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Pandemian alkuvuonna 2020 yksityiset investoinnit su-
pistuivat selvästi. Julkiset investoinnit kasvoivat kuiten-
kin niin voimakkaasti, että kaikkiaan investoinnit supis-
tuivat vain hieman. Viime vuonna yksityiset investoinnit 
olivat jo selvässä kasvussa mutta julkiset investoinnit 
supistuivat yhtä voimakkaasti kuin olivat edeltävänä 
vuonna kasvaneet. Näin investoinnit kasvoivat kokonai-
suudessaan vain maltillisesti. Julkisilla investoinneilla 
on pandemian aikana loivennettu investointien muutoin 
voimakasta suhdannevaihtelua.

Yksityiset investoinnit kasvoivat viime vuonna 4,6 
prosenttia. Alkuvuonna talouskasvun arviotiin olevan 
tänä vuonna voimakasta ja siksi myös investoinnit oli-
sivat kasvaneet selvästi. Sota Ukrainassa on kuitenkin 
laskenut tämän vuoden yleisiä kasvunäkymiä ja lisän-
nyt epävarmuutta tulevasta. Toisaalta se on luonut uu-
sia investointipaineita muun muassa puolustukseen, 
teollisuuteen ja energiasektorille. Odotettavissa oleva 
korkojen nousu heikentää kuitenkin investointien kan-
nattavuutta. Lisäksi julkisen sektorin menoleikkaukset 

INVESTOINNIT

Investoinnit 
kasvavat 
epävarmuudesta 
huolimatta

 » Yksityiset investoinnit ovat nyt kasvun ajurina

 » Julkiset investoinnit loivensivat suhdannevaihte-
lua pandemian aikana

 » Kasvanut epävarmuus vaikuttaa kielteisesti inves-
tointeihin

 » Tuotannon uudelleenorganisointi ja varautuminen 
luovat investointipaineita 

kohdistuvat seuraavina vuosina myös julkisiin inves-
tointeihin.

Ennusteemme mukaan investoinnit kasvavat tänä 
vuonna 3,1 prosenttia. Investointien kasvu selittyy sillä, 
että julkiset investoinnit eivät muun muassa puolustus-
voimien materiaalihankintojen vuoksi supistu vielä tänä 
vuonna ja yksityiset investoinnit jatkavat kohtuullises-
sa kasvussa. Ennusteskenaariomme mukaan vuosina 
2022 ja 2023 investoinnit kasvavat 3,2 ja 2,6 prosenttia.

Rakennusinvestointien kasvu jatkuu. Muiden ta-
lorakennus- ja maarakennusinvestointien arvioidaan 
kääntyvän jälleen kasvuun tänä vuonna. Asuinrakennus 
investoinnit kasvavat enää varovaisesti. Ensi vuonna 
rakennusinvestoinnit jatkavat kasvussa kuten myös 
vuonna 2024, vaikka kasvu on tällöin jo hitaampaa.

Kuva: Unsplash.com
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LISÄTIETOJA

SAKARI LÄHDEMÄKI
ennustepäällikkö, erikoistutkija
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Lähde: Tilastokeskus, Labore

KUVIO 1. INVESTOINNIT
2001–2024

Kone- ja laiteinvestoinnit kasvoivat hitaasti pande-
miavuosina. Kasvu olisi ollut kohtalaisen voimakasta, 
elleivät kuljetusvälineinvestoinnit olisi laskeneet mo-
lempina vuosina karkeasti 20 prosenttia. Ennustamme, 
että kone- ja laiteinvestoinnit kasvavat selvästi tänä 
vuonna ja jatkavat kasvuaan vuosina 2023 ja 2024. 

Viimeisten tietojen mukaan investoinnit tutkimus- ja 
kehitystoimintaan (T&K-investoinnit) supistuivat vuonna 
2020, mutta eivät enää vuonna 2021. Nämä luvut tarken-
tuvat myöhemmin. Tästä huolimatta näyttää kuitenkin 
siltä, että pandemian aikana T&K-investoinnit eivät ole 
kasvaneet. Ennusteemme mukaan T&K-investoinnit kas-
vavat taas tänä vuonna ja seuraavina vuosina.


