkapu-
helintoimintojen alasajo jaksolla 2008–2016 ja toinen 
on Venäjälle suuntatuvan viennin voimakas supistu-
minen vuodesta 2014 lähtien. Pitkälti näiden tekijöi-
den vuoksi talouskasvumme on ollut hitaampaa kuin 
muualla euroalueella. Suomen hitaan talouskasvun 
vuoksi potentiaalinen tuotantomme on kasvanut EU:n 
komission laskentakehikossa vuosina 2009–2015 vain 
0,1 prosenttia vuodessa, ja rakenteellinen alijäämäm-
me oli noussut viime vuonna jo 1,5 prosenttiin bkt:sta 
eli selvästi yli sallitun 0,5 prosenttia.2

EU:n arviointikehikkoon nojautuva analyysi olet-
taa implisiittisesti, että molemmat edellä mainitut 
Suomi-sokit ovat peruuttamattomia ja siten poten-
tiaalista tuotantoa supistavia. Tältä osin komission 
menetelmä aliarvioi Suomen potentiaalista tuotantoa. 
Nokian liiketoimien alasajon osalta voitaisiin ajatella, 
että irtosanotun työvoiman työllisyys ja tuottavuus 
kuitenkin paranevat ajan myötä. Useat ovat työllisty-
neet pk-yrityksiin tai jopa perustaneet oman yrityk-
sen, joiden alkutaipalella tuottavuus on tyypillisesti 
vaatimattomalla tasolla niin kuin useat tutkimukset 
ovat saaneet selville. 

Venäjän viennin osalta öljyn hinnan osittainen 
palautuminen sekä Venäjän sopeutuminen pakot-
teisiin ( ja lopulta pakotteiden lieventäminen) ovat 
normalisoimassa maan taloutta. Osoituksena tästä 
rupla on vahvistunut selvästi suhteessa euroon tämän 
vuoden aikana, ja Venäjän keskuspankki on samaan 
aikaan pystynyt alentamaan investointien toteutumi-
sen kannalta kestämättömän korkeata päätösperäistä 
korkoaan. Suomen vienti Venäjälle ei enää juuri ensi 
vuonna supistu, mikä parantaa kasvumahdollisuuk-
siamme suhteessa muuhun euroalueeseen. Tässä suh-
teessa tilanne vielä paranee myöhemmin lähivuosina. 
Suomen potentiaalisen tuotannon arvioinnin kannal-
ta silläkin pitäisi olla merkitystä, että todelliset kas-
vutekijät, joita ovat väestön koulutus- ja osaamistaso 
sekä innovaatiotoiminta ovat Suomessa vahvemmat 
kuin euroalueella keskimäärin.

Komission toimenpidesuositukset perustuvat 
edellä selostettuun analyysiin Suomen potentiaalises-
ta tuotannosta ja rakenteellisesta alijämästä. Koska 
edellä mainituille eritystekijöille ei annetta mitään 
painoa, on selvää, että komissio suosittaa erilaisten 
rakenneuudistusten tekemistä ongelmien ratkaise-
miseksi. Rakenneuudistuksilla komission retoriikassa 
tarkoitetaan erilaisia keinoja voimistaa työn tarjontaa 

1 Ks. Havik, K., McMorrow, K., Orlandi, F., Planas, C. Racibors-
ki, R., Röger, W., Rossi, A., Thum-Thysen, A. ja Vandermeulen 
V. (2014), The production function methodology for calculation 
potential growth rates & output gaps, European Economy, Eco-
nomic Papers 535, November 2014.

2 Ks. Report from the Commission, Finland, Report prepared in 
accordance with Article 126(3) of the Treaty, Brussels 15.5.2016.

3 Sama kuin 2.
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niin, että edellytykset työmarkkinoilta syrjäytyneiden 
palkkaamiseksi paranisivat. 

Sinänsä esimerkiksi työmarkkinapolitiikan akti-
vointia ja jopa työn vastaanoton kannustimien vahvis-
tamista voidaan pitää hyvänä nyky-Suomessa, jossa 
pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Mutta esi-
tetyt keinot tuskin voimistavat talouskasvua keskipit-
källä aikavälillä, koska ne eivät vahvista talouskasvun 
todellisia tekijöitä. Niinpä komissio asiakirjoissaan ei 
juuri ole huolissaan esimerkiksi Suomen koulutus-
leikkauksista ja julkisen T&K-tuen vähentämisestä. 
EU:n komission jonkin verran uusitussa retoriikassa 
tosin sanotaan, että finanssipolitiikan pitäisi suosia 

kasvua3. Tämän pyrkimyksen ja esitettyjen toimenpi-
teiden välillä on näin jonkin verran ristiriitaa. 

Talouspolitiikan linjausten osalta Euroopan ko-
missio ja monet sen jäsenmaat poikkeavat OECD:n ja 
IMF:n talouspoliittisista suosituksista. Jälkimmäiset 
painottavat pitkän aikavälin kasvua ja myös kysynnän 
vahvistamista hitaan kasvun oloissa. Esimerkiksi Suo-
men kohdalla työn tarjonnan vahvistamisen tehoa lisä-
tä työllisyyttä rajoittaa työn heikohko kysyntä. 

Eero Lehto


