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Suomen bkt kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia ja siten noin prosenttiyksi-
kön hitaammin kuin euroalueen bkt. Kasvuero selittyy kuitenkin lähes ko-
konaan Suomen Venäjän-viennin jyrkästä supistumisesta ja Suomen muu-
ta euroaluetta kireämmästä finanssipolitiikasta. Tänä vuonna Suomen bkt 
kasvaa 1,1 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia edellisvuodesta. Suomen 
viennin tukemiseksi todennäköisesti tehtävä kilpailukykysopimus alentaa 
työvoimakustannuksia tuntuvasti jo ensi vuonna. Odotukset sopimuksen 
työllisyysvaikutuksista ovat varsin toiveikkaita. Riskinä on, että sopimus hei-
kentää julkisen talouden rahoitusasemaa, mihin reagoidaan lisäleikkauksin.

BKT KASVAA LÄHIVUOSINA 
RUNSAAN PROSENTIN VAUHTIA

 » Suomen bkt:n kasvuvauhti lähenee muun euro-
alueen 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 0,5 
prosenttia, mikä ei lopulta ole huono luku, jos ote-
taan huomioon, että tavaraviennin arvo Venäjälle 

supistui 32 prosenttia ja että julkisen kulutuksen määrä 
supistui 0,9 prosenttia. Laskennallisesti tavaraviennin 
jyrkkä supistuminen Venäjälle ja Venäjältä Suomeen 

suuntautuneen matkailun väheneminen on leikannut 
Suomen vuosien 2014 – 2015 bkt:ta yhteensä 1,2 pro-
senttia, kun koko EU-tasolla vastaava vaikutus jäi 0,3 
prosenttiin.

Suomen vientiin nojautuvan tehdasteollisuuden tuo-
tannon kehitys oli viime vuonna tosin kehnoa, vaikka ote-
taankin huomioon Venäjän-viennin supistuminen. Tänä 
vuonna tehdasteollisuuden tuotanto on elpymässä, kun 
se saa vauhtia rakentamisen vilkastumisesta. Ensi vuon-
na viennin kasvu tukee teollisuustuotantoa samoin kuin 
alalle valmistumassa oleva uusi tuotantokapasiteetti.

Vielä tänä vuonna yksityisen kulutuksen kasvu tukee 
kaupan ja monien palveluajojen kasvua. Varsinkin ensi 
vuonna ulkomaankaupan kasvu vaikuttaa positiivisesti 
tukkukauppaan. Hallitusohjelman mukaiset menoleik-
kaukset supistavat edelleen julkisen sektorin palvelu-
tuotantoa. Jopa rakentamistakin nopeammin kasvavat 
informaatio- ja liike-elämän palvelut. 

http://www.labour.fi
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KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE 

2015 2015 2016e 2017e

Mrd. € Määrän muutos (%)

Bruttokansantuote 207,2 0,5 1,1 1,3

Tuonti 76,6 -0,4 1,0 2,3

Kokonaistarjonta 283,8 0,3 1,0 1,6

Vienti 77,3 0,6 1,1 3,3

Kulutus 166,5 0,7 0,6 0,0

yksityinen 115,6 1,4 1,0 0,1

julkinen 50,9 -0,9 -0,3 -0,3

Investoinnit 42,1 -1,1 2,5 3,2

yksityiset 33,8 -1,0 3,0 3,7

julkiset 8,3 -1,2 0,7 1,0

Varastojen muutos (ml. tilastollinen ero)1 -2,1 -1,0 0,0 0,3

Kokonaiskysyntä 283,8 0,3 1,0 1,6
1 Määrän muutos on prosenttiyksikköä BKT:hen.
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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KANSAINVÄLINEN TALOUS

Kansainvälisen talouden 
kasvu nopeutuu hiukan 

Kansainvälinen talous
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 » Maailmantalous kasvaa noin 3,5 prosentin vauhtia seuraavat kaksi vuotta
 » EU on noin 2 prosentin kasvussa
 » Euroalueen finanssipolitiikan kireys hellittää jo jonkin verran

0 1 2 3 4 5 6

Tuonti

Vienti

Kiinteän pääoman
bruttomuodostus

Julkinen kulutus

Yksityinen kulutus

Bruttokansantuote

%

2015
2016e
2017e

Lähde: Eurostat, Palkansaajien tutkimuslaitos

EUROALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 
2015–2017

KANSAINVÄLINEN TALOUS 
 

Osuus 
maailman 

BKT:sta (%)

Kokonaistuotannon 
määrän kasvu (%)

2015 2016e 2017e

Yhdysvallat 16,2 2,4 2,2 2,4
Eur-19 11,8 1,6 1,6 1,8

Saksa 3,3 1,7 1,6 1,8
Ranska 2,4 1,2 1,2 1,4
Italia 1,9 0,8 1,0 1,2

EU28 16,6 1,9 1,9 2,1
Ruotsi 0,4 4,1 3,5 3,3
Iso-Britannia 2,3 2,2 2,0 2,2

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

Lähde: BEA, BOFIT, IMF, Eurostat, Palkansaajien  
tutkimuslaitos

Viime vuonna maailmantalouden kasvu jäi run-
saaseen kolmeen prosenttiin. Euroopassa kasvu 
kuitenkin nopeutui selvästi osin öljyn ja muiden 

raaka-aineiden voimakkaana halpenemisen seurauksena. 
Tämän vastapainoksi useiden raaka-aineiden tuottaja-
maiden kuten Venäjän ja Brasilian talous taantui. USA:n 
talous kasvoi edelleen 2,4 prosentin vauhtia ja Intian ta-
louskasvu jatkui voimakkaana, mutta Kiinan talouskasvu 
hidastui. Nyttemmin useiden kansainvälistä taloutta jar-

ruttaneiden tekijöiden merkitys on vähentynyt. Rahoi-
tusmarkkinat ovat keventyneet, kun useat keskuspankit 
ovat alentaneet – osin jo valmiiksi negatiivisia – korko-
jaan ja lisänneet arvopaperiostojaan.

Jatkossa EU:n ja euroalueen talouskasvu ei juuri no-
peudu viime vuodesta.  EU:n bkt kasvaa tänä vuonna 1,9 
prosenttia ja ensi vuonna 2,1 prosenttia. Alueen sisäinen 
sykli ruokkii kasvun nopeutumista, mutta ympäröivä 
maailma ei sitä tue. Muun muassa Lähi-idän kriisi ja Ve-

http://www.labour.fi
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näjän talousvaikeudet rajoittavat viennin kasvua. EU:n 
kasvua tukee lähinnä investointien vilkastuminen, joskin 
EU:n investointiohjelma on osoittautumassa pettymyk-
seksi.  Finanssipolitiikka on edelleen varovaisen neut-
raalia, mutta jo selvästi kasvua tukevaa, jos sitä verrataan 
Suomen finanssipolitiikan mitoitukseen.

EU:n sisällä kasvu on vauhdikasta kahdessa entisessä 
kriisimaassa, Irlannissa ja Espanjassa. Naapurimaamme 
Ruotsin talouskasvu on myös selvästi nopeampaa kuin 
EU-alueella keskimäärin. Ruotsin kasvu on nojautunut 
kotimaiseen kysyntään, mutta viime vuoden alkupuolelta 
lähtien myös vienti on alkanut voimistua. Baltian maiden 
kasvua jarruttavat Venäjän talousvaikeudet.

Yhdysvaltain talouskasvua hidastavat tänä ja ensi 
vuonna koronnostot, dollarin vahvistuminen ja öljyntuo-
tantoinvestointien väheneminen. Yksityinen kulutus ja 
varsinkin asuntorakentaminen pysyvät edelleen korkeal-
la tasolla. Palkkojen ja hintojen nousu on voimistumassa.

Kiina tavoittelee keskimäärin 6,5 prosentin kasvua vii-
sivuotiskaudella 2016–2020. Vauhdin selvää hidastumista 
viime vuodesta pyritään estämään keventämällä rahapo-
litiikkaa ja antamalla juanin devalvoitua. Kasvustrategian 
mukainen siirtymä kulutuspainotteiseen kasvuun näyttää 
etenevän.

 Raaka-aineiden maailmanmarkkinahinnat eivät nou-
se merkittävästi nykytasolta, joten niiden hintojen toipu-
minen ei ole tuomassa suurtakaan apua raaka-aineiden 
tuottajamaille. Niinpä Venäjänkin talous supistuu vielä 

tänä vuonna pari prosenttia. Näillä näkymin sen bkt ei 
enää supistu ensi vuonna. Japanin kasvu on nopeutu-
massa hiukan raha- ja finanssipolitiikan keventämisen 
myötä. 
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FINANSSIKRIISI 2.0 – KUINKA 
MAHDOLLINEN?

Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) varoit-
ti 6.3. ilmestyneessä neljännesvuosikatsauk-
sessaan uhkaavasta velkakriisistä. Yksityisen 

ja julkisen velan yhteismäärä on jo yli 200 prosenttia 
maailman bkt:stä, enemmän kuin ennen 2008 puh-
jennutta finanssikriisiä. Myös useat keskuspankit ja 
rahoitusmarkkinoiden asiantuntijat ovat ilmaisseet 
huolensa tilanteesta. IMF:n varapääjohtaja Lipton on 
todennut maailmantalouden olevan ”selkeässä risteys-
kohdassa, jossa riski talouden ajautumisesta raiteiltaan 
on kasvanut”.

Monet pitävät Kiinaa tärkeimpänä kriisipesäkkee-
nä. Se on saavuttanut jo 250 prosentin velka-asteen, ja 
sen talouskasvu saattaisi hidastua hallitsemattomasti. 
Yritysten velat suhteessa bkt:en, 160 prosenttia, ovat 
maan keskuspankin mielestä liian suuret. Elvyttävän 
politiikan seurauksena pankkilainat ovat joulukuun 
2008 jälkeen kasvaneet yli 200 prosenttia. Valuuttava-
rantoa nakertavan pääomapaon takana on tuottavien 
sijoituskohteiden väheneminen, odotukset devalvaa-
tiosta ja Yhdysvaltain korkojen noususta sekä korrup-
tion ja ns. varjopankkien rajoittaminen.

On kuitenkin hyvin epätodennäköistä, että kasva-
vista luottotappioistaan kärsivät kiinalaispankit ajau-
tuisivat maksukyvyttömyyteen, sillä valtion resurssit 
tukea niitä ovat hyvät. Neljä suurinta pankkia on val-
tioenemmistöisiä. On alettu sallia hoitamattomien 
yrityslainojen muuttamista osakkeiksi. Pankit ovat 
talletusrahoitteisia, ja niiden yhteydet ulkomaille ja ra-
hoitusmarkkinoille ovat vähäiset. Keskuspankki voisi 
alentaa ohjauskorkoaan reilusti nykyisestä 4,35 pro-
sentista. 

Eräät muutkin nousevat taloudet ovat vaikeuksis-
sa. Brasilia kärsii yli 10 prosentin budjettialijäämästä, 
mutta julkinen velka ei vielä ole yltänyt hälyttävälle ta-
solle. Venäjällä valtiontalouden alijäämä ja velka ovat 
selvässä kasvussa mutta edelleenkin pieniä. Valtion 
vararahastot ovat kylläkin hupenemassa ja se joutuu 
ottamaan lisää velkaa. Ei ole nähtävissä, että muualla-
kaan nousevissa talouksissa aivan lähiaikoina kehkey-
tyisi kansainvälistä taloutta horjuttavaa kriisiä.

Yhdysvalloissa on varmasti opittu edellisestä fi-
nanssikriisistä, joka varsinaisesti alkoi Lehman Brot-
hers-investointipankin päästämisestä yrityssanee-
raukseen. Maassa tarkkaillaan suurta opintolainataak-
kaa ja autokaupan subprime-ongelmaa. Öljyn alempi 
hinta rasittaa öljyntuotantoyrityksiä ja niiden joitakin 

rahoittajapankkeja. Suurin huomio kuitenkin kohdis-
tuu korkopolitiikkaan ja presidentinvaaleihin.

Eurooppa on vahva ehdokas rahoitusmarkkinoiden 
levottomuuden toiseksi pääpaikaksi. Kreikan velkakrii-
siin ei ole saatu lopullista ratkaisua. Italiassa vaikeuk-
siin joutuneita pankkeja on jouduttu fuusioimaan ja tu-
kemaan. Sijoittajavastuun ja sääntelyn kasvattaminen 
rasittavat europankkeja, joille uhkia muodostavat myös 
luottotappiot, hoitamattomat luotot ja uusi teknologia. 
Rahoituksen heikko kysyntä ja negatiiviset korot na-
kertavat pankkien tuloksia. 

Finanssikriisi 2.0 iskisi ensin pankkeihin ja mui-
hin rahoituslaitoksiin ja leviäisi sitten reaalitalouteen. 
Niinpä EKP on kohdistanut toimiaan pankkeihin, vaik-
ka onkin saattanut näyttä siltä, että se on tukenut val-
tioita ja uusimmissa päätöksissään myös yrityslainoja. 
Toisin kuin edellisessä finanssikriisissä, pankkien väli-
nen luottamus ei ole viime aikoina horjunut huolestut-
tavasti. Kuitenkin niiden osakekurssit ovat tulleet rei-
lusti alas. EKP:n 10.3. tekemä päätös myöntää pankeille 
nelivuotista rahoitusta jopa -0,4 prosentin korolla el-
vytti kursseja vain vähän ja tilapäisesti - pari viikkoa 
myöhemmin ne olivat palanneet entiselleen. Narulla 
on vaikea työntää pankkejakaan. Euroopassa ollaan ol-
tu haluttomia lisäämään kysyntää finanssipoliittisella 
elvytyksellä, jota tuettaisiin rahapolitiikalla. 

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

01.01.2008 01.01.2010 01.01.2012 01.01.2014 01.01.2016

1 kk:n Euribor vs. 1 kk:n
Eonia Swap

Korkopisteitä

Lähde: Nordea

PANKKIEN VÄLISEN EPÄLUOTTAMUKSEN 
KEHITYS EUROALUEELLA 1.1.2008–29.3.2016



TALOUSENNUSTE 7 (17)

ULKOMAANKAUPPA

Suomen palveluvienti piristyi 
Ulkomaankauppa

LISÄTIETOJA

Ennustepäällikkö Eero Lehto 

(09) 2535 7350 

eero.lehto@labour.fi

www.labour.fi

 » Suomen vienti kasvaa tänä vuonna vain palveluviennin ansiosta
 » Vuonna 2017 alentuneet työvoimakustannukset vauhdittavat  

tavaravientiä

Suomen viennin määrä kasvoi viime vuonna 0,8 pro-
senttia palveluviennin vauhdittumisen ansiosta. 
Tavaraviennin määrä supistui 1,4 prosenttia. Hei-

kohkoa kehitystä selitti Venäjälle ja Ruotsiin menevän 
viennin tuntuva supistuminen.  Tavaraviennin määrä su-
pistuu vielä tänä vuonna puolisen prosenttia. Sen sijaan 
palveluiden viennin määrä kasvaa edelleen 5 prosentin 
vauhtia Nokian saamien lisenssikorvausten, pelialan kas-
vavien tuottojen sekä matkailun piristymisen ansiosta. 
Ensi vuonna tavaraviennin määrä kääntyy 3 prosentin 
nousuun. Käänteen aikaansaavat kustannustason alene-
minen sekä Suomea kohdanneiden negatiivisten shok-
kien (paperitehtaiden lakkautukset, Nokian matkapu-

helintoimintojen romahdus sekä Venäjän viennin jyrkkä 
supistus) vaikutuksen pieneneminen. Kun koko tuonnin 
määrä supistui selvästi vielä viime vuonna, kääntyy se 
tänä vuonna jo kasvuun lähinnä kotimaisten investointi-
kysynnän voimistumisen ansiosta.  Ensi vuonna tuonnin 
määrän runsaan kahden prosentin kasvu selittyy myös 
viennin vauhdittumisesta.

Ulkomaankaupan hinnat laskevat tuntuvasti vielä tänä 
vuonna. Ensi vuonna nekin kääntyvät nousuun. Suomen 
kauppatase pysyy runsaat kaksi miljardia ylijäämäisenä ja 
vaihtotase, joka jo viime vuonna oli niukasti ylijäämäinen, 
vahvistuu edelleen tänä ja ensi vuonna. 
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TAVARAVIENNIN JA TAVARATUONNIN 
DEFLAATTORIT 1990:1–2015:4

SUOMEN ULKOMAANKAUPAN HINNAT JA 
VAIHTOTASE 
 

2015 2016e 2017e

Tavaraviennin hinnan 
muutos (%)

-1,6 -3,5 1,0

Tavaratuonnin hinnan 
muutos (%)

-4,7 -4,0 1,5

Kauppatase (Mrd. €) 2,5 2,2 2,5

Vaihtotase (Mrd. €) 0,3 0,6 1,1

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

http://www.labour.fi
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 » Investoinnit kasvavat tänä vuonna 2,5 prosenttia ja ensi vuonna 3,2 pro-
senttia

 » Rakennusinvestoinnit kasvavat tänä vuonna vauhdikkaimmin ja kasvu jat-
kuu vuonna 2017

 » T&K-investoinnit jäävät kuluvana vuonna viime vuoden tasolle, mutta 
vuodelle 2017 tulee jo kasvua

Viime vuonna investoinnit vähenivät 1,1 prosenttia. 
Tälle vuodelle ennustetaan 2,5 prosentin kasvua ja 
vuodelle 2017 jo 3,2 prosentin kasvua. Kilpailuky-

kysopimus saattaa lisätä kotimaisten toimijoiden tekemiä 
investointeja.

Rakennusinvestoinneista voimakkaimmin kasvavat 
muut talorakennusinvestoinnit. Myös maa- ja vesiraken-
taminen jatkaa reippaassa kasvussa. Asuinrakennusin-
vestointeja kasvattaa kerrostalorakentaminen. Mikäli 
myös pientalorakentaminen lisääntyy, kasvaa rakentami-
nen vielä ennustettua voimakkaammin.

Myös kone- ja laiteinvestoinnit jatkavat kasvuaan 
tänä ja ensi vuonna. Muun muassa rakenteilla ole-
van Äänekosken tehtaan sekä Nesteen, Borealiksen ja 
Veolian voimalaitoksen laitteistot lisäävät kone- ja lai-
teinvestointeja. Toisaalta EK:n uusimman suhdanne-
barometrin mukaan alhaisen kysynnän takia teollisuu-
dessa on yhä paljon ylimääräistä tuotantokapasiteettia. 
T&K-investointien arvioidaan pysyvän viime vuoden 
tasolla. Yksityiset T&K investoinnit kasvavat mutta jul-
kiset T&K-investoinnit pienenevät huomattavasti. 
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RAKENNUSALALLA SELVÄÄ 
PIRISTYMISTÄ

Vuoteen 2014 verrattuna vuoden 2015 viimeinen 
neljännes kipusi rakennusinvestointien osalta 
positiiviseksi. Koko vuoden rakennusinves-

toinnit jäivät kuitenkin edelleen edellisvuotta pienem-
miksi. Rakennusinvestoinnit kasvoivat finanssikriisin 
jälkeen jo vuosina 2010-2011 mutta vähenivät edelleen 
vuosina 2012–2015. Loppuvuoden kehityksessä näkyy 
kuitenkin selkeä positiivinen vire vuodelle 2016.

Asuinrakennuksiin ja muihin talorakennuksiin 
tehtävät investoinnit vähenivät vuosina 2012–2015. 
Vuonna 2015 asuinrakennukset muodostivat noin 47,4 
% rakennusinvestoinneista kun taas muut taloraken-
nukset muodostivat niistä noin 32,4 %. Asuinraken-
nukset muodostavat siis rakennusinvestoinneista kar-
keasti ottaen puolet. Maa ja vesirakennusinvestoinnit 
muodostavat rakennusinvestoinneista 20,2 %. Maa- ja 
vesirakennusinvestointien kehitys on ollut poikkeuk-
sellista asuinrakennus- ja muihin talorakennusinves-
tointeihin verrattuna. Maa ja vesirakennusinvestoinnit 
vähenivät 2009–2012, mutta ne ovat kasvaneet vuosi-
na 2013–2015 kiihtyvällä tahdilla. Vuoden 2015 kasvu 
muodostuu muun muassa suurien kohteiden, kuten 
Kalasataman, REDI:n ja Pasilan Triplan alkaneis-
ta pohjatöistä. Myös öljyn hinnan mukana laskeneet 
maarakentamisen kustannukset ovat edistäneet maa-
rakentamisen suotuisaa kehitystä.

Tilastokeskuksen rakennuslupatilastojen päivi-
tyksessä oli katko vuonna  2015. Viimeisen julkaisun 
(24.3.2016) mukaan näyttäisi siltä, että rakentamiseen 
myönnettyjen lupakuutioiden määrä laski 2015 vii-
meisellä neljänneksellä. Tilastokeskus on kuitenkin 
tarkentanut lukujaan viimeisen 8 kuukauden ajalta jo 
keskimäärin 14,5 % ylöspäin. Tällä perusteella voisi 
tehdä oletuksen, että tilasto on edelleen puutteellinen  
kattavuudeltaan. On oletettavaa, että lupakuutioiden 
määrä kasvoi myös viimeisellä neljänneksellä. Huo-
mion arvoista on, että uusimman julkaisun mukaan 
juuri asuinrakennuslupakuutiot kasvoivat kolmannella 
ja viimeisellä neljänneksellä. Kasvu näyttäisi kuitenkin 
muodostuneen asuinkerrostaloista ja viimeisellä nel-
jänneksellä myös rivitaloista, eikä niinkään omakoti-
taloista. Toinen huomio on, että julkinen sektori haki 
vuonna 2015 lupia palvelurakennuksiin 27,0 % enem-
män kuin vuonna 2014.

Aloitettujen rakennushankkeiden kuutioiden mää-
rä kasvoi selkeästi vuoden 2015 kahdella viimeisellä 
neljänneksellä. Myös uudisrakentamisen volyymi-in-
deksi punnersi plussalle 2015 joulukuussa ja 2016 
tammikuussa. Tämä on merkittävää, koska korjausra-
kentaminen on ollut kasvussa Rakennusteollisuuden 
suhdannevälitarkastuksen (16.2.2016) mukaan jo vuo-
desta 2014 kun taas TK:n uudisrakentamisen indeksi 
oli laskenut vuodesta 2012 lähtien. VM:n rakennusalan 

suhdanneryhmän (19.2.2016) mukaan korjausraken-
tamisen arvo oli 2014 hieman suurempi kuin uudisra-
kentamisen arvo. PTT arvioi raportissaan1, että korja-
usrakentamisen tarve kasvaa seuraavinakin vuosina 
asuinkerrostalojen osalta ja pysyy suurin piirtein sa-
man suruisena muissa asuinmuodoissa. Näin ollen kor-
jausrakentaminen tulee seuraavina vuosina kasvamaan 
asuinrakennuksien osalta.

Hallituksen aikomus vähentää liikenneväylien 
korjausvelkaa kuluvalla hallituskaudella lisännee kor-
jausrakentamista myös maa- ja vesirakentamisessa. 
Vuodelle 2016 on budjetoitu perusväylänpitoon 124 
miljoonaa edellisvuotta enemmän. Kun tällä vuodelle 
budjetoitu, edellisvuotista pienempi valtion avustus 
länsimetron rakentamiseen otetaan huomioon, liiken-
neverkkoon budjetoitu summa kasvaa edellisvuodesta 
kuitenkin vain 22 miljoonaa.

Asuinrakennushankkeista selkeimmin kasvaa ker-
rostalorakentaminen. Epävarmempaa on, kasvaako 
seuraavina vuosina myös pientalorakentaminen. Vielä 
edellisvuotta selkeämmin positiiviseksi kääntyvä ta-
louskasvu edesauttaisi tätä kehitystä, jota tukee myös 
erittäin alhainen korkotaso. Toisaalta kilpailukykyso-
pimus leikkaa toteutuessaan palkansaajien ostovoimaa, 
mikä vaikuttanee toiseen suuntaan. Myös pitkään jat-
kunut kaupungistuminen vaikuttaa edelleen negatiivi-
sesti omakotitalorakentamiseen.

Yllä esitetyt tiedot ennakoivat, että vuonna 2016 
rakentaminen tulee kasvamaan selkeästi. Kasvua ta-
pahtuu varsinkin asuinkerrostalorakentamisessa ja 
muussa kuin asuintalorakentamisessa. Muuta talora-
kentamista kasvattavat muun muassa julkisen sektorin 
sairaalahankkeet, Nesteen, Borealiksen ja Veolian voi-
malaitos Porvooseen, Äänekosken biotehdas sekä Redi 
ja Tripla. Rakennushankkeiden muutamien vuosien 
mittaiset elinkaaret pohjustavat kasvua myös vuodeksi 
2017. Moni suurempi rakennushanke alkoi 2015, mikä 
näkyi jo maa- ja vesirakennusinvestointien kasvuna. 
Odotettavaa on, että muut rakennusvaiheet käynnisty-
vät tänä vuonna ja jatkuvat voimallisesti vuonna 2017.

Rakennusala siis kasvaa tulevina vuosina. Tällä on 
tietysti suora positiivinen vaikutus Suomen talouteen, 
mutta myös epäsuora vaikutus. Rakennusala käyttää 
huomattavan paljon teollisuuden tuotteita välituottei-
naan ja vaikuttaa näin myös teolliseen sektoriin. Ku-
vaavaa onkin, että teollisuuden toimialojen 16 (sahata-
vara, puu- ja korkkituotteet) ja 23 (muut ei-metalliset 
mineraalituotteet) TK:n liikevaihtokuvaajat kääntyivät 
kotimaan myynnin osalta positiivisiksi vuoden 2015 
viimeisellä neljänneksellä. Aika näyttää lähteekö Suo-
men talous kasvu-uralle rakentaminen keihäänkärke-
nään. 

1Hietala, M., Huovari, J., Kaleva, H., Lahtinen, M., Nie-
mi, J., Ronikonmäki, NM., Vainio, T. 2015. Asuinraken-
nusten korjaustarve. PTT raportteja 251.
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TYÖMARKKINAT

Työllisyys paranee hiukan
Työmarkkinat
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 » Työllisten määrä kasvaa hitaasti – suurin osa kasvusta selittyy työn tarjon-
nan kasvulla

 » Työttömyysasteen aleneminen takkuaa
 » Palkankorotukset jäissä ensi vuonna - liukumat ratkaisevat ansiotason ke-

hityksen
 » Kilpailukykysopimus laskee keskituntiansioita ensi vuonna

Tuotannon piristyminen johtaa kuluvana vuonna ja ensi 
vuonna työllisyyden kasvuun. Lisäksi työikäisen väes-
tön määrä kasvaa ensi vuonna 17 000 henkilöllä, mikä 

heijastuu suoraan työn tarjontaan. Säännöllisen työajan pi-
dentyminen voi tosin syrjäyttää työllisyyden kasvua lyhyellä 
aikavälillä, kun sama tuotanto saadaan aikaan aiempaa vähäi-
semmällä määrällä työllisiä. Työn tarjonnan kasvun, tuotan-
non piristymisen ja mahdollisen työajan pidennyksestä johtu-
van työllisyyttä syrjäyttävän mekanismin yhteisvaikutuksesta 
työllisyys nousee tänä vuonna 0,1 ja ensi vuonna 0,3 prosenttia.

Työttömyys nousi viime vuonna 9,4 prosenttiin. Tuo-
tannon piristyminen johtaa kuluvana vuonna pieneen, 0,1 
prosenttiyksikön työttömyyden laskuun. Työttömyysaste 
ei laske enää ensi vuonna. Työttömyysasteen nihkeä lasku 
johtuu osin työvoiman määrän kasvusta. Talouden piris-
tyessä ihmisiä siirtyy piilotyöttömyydestä ja työvoiman 
ulkopuolelta takaisin aktiiviseen työnhakuun.

ANSIOTASON KEHITYS 
LIUKUMIEN VARASSA

Alhaisten palkankorotusten aikoina paine liuku-
mille kasvaa. Talous- ja kasvusopimuksen mukai-
sesti palkankorotukset ovat noin 0,5 prosenttia 

vuonna 2016. Ensi vuonna palkankorotukset ovat kui-
tenkin jäissä. Työntekijän kohtaama palkkojen nollako-
rotus ja oletettu työajan pidennys kompensoituvat osin 
korkeammilla liukumilla vuonna 2017. Liukumat ovat 
0,6 prosenttia kuluvana vuonna ja 0,8 prosenttia ensi 
vuonna. Sopimuskorotusten ja liukumien yhteisvaiku-
tuksesta ansiotaso nousee maltilliset 1,1 prosenttia vuon-
na 2016 ja 0,8 prosenttia vuonna 2017. 

TYÖMARKKINOIDEN KESKEISET LUVUT 
 

2015 2016e 2017e

Työttömyysaste (%) 9,4 9,3 9,3

Työllisyysaste (%) 68,1 68,5 69,0

Työikäinen väestö (1 000) 4102 4110 4127

Työvoima (1 000) 2689 2691 2697

Työlliset (1 000) 2437 2440 2447

Työttömät (1 000) 252 251 250

Ansiotasoindeksi (%) 1,2 1,1 0,8

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

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016e

Työvoima
Työlliset
Työttömät

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

1000 henkeä

TYÖLLISTEN, TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMAN 
MÄÄRÄN MUUTOS 2000–2017

http://www.labour.fi


TALOUSENNUSTE 11 (17)

TYÖMARKKINAT

TYÖAJAN PIDENNYKSEN LYHYEN 
AIKAVÄLIN VAIKUTUKSET 
TYÖMARKKINOILLA

Kilpailukykysopimuksen mukaisesti vuosittaista 
työaikaa pidennetään 24 tunnilla 1.1.2017 alkaen. 
Kahden edellisen vuoden työaikojen perusteella 

mitattuna tämä kasvattaisi työaikaa noin 1,5 prosent-
tia. Pidennysten toteuttamistavasta sovitaan kuitenkin 
alakohtaisesti.  Ei ole myöskään selvää, miten työajan 
lisääntyminen toteutetaan esimerkiksi osa-aikaisten, 
vuorotyötä tekevien tai tuntipalkkalaisten kohdalla, jo-
ten kokonaisuudessaan oletus 1,5 prosentin kasvusta on 
liian korkea.  

Työn määrän sopeutuminen taloudessa tapahtuu 
paitsi työllisyyden muutoksien myös työtuntien kaut-
ta. Työtunteja on helpompi sopeuttaa kuin työllisyyttä 
esimerkiksi ylitöitä karsimalla tai lisäämällä. Talouden 
taantuessa työtunnit tyypillisesti supistuvat työllisyyttä 
enemmän. Tuotannon kääntyessä hienoiseen kasvuun, 
kuten vuosina 2016 ja 2017 oletetaan käyvän, työtuntien 
määrä alkaa nousta ennen työllisyyslukuja. Lisäksi on 
mahdollista, että kuluvana vuonna työtunnit lisäänty-
vät uusien työntekijöiden palkkauksen kustannuksella, 
kun työnantajat ennakoivat työajan pidennyksestä ai-
heutuvan työpanoksen kasvun. Lievän talouden piris-
tymisen ja työajan pidentymisen yhteisvaikutuksesta 
palkansaajien työtuntien määrän odotetaan kasvavan 
tänä vuonna 0,6 prosenttia. Ensi vuonna työtunnit li-
sääntyvät enemmän, 1,2 prosenttia. Kilpailukykyso-
pimuksen mukaisen työajan pidennyksen osuus tästä 
kasvusta on reilut puolet. 

Työajan pidennyksen vaikutus ansiotasoon on vielä 
epäselvä. Kuukausipalkkaisten palkansaajien ansiota-
soon sillä ei liene vaikutusta. Heidän keskituntiansion-
sa kuitenkin laskevat, koska he tekevät reformin jälkeen 
enemmän töitä samalla palkalla. Kysymyksiä herättää 
siis se, kuinka tuntipalkkaisten palkansaajien kohdalla 
toimitaan tässä reformissa. Ennustetta laatiessa on teh-
ty oletus, jonka mukaan kuukausipalkkaisten kärsimä 
suhteellinen palkan alennus ei suoraan näy ansiotason 
laskuna tuntipalkkaisten kohdalla. 

Alhaisten palkankorotusten aikoina paine liukumil-
le kasvaa. Historiasta voidaan poimia vuodet 1992-1994 
ja 2014-2015, joina sopimuspalkkaindeksin arvo jäi sel-
västi alle yhteen prosenttiin (keskiarvo 0,6 prosenttia). 
Kyseisinä vuosina ansiotason nousu kompensoitiin 
liukumilla, joiden arvo oli keskimäärin suurempi sopi-
muskorotuksiin verrattuna (0,9 prosenttia). Liukuma-
lukuihin sisältyy kuitenkin mittausharhaa, mikä johtuu 
työntekijärakenteiden muutoksesta. Taantuman aikaan 
suurempi osa pienipalkkaisista jää työttömäksi, kun 

taas talouden piristyessä suuri osa työttömistä työllistyy 
matalapalkka-aloille. Tämän vuoksi taantuman aikaan 
taloudessa on suhteellisesti enemmän korkeapalkkaisia 
palkansaajia, mikä johtaa ansiotasoindeksin ja sitä kaut-
ta liukumien liian alhaisiin arviointeihin.  

Kuluvana vuonna ansiotason kasvu on maltillinen 1,1 
prosenttia, josta liukumien osuus on noin puolet. Vuo-
den 2017 ansiotasokehityksen arvo jää alle yhteen (0,8 
prosenttia) ja tämä kehitys on täysin liukumien varas-
sa. Arvio alle yhden prosentin liukumasta voi tosin olla 
liian pieni, jos työajan pidennyksestä aiheutuva tunti-
palkan menetys palkansaajalle kompensoidaan selvästi 
suuremmilla liukumilla. 

Vuosityöajan pidennys 24 tunnilla vaikuttaa suoraan 
varsinkin kuukausipalkkaisen palkansaajan keskitunti-
ansioiden laskuun. Tämä lasku on keskimäärin 1,3 pro-
senttia. Osa-aikaisten, vuorotyötä tekevien ja/tai tunti-
palkkalaisten rooli näissä talkoissa on kuitenkin vielä 
epäselvä. Kun kaikki palkansaajat otetaan analyysissa 
huomioon, niin keskituntiansioiden 1,3 prosentin lasku 
on oletettavimmin yliarviointi, ja oikea arvo on lähem-
pänä yhtä prosenttia. Talouden lievästä piristysruis-
keesta johtuen pohjalle voidaan olettaa pieni keskitun-
tiansioiden nousu, 0,5-0,6 prosenttia. Kuitenkin vuonna 
2017 työajan pidennyksestä aiheutuva keskituntiansioi-
den aleneminen syö kokonaisuudessaan positiivisen ke-
hityksen, ja yhteisvaikutus kääntyy pakkasen puolelle 
ollen -0,4 prosenttia. Pidemmän aikavälin vaikutukset 
oletetaan positiivisemmiksi. 
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INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Inflaatio pysyy hitaana ja yksityinen 
kulutus kasvaa vaimeasti

Inflaatio ja kotitaloudet

LISÄTIETOJA

Vanhempi tutkija 
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ilkka.kiema@labour.fi

www.labour.fi

 » Inflaatiovauhti muuttuu kuluvana vuonna Suomessa jälleen positiiviseksi 
mutta jää yhä muun euroalueen inflaatiota alhaisemmaksi

 » Kilpailukykysopimus alentaa palkansaajakorvauksia ja muuttaa funktio-
naalista tulonjakoa palkansaajille epäedullisemmaksi

 » Kulutus kasvaa vain vaimeasti mm. palkansaajien heikosta tulokehityk-
sestä johtuen

DEFLAATIO VAIHTUU 
HITAASEEN INFLAATIOON

Vuonna 2015 kuluttajahintaindeksillä mitattu in-
flaatio pysähtyi ja vaihtui lievään, -0,2 prosentin 
deflaatioon. Hintatasoa alensivat mm. päivittäista-

varakaupan kiristynyt kilpailu, omistusasumisen kustan-
nuksiin vaikuttava ohjauskorkojen aleneminen sekä öljyn 

hinnan aleneminen. Samalla asuntojen vuokrataso nousi.
Raakaöljyn tarjonnan sopeutuessa alenneeseen kysyn-

tään sen hinnan lasku pysähtyy, mutta öljyn ja muidenkin 
tärkeimpien raaka-aineiden hintojen nousu jäänee ennus-
teperiodilla maltilliseksi. EKP:n alhaisten ohjauskorkojen 
johdosta alhaiset Euribor-korot alenevat kuluvana vuon-
na jonkin verran lisää ja jäävät myös vuonna 2017 poikke-
uksellisen alhaiselle tasolle. Euro ei kuitenkaan heikkene 
oleellisesti dollariin verrattuna. 
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Saldoluku

KULUTTAJALUOTTAMUS JA VÄHITTÄISKAUPAN 
MYYNTI SUOMESSA 2006:01–2016:02

KOTITALOUKSIEN KESKEISIÄ LUKUJA 
 

2015 2016e 2017e

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

Työnantajan sosiaaliturvamaksut 1,9 2,8 -4,7

Ensitulo 0,8 1,8 0,4

Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot

1,0 1,2 0,4

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

Yksityisen kulutuksen määrä 1,4 1,0 0,1

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

http://www.labour.fi
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Myös kilpailukykysopimus hidastaa inflaatiota yksik-
kötyökustannuksia alentamalla. Arvioimme, että ennuste-
periodilla deflaatio vaihtuu vain lievään, euroalueen kes-
kimääräistä inflaatiota alhaisempaan inflaatioon (0,2% ja 
1,0% vuosina 2016 ja 2017).

KILPAILUKYKYSOPIMUS MUUTTAA 
FUNKTIONAALISTA TULONJAKOA

Työmarkkinakeskusjärjestöjen 29.2.2016 solmima 
kilpailukykysopimus alentaa palkansaajien käytet-
tävissä olevia tuloja ja laskennallista tuntiansiota. 

Sopimuksessa korotetaan palkansaajien maksuosuutta 
TyEL- ja työttömyysvakuutusmaksusta sekä pidennetään 
vuosityöaikaa 3 työpäivällä. Lisäksi työnantajan sosiaali-
turvamaksuja alennetaan.

Tätä kirjoitettaessa ei ole vielä sovittu yksityiskohtai-
sesti, millainen työajan pidennys kohdistuu osa-aikaisiin 
ja esim. vuorotyötä tekeviin työntekijöihin. Seuraavassa 
oletamme, että pidennyksestä johtuva keskimääräinen 
tuntipalkan alennus on 1,1 % eli hivenen kokopäiväisen, 
kuukausipalkkaista työtä tekevän työntekijän laskennalli-
sen tuntipalkan alennusta pienempi.

  Oheinen taulukko kuvaa kilpailukykysopimuksen 
aiheuttamaa, vuonna 2017 toteutuvaa tulonsiirtoa työn-
tekijöiltä työnantajille sekä sopimuksen vaikutusta funk-
tionaaliseen tulonjakoon eli palkansaajakorvausten osuu-
teen arvonlisäyksestä. Kuvassa eivät näy ennustejakson 
jälkeen, vuosina 2018-2020 toteutettavat muutokset, jotka 
alentavat työnantajien ja lisäävät työntekijöiden TyEL- ja 
työttömyysvakuutusmaksuja yhteensä 1,4 prosenttiyk-
sikköä sekä alentavat työnantajan sosiaaliturvamaksuja 
0,58 – 1,05 prosenttiyksikköä. Funktionaalista tulonjakoa 
ja yhteenlaskettua tulonsiirtoa koskevissa laskelmissa on 
oletettu, että kaikki työntekijät olisivat kilpailukykysopi-
muksen piirissä. Laskelmissa ei ole huomioitu niitä epä-

KILPAILUKYKYSOPIMUKSEN TULOVAIKUTUKSET VUONNA 2017 
Laskelmassa ei ole huomioitu julkisen sektorin lomakorvausten leikkausta eikä palkkojen 
ennallaan säilymisen vaikutusta (”normaaleihin” sopimuspalkkojen korotuksiin verrattuna).

Työntekijät
(% palkkasummasta 
tai miljoonaa euroa)

Työnantajat
(% palkkasummasta 
tai miljoonaa euroa)

Vaikutus 
funktionaaliseen

tulonjakoon (%-yks.)1

KIKY:n tulovaikutukset vuonna 2017
TyEL maksun muutos -0,2 % 0,2 % -0,1 %

Työttömyysvakuutusmaksu -0,45 % 0,45 % -0,22 %

Työnantajan sosiaaliturvamaksun muutos 0 % 0,94 % -0,45 %

Yhteenlaskettu tulonsiirto ilman työajan 
pidennystä

-553 milj. € 1353 milj. € -

KIKY:n vaikutukset laskennalliseen tuntipalkkaan vuonna 2017
Työajan pidennys -1,1 % 1,1 % -

Vaikutus yhteensä -1,75 % 2,69 % -0,76 %
1Funktionaalisen tulonjaon mittarina käytetään tässä palkansaajakorvausten osuutta perushintaisesta bruttokan-
santuotteesta.
Lähde: Palkansaajien tutkimuslaitos

suoria vaikutuksia, joita työajan pidennyksellä voi olla 
funktionaaliseen tulonjakoon esim. työn tuottavuuden 
alenemisen kautta.

YKSILÖLLISET KULUTUSMENOT 
JA SÄÄSTÄMINEN

Viime vuonna kotitalouksien yksilölliset kulutusme-
not kasvoivat käytettävissä olevaa tuloa oleellisesti 
nopeammin, ja säästäminen kääntyi negatiiviseksi. 

Kulutuksen viimevuotisen yllättävähkön kasvun selityk-
siä ovat mm. kuluttajahintojen ennakoimaton lasku sekä 
pankkien entistä aktiivisemmin markkinoivat asuntoluot-
tojen lyhennysvapaat.

Koska pääomatuloihin liittyvä rajakulutusalttius on 
alhaisempi kuin ansiotuloihin liittyvä, kilpailukykysopi-
muksen aiheuttama funktionaalisen tulonjaon muutos 
on omiaan pienentämään yksityisen kulutuksen kasvua. 
Hallitus on kuitenkin ilmaissut aikomuksensa kompen-
soida kilpailukykysopimuksen palkansaajille aiheutta-
mia tappioita valtion tuloveroa alentamalla. Mahdollisten 
alennusten suuruus ja ajoitus on vielä erittäin epävarma. 
Olemme olettaneet niiden kattavan palkansaajien mak-
sukorotuksista suurimman osan ja olevan ensivaiheessa 
noin 400 miljoonaa €. Kunnallisveroasteen nousu jäänee 
ennusteperiodilla vähäiseksi, koska kilpailukykysopimus 
vähentää tarvetta kunnallisverojen korotuksiin.

Kuluttajien kuluttajabarometrilla mitattu luottamus 
omaan talouteen on edelleen melko alhaisella tasolla, 
mutta vähittäiskaupan myynti on viime kuukausina kas-
vanut jonkin verran.  Kulutuksen kasvu ei kuitenkaan 
enää voine perustua säästämisen vähenemiseen. Arvioim-
me, että säästämisaste muuttuu kuluvana vuonna jälleen 
positiiviseksi ja että yksityisen kulutuksen määrä kasvaa 
ennustejaksolla vain maltillisesti (1,0% ja 0,1% vuosina 
2016 ja 2017). 
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JULKINEN TALOUS

VALTIONTALOUS

Valtiontalouden alijäämä supistui viime vuonna 
noin 1,4 miljardilla eurolla. Valtion tulot kasvoivat 
yhteensä noin kahden ja puolen prosentin vauhtia 

huolimatta laajimpien veropohjien suhteellisen vaisusta 
kehityksestä. Verotuloista vauhdikkaimmin lisääntyi-
vät yhteisöjen tuloveron ohella energiaverot, perintö- ja 
lahjavero sekä tupakkavero, ja kehityksessä heijastuivat 
useat valmisteverotukseen tehdyt kiristykset. Arvonlisä-
veron tuotto sen sijaan kasvoi edelleen vain niukasti.  Val-
tion menojen leikkaukset olivat aiempia vuosia suurem-
mat ja valtion kulutusmenot supistuivat 1,5 prosenttia. 
Kaiken kaikkiaan valtion yhteenlasketut menot supistui-
vat lievästi. 

Tänä vuonna valtiontaloutta raamittavat sekä vaa-
timaton talouskehitys että viime vuonna toimintansa 
aloittaneen hallituksen finanssipolitiikkaa koskevat pää-
tökset. Hallituksen julkisen talouden sopeutusohjelmaan 
liittyvät valtion menojen leikkaukset ovat yhteensä noin 
700 miljoonaa euroa, mutta niiden vastapainona on mää-
rärahojen lisäyksiä. Määrärahoja lisätään puolustusvoi-
mille ja sisäiseen turvallisuuteen, kärkihankkeiden rahoi-
tukseen ja liikenneinfrastruktuurin korjausvelan pienen-
tämiseen. Valtion menoja kasvattavat myös turvapaikan-
hakijoiden määrän kasvu sekä kuntien ja valtion väliseen 
kustannustenjakoon liittyvät tarkistukset.  Kulutusmeno-
jen ennakoidaan supistuvavan puolisen prosenttia, mutta 
yhteenlaskettujen menojen ennakoidaan kasvavan noin 
prosentin. Valtion verotulojen kasvu jatkuu noin puolen-
toista prosentin vauhdilla. Nykyisen hallituksen tekemät 
veroperustemuutokset ovat nettomääräisesti verotusta 
keventäviä, mihin työtulovähennyksen kasvattaminen 
vaikuttaa eniten. Valtiontaloutta kuitenkin vahvistavat 
muun muassa jo aiemmin päätetty valtion yhteisöve-
ro-osuuden kasvu ja valmisteverojen korotukset. Kulu-
vana vuonna valtiontalouden tasapainottuminen jää noin 
200 miljoonaan euroon.  

Ensi vuonna keskeisten veropohjien eli palkkasum-
man ja yksityisen kulutuksen kehitys jää edelleen vaisuk-
si, mikä hidastaa verotulojen toipumista. Ennusteessa on 
lisäksi oletettu hallituksen toteuttavan osan hallitusoh-
jelmaan sisältyvästä ja kilpailukykysopimuksen toteutu-
miselle ehdollisesta ansiotuloverotuksen kevennyksestä. 
Tämän oletetun 400 miljoonan euron suuruisen keven-
nyksen ohella oletetaan hallitusohjelman mukaisesti, että 
työn verotuksen keventämistä rahoitetaan haittaveroja 
kiristämällä. Kilpailukykysopimus tuo säästöjä valtion 
menoihin, mutta ennusteessa on oletettu valtion joutuvan 
myös rahoittamaan työnantajien sairausvakuutusmaksun 
alentamisesta syntyvää vajetta. Talouskasvun lievästä 
vahvistumisesta huolimatta valtiontalouden tasapaino ei 
juuri parane ensi vuonna. 

KUNNAT

Kuntatalouden alijäämä supistui viime vuonna noin 
200 miljoonalla eurolla. Kehitykseen vaikutti sekä 
verotulojen ripeä 3,3 prosentin lisäys että kulutus-

menojen tavanomaista hitaampi kasvu. Ennustejaksolla 
kuntatalous vahvistuu hieman, vaikka kuluvana vuon-
na kuntien saamat verotulot polkevat paikallaan. Tähän 
kuluvan vuoden kehitykseen vaikuttaa kuntien yhteisö-
vero-osuuden määräaikaisen korotuksen päättyminen 
ja siitä johtuva verolajin tuoton lasku. Pitkään jatkunut 
keskimääräisen kunnallisveroasteen nousu katkeaa aina-
kin tilapäisesti ja veroaste säilyy ennustejaksolla suurin 
piirtein viime vuoden tasollaan. Ensi vuonna kunnallisve-
ron tuotto jää vaisuksi palkkasumman vaatimattoman ke-
hityksen vuoksi. Kiinteistöveron hidas asteittainen kasvu 
jatkuu ennustevuosina, sillä kiinteistöveron lakisääteisiä 
ala- ja ylärajoja korotetaan. Valtion ja kuntien välinen 
kustannustenjaon tarkistus nostaa valtionosuuksia kulu-
vana vuonna, mutta ensi vuonna niiden ennakoidaan vä-
henevän liki samalla määrällä. 

Verotulojen hidas kasvu 
painaa julkista taloutta 

Julkinen talous
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Kilpailukykysopimuksella on kuntien menoja supistava 
vaikutus ensi vuonna, kun työnantajamaksujen alennuk-
set, lomarahojen leikkaukset ja osin myös työajan piden-
täminen alentavat työvoimakustannuksia.  Kuntien kulu-
tusmenojen ennakoidaan supistuvan reilulla prosentilla ja 
kuntatalouden alijäämän jäävän alle miljardin euron. 

SOSIAALITURVARAHASTOT

Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen on tällä vuosikymmenellä supistunut no-
peassa tahdissa noin kolmesta prosentista viime vuoden 

yhteen prosenttiin. Taustalla on ikärakenteen muutoksesta 
johtuva maksettujen etuuksien kasvu sekä heikko työmarkki-
natilanne. Korkea työttömyys kasvattaa etuusmenoja ja pai-
naa hitaan ansioiden nousun ohella maksutuloja. Rahastojen 
ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee edelleen 
ja sen ennakoidaan olevan 0,8 prosenttia ensi vuonna. 

Maksutulot kasvavat kuluvana vuonna palkkasummaa 
vauhdikkaammin työttömyysvakuutusmaksuihin tehty-
jen korotusten vuoksi. Kilpailukykysopimuksen mukai-
sesti työnantajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmak-
suja alennetaan ensi vuonna, ja vastaava maksurasitus 
siirretään palkansaajille. Vakuutusmaksutuloja supistaa 
työnantajien sairausvakuutusmaksun huomattava alen-
nus, mutta syntyvä vaje katetaan vastaavalla valtion lisä-
rahoitusosuudella. Tulojen kasvu jää kuitenkin vaatimat-
tomaksi hitaan palkkasumman kasvun vuoksi.  

Hidas inflaatio ja menosäästöt hillitsevät etuusmeno-
jen kehitystä. Kuluvan vuoden alussa kansaneläkeindek-
siin sidotut etuudet pienenivät 0,4 prosenttia ja työeläk-
keet säilyivät ennallaan. Kuluvan vuoden matala inflaatio 
merkitsee alhaisia indeksitarkistuksia myös ensi vuodel-
le. Eläkkeensaajien lukumäärän kasvu pitää etuusmenot 
noin 2,5 prosentin kasvussa kumpanakin vuonna.  

JULKINEN TALOUS HEIKKENEE 
HIEMAN ENSI VUONNA 

Ennusteen mukaan veroaste säilyy kuluvana vuonna 
ennallaan eli 44,5 prosentissa ja laskee ensi vuon-
na 0,4 prosenttiyksikköä työantajan sairausva-

kuutusmaksuihin tehtävän alennuksen sekä ennustees-
sa oletetun ansiotuloverotuksen kevennyksen johdosta. 
Keskimääräisen kunnallisveroprosentin ei oleteta enää 
nousevan kilpailukykysopimuksen tuodessa helpotusta 
kuntatalouteen. Julkisen sektorin tulojen ennakoidaan 
kasvavan kuluvana vuonna liki kahden prosentin vauh-
dilla, mutta ensi vuonna kasvu jää hieman alle prosentin. 

Julkisten menojen kasvu jatkuu hitaana eli vain noin 
prosentin vuosivauhdilla kumpanakin ennustevuonna. 
Menokasvua hidastavat hallitusohjelman mukaiset leik-
kaukset, matalat etuuksien indeksikorotukset ja myös 
julkisen sektorin lomarahaleikkaukset.  Julkisen talou-
den alijäämä pienenee kuluvana vuonna noin puolella 
miljardilla eurolla, mutta kasvaa ensi vuonna runsaalla 
200 miljoonalla eurolla julkisen sektorin tulojen kasvun 
hidastuessa.  

Valtiokonttorin tilastoima valtionvelka kohosi viime 
vuonna 99,8 miljardiin euroon. Valtiontalouden alijää-
mä sulaa tänä vuonna vain hieman ja valtionvelan suhde 
bruttokansantuotteeseen kasvaa 50,2 prosenttiin viime 
vuoden 48,2 prosentista. Ensi vuoden vastaava luku on 
52,2 prosenttia ja valtionvelan määrä on tällöin 112 mil-
jardia euroa.  Koko julkisen talouden sulautettu velka (ns. 
EDP-velka) oli viime vuonna 63,1 prosenttia suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.  Valtion ja kuntien alijäämien 
ohella tätä sulautettua velkaa kasvatti se, että työeläkelai-
tokset vähensivät sijoituksiaan valtion joukkovelkakirjoi-
hin 1,2 miljardilla eurolla. Velan suhteen bruttokansan-
tuotteeseen ennakoidaan nousevan 67 prosenttiin ennus-
tejakson aikana. 
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JULKISYHTEISÖJEN RAHOITUSJÄÄMÄ 
% BKT:STA 2006–2017

JULKISEN TALOUDEN KESKEISIÄ LUKUJA 
 

2015 2016e 2017e

Veroaste (%) 44,5 44,5 44,1

Menoaste (%) 58,3 58,0 57,6

Julkisyhteisöjen
rahoitusylijäämä (Mrd. €) -5,7 -5,1 -5,4

valtio -6,3 -6,1 -6,1

kunnat -1,4 -1,1 -0,9

soturahastot 2,0 2,1 1,7

Julkinen bruttovelka, 
EDP-velka (Mrd. €) 130,7 137,9 144,9

% bkt:sta 63,1 65,4 67,5

Valtion velka (Mrd. €) 99,8 105,9 112,0

% bkt:sta 48,2 50,2 52,2

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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JULKISEN TALOUDEN 
TASAPAINOTTAMINEN VAIKEAA 
VAIN MENOJA LEIKKAAMALLA

Pyrkimykset julkisten menojen kasvun hillintään 
ovat heijastuneet julkisiin kulutusmenoihin, jot-
ka suurelta osin johtuvat julkisyhteisöjen kus-

tantamista työvaltaisista koulutus-, terveys- ja sosi-
aalipalveluista. Tämä julkisten menojen suurin erä on 
reaalisesti supistunut kahtena viime vuonna. Kehitys 
on poikkeuksellista, sillä julkiset kulutusmenot ovat 
viime vuosikymmeninä vähentyneet vain lamavuosina 
1990-luvun alussa, ja hyvin loivasti myös vuosina 2010-
2011. Myös niiden nimellinen menokasvu on jäänyt alle 
prosentin parin viime vuoden aikana.  Ennustejaksolla 
julkisten kulutusmenojen ennustetaan edelleen reaali-
sesti supistuvan ja vaimentavan talouskasvua ja työlli-
syyden paranemista. 

Myös julkisten kokonaismenojen kasvu on hidas-
tunut, ja menojen suhteessa bruttokansantuotteeseen 
ennustetaan kääntyvän laskuun ennustejaksolla. No-
pea menoasteen lasku ei kuitenkaan käytännössä ole 
mahdollista eikä edes toivottavaa, sillä väestökehityk-
sen johdosta eläkemenot  kasvavat voimakkaasti huo-

limatta hitaan inflaation mukanaan tuomista matalista 
indeksikorotuksista. Eläkemenojen kasvusta aiheutuva 
rakenteellinen menopaine on yli puoli miljardia euroa 
vuositasolla vielä ennustejaksolla. Yksin sen vaikutuk-
sen kumoaminen edellyttää huomattavaa menohillintää 
muissa merkittävissä menolajeissa kun menoastetta py-
ritään painamaan nopeassa tahdissa laskuun. Jatkossa, 
eläkeuudistuksen vaimentaessa eläkemenojen nousu-
painetta, tämän kaltaisen menohillinnän vaikeusker-
roin pienenee.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite, että koko-
naisveroaste ei nouse vaalikauden aikana. Muun muas-
sa talouspolitiikan arviointineuvosto (2016) on kriti-
soinut tätä linjausta, koska se rajoittaa tarpeettomasti 
finanssipolitiikan vaihtoehtoja. Julkisen talouden ta-
sapainotus pelkästään menoja supistamalla merkitsee 
käytännössä tuntuvia uusia leikkauksia myös juuri 
julkiseen kulutukseen ja investointeihin yllä kuvatun 
menorakenteen kehityksen johdosta. Hallituksen työl-
lisyystavoitteiden kannalta veroastetta koskeva linja-
us on ongelmallinen, sillä näillä menoleikkauksilla on 
suurempi haitallinen kerroinvaikutus talouskasvuun 
kuin veronkorotuksilla. 

40

42

44

46

48

50

52

54

56

58

60

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016e

Menoaste
Tuloaste
Veroaste

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

%

JULKISET SULAUTETUT KOKONAISMENOT  
JA -TULOT SUHTEESSA BKT:EEN SEKÄ 
VEROASTE 1998–2017

0

10

20

30

40

50

60

1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016e

Mrd. €

Kulutusmenot

Työeläkkeet

Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

JULKISET KULUTUSMENOT JA 
TYÖELÄKEMENOT 1998–2017



TALOUSENNUSTE 17 (17)

TALOUSPOLITIIKKA

TALOUSPOLITIIKASTA

Kuluvana vuonna finanssipolitiikka on enää lie-
västi kiristävää ja ensi vuonna näillä näkymin jo 
neutraalia. Suomen talouteen sen sijaan vaikut-

taa merkittävästi vuonna 2017 todennäköisesti voimaan 
tuleva kilpailukykysopimus. Tämä sopimus alentaa 
vuonna 2017 työvoimakustannuksia tuntia kohti jopa 
vajaat 3 prosenttia. Tämän lisäksi normaalisti ainakin 
jonkin verran positiiviset sopimuskorotukset jäävät 
puuttumaan.  Kilpailukykysopimus heikentää yksityis-
tä kulutusta, mutta taas lisää vientiä ja mahdollisesti in-
vestointejakin. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta 
riippuu, kuinka suuri nettovaikutus kilpailukykysopi-
muksella on bkt:hen ja työllisyyteen. Arviot työllisyys-
vaikutuksista ovat olleet hyvin toiveikkaita. Kilpailuky-
kysopimus saattaa toisaalta heikentää julkista taloutta 
supistaessaan korkeasti verotettua palkkasummaa.  
Tämä on merkittävä riski työllisyyden kannalta, koska 

julkisen talouden heikentymiseen saatetaan reagoida 
uusilla leikkauksilla.

Jo viime vuosi osoittaa, että selvästikin kiristävä 
finanssipolitiikka supistaa julkisen talouden alijäämiä 
suhteellisen vähän, jos talouskasvu on hyvin hidas-
ta. Kiristyvän finanssipolitiikan kierre, joka leikkaa 
talouskasvua, ei ole ratkaisu Suomen ongelmiin. Nyt 
kun kilpailukykysopimus on tehty, pitäisi voida luot-
taa Suomen talouden kasvupotentiaaliin eli sen kykyyn 
elpyä. Pienikin kasvupyrähdys kohentaisi julkisen ta-
louden rahoitusasemaa ilman, että tarvittaisiin uusia 
leikkauksia. Pitkän aikavälin kestävyysvajeen kannalta 
harjoitettu talouspolitiikka on myös ollut ongelmallis-
ta. Koulutus ja tutkimusmäärärahaleikkaukset ovat jo 
nyt hidastamassa talouskasvua pitkällä aikavälillä. Ti-
lanteen parantamiseksi pitäisi pikemminkin miettiä, 
milloin toteutetut koulutus- ja tutkimussäästöt voitai-
siin kumota, kuin pohtia uusien leikkausten tekemistä 
näihin menoeriin. 


