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Pääkirjoitus

Kansainvälisen finanssikriisin kärjisty-

misestä aina tämän vuoden kevääseen 

Suomessa käyty talouskeskustelu kes-

kittyi pitkälti ulkomaiseen talouskehi-

tykseen. Vuoden 2013 kesästä lähtien 

kotimaantalouden ongelmat ja varsin-

kin suuret rakenteiden muutokset ovat 

saaneet keskeisen huomion. Suomen 

taloudella on haasteita, joita pelkkä 

kansainvälisen talouskehityksen vahvis-

tuminen ei ratkaise.

Talouskasvu on Suomessa pettänyt 

odotukset useita kertoja viiden viime 

vuoden aikana. Kokonaistuotanto on 

edelleen noin 5 % pienempi kuin ennen 

finanssikriisin kärjistymistä vuonna 

2008. Nyt talouskasvun ennustetaan 

olevan vähitellen käynnistymässä. Silti 

kokonaistuotanto ei Suomen Pankin 

ennusteen mukaan vielä vuonna 2015 

saavuta vuoden 2008 tasoa.

Kokonaistuotanto on Suomessa 

supistunut vuoden 2008 jälkeen enem-

män kuin euroalueella keskimäärin. Eri-

tyisen heikkoa on ollut viennin kehitys. 

Sen arvo on vähentynyt viiden viime 

vuoden aikana enemmän kuin yhdessä-

kään toisessa euroalueen maassa.

Suomen talouden ongelmat liittyvät 

suurelta osin rakenteellisiin muutoksiin, 
joihin kuuluu elektroniikka- ja paperi-

teollisuuden supistuminen. Lisäksi työ-

ikäisten, 15–64-vuotiaiden, määrä on 

vähentynyt vuodesta 2010 lähtien, kun 

sodan jälkeen syntyneitä suuria ikäluok-

kia on tullut eläkeikään. Kasvumahdolli-

suuksia on vaimentanut myös kustan-

nuskilpailukyvyn heikkeneminen, kun 

yksikkötyökustannukset ovat nousseet 

noin 10 % kauppakumppanimaiden 

keskiarvoon verrattuna vuodesta 1999.

Kokonaistuotannon supistuminen 

on heikentänyt julkisen talouden rahoi-

tuspohjaa. Talouskasvun pettymysten 

myötä valtion- ja kuntatalouteen on 

muodostunut tuntuva alijäämä. Vaikka 

viime vuosina on tehty päätöksiä julki-

sen talouden sopeutustoimista, valtion- 

ja kuntatalouden alijäämä yhdessä 

talouskasvun vaimeiden näkymien ja 

väestön ikääntymisen kanssa merkitsee, 

että julkisen talouden pitkän aikavälin 

kestävyyttä ei ole varmistettu.

Hallituksen linjaama rakenne-

poliittinen ohjelma helpottaa toteutues-

saan talouden pitkän aikavälin ongel-

mia. Jos ohjelma toteutetaan kunnian-

himoisesti, se vahvistaa talouskasvun 

edellytyksiä ja julkisen talouden pitkän 

aikavälin kestävyyttä.

Rakennepoliittisen ohjelman yksi 

osa koskee kuntatalouden rakenteelli-

sen alijäämän poistamista. Jos ohjelman 

tavoitteet tältä osin toteutuvat suunni-

tellussa aikataulussa, Suomen Pankin 

laskelmien mukaan julkisen talouden 

velka-asteen kohoaminen jotakuinkin 

pysähtyy runsaaseen 60 prosenttiin 

kuluvan vuosikymmenen ajaksi. Ilman 

muita toimia velka-aste kuitenkin 

tämän jälkeen lähtee uudelleen kiihty-

vään nousuun. Kuntatalouden sopeu-

tustoimet ovat siten koko julkisen 

talouden lähivuosien tasapainon kan-

nalta tärkeitä, mutta eivät yksin saata 

julkista taloutta kestävälle uralle.

Julkisyhteisöjen velka-asteen nopea 

nousu 2020-luvulla voidaan laskelmien 

mukaan pitkälti estää toteuttamalla 

hallituksen rakennepoliittinen ohjelma 

kokonaisuudessaan. Tässä eläkejärjes-

telmän uudistamisella on ratkaisevan 
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tärkeä merkitys. Eläkkeelle jäämiseen 

vaikuttavia taloudellisia kannustimia 

tuntuvasti muuttava eläkeuudistus on 

välttämätön, kun halutaan varmistaa 

työurien tavoiteltu piteneminen. 

Päätökset, joilla rakennepoliittisen 

ohjelman tavoitteet saavutetaan, eivät 

ole helppoja, ja niiden valmistelu on 

vaativaa ja työlästä. Julkisen talouden 

velkaantumisen hallinta kuitenkin edel-

lyttää, että päätökset tehdään pian, sillä 

monelta osin päätösten vaikutukset 

toteutuvat kokonaisuudessaan vasta 

useiden vuosien kuluttua niiden tekemi-

sestä.

Talouden rakenteita koskevien 

uudistusten rinnalla julkisen talouden 

suotuisaa kehitystä on tärkeää tukea 

finanssipolitiikan ohjausjärjestelmää 

kehittämällä. Valtion menokehysjärjes-

telmä on osa tätä ohjausjärjestelmää. 

Viime vuosina menokehysten ohjaavaa 

roolia on heikentänyt se, että julkisen 

talouden rahoituspohja on pettänyt 

talouden rakenteellisten ongelmien 

takia. Jotta menokehysjärjestelmä voisi 

toimia tehokkaasti myös tällaisissa 

olosuh teissa, olisi syytä harkita järjes-

telmän muuttamista siten, että rahoitus-

pohjan pitkäaikainen, rakenteellinen 

heikkeneminen otettaisiin huomioon 

menokehyksiin tehtävissä tarkistuk-

sissa.

Hallituksen rakennepoliittisen 

ohjelman lisäksi Suomen talouden 

ongelmiin on viime kuukausina tartuttu 

myös työmarkkinajärjestöjen sopiman 

palkkaratkaisun avulla. Ratkaisu on 

tärkeä ja merkitsee hitaampaa sopimus-

palkkojen nousua kuin aiempina vuosi-

na. Ennusteiden mukaan ratkaisu 

pysäyttää Suomen yksikkötyökustan-

nusten kasvun suhteessa kauppakump-

panimaiden keskiarvoon ja pienentää 

yksikkötyökustannuksia suhteessa 

Saksaan ja Ruotsiin.

On kuitenkin syytä huomata, että 

ennusteiden perusteella lähivuosina ei 

ole odotettavissa yksikkötyökustannus-

ten pienenemistä Suomessa suhteessa 

kauppakumppanimaiden keskiarvoon. 

Tehty ratkaisu ei siten kumoa sitä kus-

tannuskilpailukyvyn heikkenemistä, 

joka on seurannut aiempina vuosina 

koetusta yksikkötyökustannusten 

nopeasta noususta. Kustannuskilpailu-

kyvyn koheneminen uudelleen edellyt-

tää kauppakumppanimaihin verrattuna 

hitaampaa kustannusten nousua usei-

den vuosien ajan nyt solmittujen työ-

ehtosopimusten umpeuduttua.

Suomen talouden suuriin haastei-

siin on vuoden 2013 aikana reagoitu 

tärkeillä päätöksillä. Ongelmia ei kui-

tenkaan ole vielä ratkaistu. Se edellyttää 

rakenneuudistuksia ja kustannus-

kilpailukykyä edistäviä pitkäjänteisiä ja 

määrätietoisia päätöksiä sekä nyt että 

useiden vuosien ajan tulevaisuudessa.

9. joulukuuta 2013

Erkki Liikanen
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Suomen Pankin ennusteet

Tämä Euro & talous -lehden numero esittelee 
Suomen Pankin kokonaistaloudellisen ennus-
teen, joka on laadittu pankin rahapolitiikka- ja 
tutkimusosastolla. Ennusteraportissa tarkastel-
laan viimeaikaista talouskehitystä sekä kuluvan 
ja kahden seuraavan kalenterivuoden näkymiä. 
Ennusteraportti keskittyy Suomen talouteen, ja 
ennuste kuvaa kaikkein todennäköisimmäksi 
arvioitua kehitystä. Näkymiin liittyviä epä-
varmuuksia käsitellään raporttiin sisältyvässä 
riskiarviossa.

Ennuste on laadittu osana eurojärjestel-
män asiantuntijoiden kokonaistaloudellista 
arviota euroalueen tulevasta talouskehitykses-
tä.1 Ennusteen taustalla olevat oletukset ja 
ar viot kansainvälisen talouden tulevasta kehi-
tyksestä ovat siten samat kuin eurojärjestelmän 
asiantuntijaennusteessa. Ennusteessa oletetaan 

1 Eurojärjestelmään kuuluvat Euroopan keskuspankki sekä 
euroalueen maiden kansalliset keskuspankit, myös Suomen 
Pankki.

korkojen kehittyvän rahoitusmarkkinoiden 
odotusten mukaisesti ja valuuttakurssien pysy-
vän muuttumattomina ennustejakson aikana.

Suomen talouden ennustetta ja siihen liit-
tyvää riskiarviota laadittaessa on käytetty 
Suomen Pankissa kehitettyä kokonaistaloudel-
lista mallia sekä laajaa joukkoa muita talous-
kehitystä koskevia tietoja ja arvioita.2        

Suomen Pankin kokonaistaloudellinen 
ennuste ja siihen liittyvät erilliset artikkelit jul-
kaistaan Euro & talous -lehden kesäkuun ja 
joulukuun numerossa. Euroopan keskuspankki 
julkaisee yhteenvedon eurojärjestelmän yhtei-
sestä asiantuntijaennusteesta EKP:n Kuukausi-
katsauksen kesäkuun ja joulukuun numerossa.

2 Ennusteessa on käytetty uusinta versiota Suomen Pankin 
kokonaistaloudellisesta Aino-mallista. Mallin perusominai-
suudet on kuvattu Elisa Newbyn, Jukka Railavon ja Antti 
Ripatin artikkelissa ”Estimoitu yleisen tasapainon malli 
ennustekäyttöön”, Euro & talous 3/2011: Talouden näky-
mät.
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Ennusteen kokonaiskuva

 SSuomen kokonaistuotanto alkoi supis-

tua vuoden 2012 toisella neljänneksel-

lä, ja talouden taantuminen jatkui vuo-

den 2013 ensimmäiselle neljännekselle 

saakka. Ennakkotietojen perusteella 

kokonaistuotanto on päässyt vuoden 

2013 kuluessa hienoiseen kasvuun, 

mutta jää kokonaisuudessaan vielä 

vuonna 2013 vähäisemmäksi kuin 

edellis vuonna.1 Suomen Pankin koko-

naistaloudellisen ennusteen mukaan 

kasvu jatkuu hitaana vuonna 2014. 

Suomen vientimarkkinoiden kasvu 

elpyy jo vuoden 2014 alkupuolella, ja 

viennin kasvu vauhdittuukin vähitellen 

kansainvälisten investointien vahvis-

tuessa.

Työllisyystilanteen ja kuluttajien 

luottamuksen heikentyminen ovat joh-

taneet siihen, että yksityinen kulutus on 

vähentynyt vuonna 2013. Työllisyyden 

ja reaaliansioiden lievä supistuminen 

rajoittaa tulojen kehitystä vielä vuonna 

2014, ja yksityinen kulutus alkaa kas-

vaa vasta vuonna 2015. 

Tuotannolliset investoinnit vähene-

vät vuonna 2013, kun heikko suhdan-

netilanne lykkää investointihankkeiden 

aloituksia. Investointien kasvu käynnis-

tyy vuonna 2014. Vuonna 2015 kasvu 

vauhdittuu, kun vapaan kapasiteetin 

määrä vähenee ja resurssirajoitteita 

alkaa esiintyä. Asuntojen rakentaminen 

kasvaa vasta vuonna 2015, kun asunto-

markkinat elpyvät työllisyystilanteen 

parantuessa.   

Viennin, investointien ja kotimai-

sen kulutuksen hiipuessa viimeisen vuo-

den aikana tuonti on vähentynyt ja 

ulkomaankaupan tasapainon heikkene-

1 Ennuste perustuu 20.11.2013 käytettävissä olleisiin 
tilastoihin.

minen pysähtynyt. Myös vuonna 2014 

tuonnin kasvu on hitaampaa kuin vien-

nin kasvu, koska kotimainen kulutus 

vähenee edelleen. Nettoviennin vaikutus 

kasvuun pienenee vuonna 2015, kun 

tuonnin kasvu kiihtyy. Vaihtotase muut-

tuu ennustejaksolla hieman ylijäämäi-

seksi, koska tavaroiden ja palveluiden 

vienti kasvaa enemmän kuin tuonti.

Työttömyysaste pysyttelee hieman 

yli 8 prosentissa vuonna 2014 ikäänty-

misestä johtuvan työvoiman määrän 

supistumisen hillitessä sen nousua. 

Lisäksi työvoiman ulkopuolelle on 

viime aikoina siirtynyt eri syistä paljon 

työikäisiä. Talouskasvun piristyminen 

kohentaa työllisyyttä ja alentaa työttö-

myyttä vasta vuonna 2015.

Julkisen talouden alijäämä syvenee 

kokonaistuotannon supistuessa vuonna 

2013, eivätkä talouden elpyminen ja 

veroasteen nousu riitä korjaamaan ali-

jäämää merkittävästi vielä vuoteen 

2015 mennessä. Tämä kehitys merkitsee 

julkisyhteisöjen velan kasvua niin, että 

vuonna 2015 velan suhde BKT:hen ylit-

tää 64 %. 

Vuoden 2013 syksyllä solmittu 

kattava palkkaratkaisu johtaa hitaam-

paan ansiotason nousuun kuin edellisi-

nä vuosina. Työvoimakustannusten 

maltillinen kasvu välittyy myös 
kuluttaja  hintakehitykseen, ja inflaatio 

hidastuu selvästi ennustevuosina. Vuosi-

na 2013–2014 inflaatiota lisää välillisen 

verotuksen kiristäminen, mutta vuonna 

2015 yhdenmukaistetulla kuluttaja-

hintaindeksillä mitattu inflaatio hidas-

tuu 1,4 prosenttiin. 

Ennuste perustuu oletukseen maa-

ilmantalouden elpymisen voimistumi-

sesta ja euroalueen kriisimaiden talous-
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Taulukko 1.

Ennusteen keskeiset tulemat

Kysyntä ja tarjonta 

2012 2011 2012 2013e 2014e 2015e

Käyvin hinnoin,
mrd. euroa Määrän prosenttimuutos edellisestä vuodesta

Bruttokansantuote 192,5 2,7 –0,8 –1,0 0,6 1,7
Tuonti 79,8 6,2 –1,0 –7,3 0,9 4,2

Vienti 78,1 2,7 –0,2 –1,7 1,7 4,7

Yksityinen kulutus 108,5 2,6 0,2 –0,5 –0,2 1,0

Julkinen kulutus 48,3 0,5 0,6 1,3 0,7 0,6

Yksityiset investoinnit 32,7 6,2 –1,3 –1,8 0,3 4,3

Julkiset investoinnit 5,0 3,0 0,9 0,4 –0,4 0,0

Talouden keskeiset tasapainoluvut 

2011 2012 2013e 2014e 2015e

Prosenttimuutos edellisestä vuodesta
Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi 3,3 3,2 2,2 1,6 1,4

Kuluttajahintaindeksi 3,4 2,8 1,4 1,6 1,7

Ansiotaso 2,7 3,2 2,1 1,5 1,5

Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 3,5 3,5 1,4 1,5 1,7

Tuottavuus työllistä kohti 1,7 –1,2 0,1 0,9 1,0

Yksikkötyökustannukset 1,7 4,8 1,3 0,6 0,7

Työlliset 1,0 0,4 –1,1 –0,3 0,7

Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 68,6 69,0 68,6 68,8 69,5

Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,1 8,1 7,5

Tavaroiden ja palveluiden viennin hinta 4,4 1,2 –0,2 0,8 1,3

Vaihtosuhde (tavarat ja palvelut) –1,8 –1,2 –0,2 0,1 –0,1

% BKT:stä, kansantalouden tilinpidon käsittein 

Kansantalouden veroaste 43,6 44,0 45,2 45,2 45,2

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –1,0 –2,2 –2,4 –2,4 –2,1

Julkisyhteisöjen velka (EDP) 49,2 53,6 59,0 62,4 64,2

Tavaroiden ja palveluiden tase –0,7 –0,9 1,4 1,7 2,0

Vaihtotase 1,5 –1,7 –0,6 0,2 0,4

e = ennuste.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.
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tilanteen tasapainottumisesta. Kansain-

välisen talouden kehitykseen liittyy sekä 

paremman että heikomman kehityksen 

riskejä mm. Yhdysvaltojen talous-

kasvun ja talouspolitiikan suhteen. 

Euroalueella julkisen talouden vakautus 

vaatii edelleen huomattavia rakenteelli-

sia toimenpiteitä. Uudistusten lykkään-

tyminen saattaa kärjistää velkaongel-

mia uudelleen. 

Suomessa  valtio ja kunnat joutu-

vat todennäköisesti vähentämään vel-

kaantumista jo ennustejaksolla, jotta 

vakaus- ja kasvusopimuksen velka-

kriteeri ja ns. fipo-laissa määritelty 

keski pitkän aikavälin alijäämäkriteeri 

eivät ylittyisi. Julkisen alijäämän voima-

kas supistaminen johtaisi ennustettua 

hitaampaan kotimaisen kysynnän kas-

vuun.
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Talouden näkymät

Viimeaikainen kehitys

Suomen kokonaistuotanto väheni vuo-

den 2012 aikana 0,8 %, ja supistumi-

nen jatkui vuoden 2013 ensimmäisellä 

neljänneksellä (kuvio 1). Toisella neljän-

neksellä kokonaistuotanto kasvoi 

0,2 % edelliseen neljännekseen verrat-

tuna ja ensimmäisen ennakkotiedon 

perusteella edelleen 0,4 % kolmannella 

neljänneksellä.1 Ennakkotietojen perus-

teella heikkoa kasvua on virinnyt lähin-

nä jalostuksessa ja alkutuotannossa, 

mutta palveluiden tuotanto supistuu 

edelleen.

Teollisuustuotanto on supistunut 

vuonna 2013 edellisvuotista vähäisem-

mäksi, eivätkä tuoreimmat indikaattori-

tiedot viittaa vielä selvään käänteeseen. 

Tuotannon supistuminen on ollut edel-

leen voimakkainta sähkö- ja elektro-

niikkateollisuudessa (kuvio 2). Myös 

metsäteollisuuden tuotanto on viime-

vuotista vähäisempi. Lisäksi finanssi-

kriisiä seuranneen taantuman jälkeen 

voimakkaimmin kasvanut kemianteolli-

suuden tuotanto on myös viime kuu-

kausina vähentynyt. 

Teollisuuden suhdannenäkymät 

ovat säilyneet heikkoina kesän jälkeen 

(kuvio 3). Teollisuus on saanut uusia 

tilauksia selvästi vähemmän kuin  vuon-

na 2012, ja tilauskannat ovat supistu-

neet. Tavaranvienti on pysytellyt vuo-

den 2013 aikana vajaat 2 % edellisvuo-

tista vähäisempänä. Myös palveluiden 

vienti on vähentynyt vuodesta 2012. 

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 

on vähentynyt vientiä nopeammin, kos-

1 Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpidon 
5.12.2013 julkaistuja ennakkotietoja käsitellään kehi-
kossa 1.

Kuvio 1.
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Luvut on puhdistettu kausivaihtelusta.                                      
Lähde: Tilastokeskus.     
 

Suomen kokonaistuotanto 

Kuvio 2.
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Luvut on puhdistettu kausivaihtelusta.                 
Lähde: Tilastokeskus.                    
 

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi toimialoittain 
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ka sekä yritysten käyttämien välituot-

teiden että kotitalouksien kulutustava-

roiden kysyntä on heikentynyt. Vuoden 

kolmannella neljänneksellä tavaran-

tuonti kasvoi kuitenkin vientiä nopeam-

min ja kauppataseen alijäämä suureni.

Kysynnän hiipuessa yritykset ovat 

sopeuttaneet toimintaansa pidättäyty-

mällä laajennusinvestoinneista sekä 

vähentämällä työvoiman käyttöä. 

Rakennusinvestoinnit ovat vähentyneet 

jo yli vuoden ajan, mutta vuodesta 

2011 kasvaneet kone- ja laiteinvestoin-

nitkin supistuivat vuoden 2013 toisella 

neljänneksellä. Rakennuslupien määrän 

vähentyminen viittaa  rakennustoimin-

nan supistuvan tulevina kuukausina 

edelleen. 

Työllisyys on heikentynyt vuoden 

2013 aikana selvästi. Osa työtä vaille 

jääneistä on luopunut aktiivisesta työn-

hausta ja sijoittuu tilastoissa työttömien 

sijasta työvoiman ulkopuolisiksi, minkä 

vuoksi työttömyysaste on noussut 

varsin vähän viimevuotisesta. Työttö-

myysasteen trendi oli lokakuussa 8,2 % 

eli vain 0,3 prosenttiyksikköä suurempi 

kuin vuotta aiemmin. Työllisten määrä 

on vähentynyt 41 000 hengellä, ja työl-

lisyysaste on alentunut 68,7 prosentista 

0,6 prosenttiyksikköä vuoden aikana.2

Kuluttajien luottamus on heikenty-

nyt vuoden 2013 aikana, koska työttö-

myyden uhkan koetaan kasvaneen. 

Kuluttajien varovaisuus on näkynyt 

auto- ja vähittäiskaupassa, ja niiden 

myynnin määrä on supistunut vuoden 

mittaan (kuvio 4). Kaupan alan työlli-

syys on tilanteen heikkenemisen vuoksi 

vähentynyt viime kuukausina.

2 Teollisuuden rakennemuutoksen työllisyysvaikutuk-
sia arvioidaan kehikossa 2.

Kuvio 4.
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Kehikko 1.

vuoden 2013 toisella neljännek-
sellä 0,1 % edellisestä neljännek-
sestä.

Yksityisen kulutuksen kas-
vu oli vuoden 2013 alkupuolis-
kolla aiemmin arvioitua hitaam-
paa. Myös yksityiset investoinnit 
kasvoivat heikommin kuin aiem-
min oli arvioitu. Viennin kasvu 
oli ensimmäisellä neljänneksellä 
suurempaa, mutta vastaavasti 
toisella neljänneksellä se jäi edel-
listä arviota pienemmäksi. 

Kolmannella vuosineljän-
neksellä bruttokansantuotteen 
kasvua tuki kysyntäeristä vain 
viennin koheneminen. Vienti 
kasvoi 1,5 % edellisestä neljän-
neksestä. Tavaroiden vienti supis-
tui, mutta palveluiden vienti 
kasvoi. Yksityiset investoinnit 
supistuivat –2,9 % verrattuna 
edellisen neljänneksen investoin-
teihin. Investointien supistumi-
nen oli laaja-alaista, ja vain maa- 
ja vesirakennusinvestoinnit 
lisääntyivät edellisestä neljännek-
sestä. Esimerkiksi kone- ja laite-
investoinnit supistuivat –8,7 % ja 
asuinrakennusinvestoinnit 
–1,5 % edellisestä neljännekses-
tä. Yksityinen kulutus kasvoi 
vain 0,1 %  edellisestä neljännek-
sestä. Kestokulutustavaroiden 
kulutus lisääntyi, mutta muut 
kulutuserät supistuivat edellisestä 
neljänneksestä. 

Tuottajahintainen arvon-
 l isäys suureni kolmannella vuosi-
neljänneksellä 0,1 % edellisestä 
neljänneksestä. Tuotanto supistui 
palvelualoilla ja metsäteollisuu-
dessa. Tuotanto lisääntyi kemian-
teollisuudessa ja metalliteollisuu-
dessa. Myös sähkö- ja elektro-
niikkateollisuuden tuotanto 
koheni edellisestä neljänneksestä. 
Tuonti kasvoi voimakkaasti eli 
5,1 % kolmannella neljänneksel-
lä edellisestä neljänneksestä. Sekä 
tavaroiden että palveluiden tuon-
ti lisääntyi. Tuonnin nopean kas-
vun vastapainona varastot ja 
tilastollisen eron sisältävä erä 
kasvoi voimakkaasti. 

Työpanos supistui edelleen. 
Työllisten määrä väheni –0,4 % 
ja työtuntien määrä –0,8 % edel-
lisestä neljänneksestä. Palkan-
saajakorvausten kasvu oli 0,4 % 
edellisestä neljänneksestä.

Uusimman neljännesvuosi-
tilinpidon tiedot antavat vuoden 
2013 kehityksestä samansuuntai-
sen kuvan kuin aiemmin julkais-
tu tilastomateriaali. Talouskasvu 
ei ole alkanut selkeästi kohentua 
tämän vuoden aikana. Kotimai-
sen kysynnän kasvu on edelleen 
heikkoa, eikä vienti ole parantu-
nut kesän ennusteen mukaisesti.

Vuoden 2013 kolmannen neljänneksen tilinpito

 Tilastokeskus julkisti 5. joulu-
kuuta kansantalouden neljännes-
vuositilinpidon ennakkotiedot, 
jotka sisältävät uusimmat tilastot 
Suomen talouden kehityksestä 
vuoden 2013 kolmannella nel-
jänneksellä. 

Tässä julkaisussa esiteltävä 
Suomen Pankin kokonaistalou-
dellinen ennuste perustuu Tilas-
tokeskuksen syyskuussa julkaise-
maan neljännesvuositilinpitoon, 
Tilastokeskuksen marraskuussa 
julkaisemiin kolmannen vuosi-
neljänneksen pikaennakkotietoi-
hin ja laajaan talouden ilmiöitä 
kuvaavaan indikaattoriaineis-
toon.

Uusimman neljännesvuosi-
tilinpidon mukaan bruttokansan-
tuote supistui vuoden 2013 kol-
mannella neljänneksellä –1 % 
edellisen vuoden vastaavasta 
ajankohdasta ja oli samalla tasol-
la kuin edellisellä neljänneksellä. 
Marraskuussa julkaistujen pika-
ennakkotietojen mukaan brutto-
kansantuote oli kolmannella nel-
jänneksellä samalla tasolla kuin 
edellisen vuoden vastaavana 
ajankohtana ja 0,4 % suurempi 
kuin edellisellä neljänneksellä. 

Vuoden 2013 toisen neljän-
neksen kasvu oli 0,1 prosentti-
yksikköä heikompi kuin aiemmin 
arvioitiin. Näin tarkistettu 
brutto kansantuotteen kasvu oli 
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Teollisuuden rakennemuutoksen työllisyysvaikutuksista

Kehikko 2.

Suomen tehdasteollisuuden tuo-
tannon määrä oli vuonna 2012 
lähes 15 % pienempi kuin vuon-
na 2008. Tehdasteollisuudessa 
työskentelevien määrä on vähen-
tynyt samana aikana 52 000 hen-
keä. Työllisten määrän vähenemi-
nen tehdasteollisuudessa ei kui-
tenkaan kuvaa teollisuustuotan-
non vähenemisen kokonaisvaiku-
tusta työllisyyden kannalta, sillä 
tuotannon supistuminen on 
näkynyt myös muilla toimialoilla 
välituotekysynnän vähenemisen 
kautta. Tässä kehikossa arvioi-
daan tehdasteollisuuden loppu-
tuotekysynnän vähentymisen 
kokonaisvaikutuksia työllisyyden 
kannalta.

Tehdasteollisuudessa työs-
kenteli 431 000 henkeä vuonna 
2008 (taulukko A). Nopean 
rakennemuutoksen ja taantuman 

myötä työpaikoista oli poistunut 
vuoteen 2012 mennessä yli 
10 %. Työpaikkoja menetettiin 
kaikilla tehdasteollisuuden toimi-
aloilla elintarviketeollisuutta 
lukuun ottamatta, mutta lähes 
4/5 vähennyksistä kohdistui 
metalli-, sähkö- ja elektroniikka- 
sekä metsäteollisuuteen. 

Toimialan tuotannon työlli-
syysvaikutukset koostuvat toimi-
alalla työskentelevien lisäksi toi-
mialan tarvitsemien välituotepa-
nosten tuottamiseen tarvittavista 
työntekijöistä. Toimialan tuotta-
mien lopputuotteiden tuottami-
seksi tarvittavan työvoiman 
kokonaismäärää voidaan arvioi-
da panos-tuotostaulukoiden 
avulla.

Toimialalla työskentelevien 
määrä voi vähentyä, vaikka 
loppu tuotteiden tuotannon mää-

Taulukko A.

Tehdasteollisuuden toimialoilla työskentelevät

Toimialalla työskentelevät (tuhatta henkeä)

2008 2012 Muutos

Elintarviketeollisuus ym. 39 39 0

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 13 12 –1

Metsäteollisuus 59 48 –11

Painaminen 13 11 –2

Kemianteollisuus 39 35 –4

Rakennusaineteollisuus 18 17 –1

Metalliteoll. (pl. sähkö- ja elektron.teoll.) 170 152 –18

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 62 50 –12

Muu valmistus (ml. huonekalut) 18 15 –3

Yhteensä 431 379 –52

Lähde: Tilastokeskus.

rä ei muuttuisi, jos toimintoja 
ulkoistetaan muille toimialoille 
kotimaassa. Tällöin toimialan 
arvonlisäyksen volyymi pienenee, 
mutta muutoksen työllisyysvai-
kutus koko taloudessa ei ole niin 
suuri kuin toimialan työllisyys-
lukuja tarkastelemalla voisi olet-
taa.

Vuodesta 2008 vuoteen 
2012 metsäteollisuuden tuotan-
non volyymi supistui 12 % ja 
sähkö- ja elektroniikkateollisuu-
den 38 %. Osa tästä supistumi-
sesta on seurausta muiden toimi-
alojen tuotannon vähenemisestä, 
sillä metsäteollisuuden tuotan-
nosta noin neljännes ja sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden tuotan-
nosta noin 12 % käytetään mui-
den toimialojen tuotannon väli-
tuotteina kotimaassa. Sähkö- ja 
elektroniikkateollisuuden ja met-
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säteollisuuden lopputuotekysyn-
nän muutosten työllisyysvaiku-
tusta voidaan arvioida sulkemal-
la laskelmasta pois muiden toimi-
alojen välituotekysyntä.

Vuonna 2008 tehdasteolli-
suuden lopputuotekysynnän työl-
lisyysvaikutus oli noin 600 000 
henkeä, mistä se on pienentynyt 
525 000 henkeen vuonna 2012 
(taulukko B). Sähkö- ja elektro-
niikkateollisuuden lopputuoteky-
synnän supistuminen on vähentä-
nyt työvoiman kysyntää noin 
39 000 hengellä, joista arviolta 
13 000 henkeä on poistunut 
omalta toimialalta. Vastaavasti 
muun metalliteollisuuden loppu-
tuotteiden kysynnän heikkenemi-
nen on vähentänyt työvoiman 

kysyntää noin 21 000 hengellä, 
joista 9 000 henkeä on poistunut 
omalta toimialalta. Metsäteolli-
suuden lopputuotteiden kysyn-
nän hiipuminen on puolestaan 
vähentänyt työvoiman kysyntää 
noin 7 000 hengellä, mutta 
vähennytkset ovat koskettaneet 
ainoastaan omaa toimialaa. Elin-
tarviketeollisuudessa muilla 
toimi aloilla tuotettujen välituot-
teiden käyttö on vähentynyt, jol-
loin elintarviketeollisuuden 
loppu tuotekysynnän työllisyys-
vaikutus omalla toimialla on kas-
vanut, mutta muilla toimialoilla 
laskenut.

Vuoden 2008 jälkeen teh-
dasteollisuuden lopputuotteiden 
kysyntä on supistunut nopeasti, 

Taulukko B.

Tehdasteollisuuden toimialojen lopputuotekysynnän vaikutus työllisyyteen

Lopputuotekysynnän työllisyys-
vaikutus omalla toimialalla 

(tuhatta henkeä)

Lopputuotekysynnän työllisyys-
vaikutus (tuhatta henkeä)

2008 2012 Muutos 2008 2012 Muutos

Elintarviketeollisuus ym. 26 27 1 97 91 –6

Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus 10 9 –1 13 11 –2

Metsäteollisuus 36 29 –7 98 91 –7

Painaminen 3 2 –1 4 3 –1

Kemianteollisuus 24 24 0 51 54 3

Rakennusaineteollisuus 5 6 0 9 10 1

Metalliteoll. (pl. sähkö- ja elektron.teoll.) 101 92 –9 197 176 –21

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 54 41 –13 114 75 –39

Muu valmistus (ml. huonekalut) 11 10 –1 16 14 –2

Yhteensä 270 240 –30 599 525 –74

Taulukon laskelmat perustuvat pyöristämättömiin lukuihin.

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

mikä on merkinnyt noin 74 000 
työpaikan menetystä koko talou-
dessa. Samaan aikaan työllisten 
määrä koko taloudessa on supis-
tunut vain noin 32 000 hengellä. 
Suomessa tuotettujen teollisuus-
tuotteiden kysynnän vähenemi-
sen negatiivisia työllisyysvaiku-
tuksia onkin kompensoinut mui-
den toimialojen, erityisesti palve-
lutoimialojen tuotannon ja työlli-
syyden lisääntyminen. Vuoden 
2008 jälkeen työvoiman kysyn-
tää on lisännyt erityisesti sosiaali- 
ja terveyspalveluiden, koulutus-
palveluiden sekä muiden yksityis-
ten palveluiden lopputuotekysyn-
nän kasvu.
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korjaamaan. Yrityssektori on säilynyt 

rahoitusylijäämäisenä kannattavuuden 

heikentymisestä huolimatta, kun samal-

la investointeja on vähennetty. Suomen 

kansantalouden alijäämä rahoitetaan 

ulkomaisella luotonotolla, mikä näkyy 

vaihtotaseen kolmatta vuotta jatkuvana 

alijäämänä.

Toimintaympäristö

Kansainvälinen talous ja Suomen 
vientimarkkinat

Maailmantalouden kasvu on jatkunut 

kesän ja syksyn 2013 aikana hitaana. 

Julkisen talouden sopeutustoimet, yksi-

tyisen sektorin velkojen purkami nen, 

laaja työttömyys ja vaimea palkka-

kehitys ovat hidastaneet talouskasvua 

kehittyneissä talouksissa, mikä on osal-

taan hiljentänyt nousevienkin talouk-

sien kasvuvauhtia.

Maailmantalouden nykytilaa lei-

maa edelleen suuri epävarmuus, joka 

liittyy mm. Yhdysvaltojen budjettipoli-

tiikkaan, euroalueen maiden rakenne-

uudistusten edistymiseen, Japanin elvy-

tyspolitiikkaan sekä nousevien talouk-

sien kasvun rakenteeseen. Investointien 

määrä suhteessa kokonaistuotantoon 

on useissa maissa edelleen pieni. Erityi-

sesti kone- ja laiteinvestoinnit ovat toi-

puneet kriisin jälkeen hitaasti, mikä on 

jarruttanut maailman kauppaa, josta 

investointi- ja kestokulutushyödykkei-

den osuus on suuri.

Myös rahapolitiikan suuntaviivois-

ta on käyty paljon keskustelua. Odotuk-

set, joiden mukaan Yhdysvaltojen elvyt-

tävää rahapolitiikkaa oltaisiin vähentä-

Kuluttajahintojen nousu on hidas-

tunut vuoden aikana. Tammikuussa 

2013 inflaatio oli vielä 2,6 %, mutta 

lokakuussa enää 1,7 % yhdenmukaiste-

tulla kuluttajahintaindeksillä mitattuna. 

Inflaation hidastumiseen ovat eniten 

vaikuttaneet energian hinnan lievä las-

ku sekä elintarvikkeiden hintojen nou-

sun hidastuminen (kuvio 5). Kansallisen 

kuluttajahintaindeksin nousu on hidas-

tunut voimakkaammin erityisesti kor-

kojen alenemisen vuoksi. Arvonlisäve-

rokannan korotus yhden prosenttiyksi-

kön verran tammikuussa on kiihdyttä-

nyt kuluttajahintainflaatiota laskennal-

lisesti noin 0,7 prosenttiyksikköä vuo-

den aikana. 

Kotitalouksien velkojen suhde käy-

tettävissä oleviin tuloihin ei ole enää 

vuoden 2013 aikana kasvanut. Julkisen 

sektorin rahoitusalijäämää ei ole hei-

kentyvässä suhdannetilanteessa pystytty 

Kuvio 5.
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mässä, käänsivät kesällä markkinakorot 

monissa maissa nousuun ja aiheuttivat 

liikehdintää rahoitus markkinoilla. 

Rahoitusolot kiristyivät erityisesti muu-

tamissa nousevissa talouksissa, kun pää-

omavirrat kääntyivät niistä poispäin ja 

valuutat heikkenivät äkisti. 

Lähivuosina maailmantalouden 

kasvun odotetaan asteittain piristyvän, 

mutta kasvu jää edelleen selvästi 

hitaammaksi kuin kriisiä edeltävinä 

vuosina. Odotuksia kasvun kiihtymises-

tä puoltaa se, että julkisen sektorin 

sopeutustoimet ovat monin paikoin 

loppusuoralla. Lisäksi suhdannetilanne 

hillitsee inflaatiota ja mahdollistaa 

kevyen rahapolitiikan jatkamisen. 

Asteittain myös työttömyyden kasvun 

taittumisen ja varallisuushintojen nou-

sun odotetaan palauttavan luottamusta 

talouteen ja näin ruokkivan kotitalouk-

sien kulutuskysyntää ja investointeja. 

Tulevaan kehitykseen liittyy kuitenkin 

runsaasti epävarmuutta.  

Talousnäkymät päätalousalueilla

Euroalueella talouskasvu käynnistyi 

alkukesällä. Vaikka talousalueen 

veturina toimii yhä Saksa, monessa krii-

simaassakin kuluttajien ja yritysten 

luottamus tulevaan kehitykseen on 

alkanut kohentua. Mittavan työttö-

myyden, suurten velkataakkojen ja 

pankki sektorin ongelmien rasittamalla 

alueella kasvun odotetaan kuitenkin 

jatkuvan vaimeana ja sekä yksityisen 

kulutuksen että investointien piristyvän 

hitaasti. Kotimaisen kysynnän vähittäi-

sen vahvistumisen myötä tuonti lisään-

tyy ja nettoviennin vaikutus talous-

kasvuun supistuu selvästi nykyisestä 

(taulukko 2). 

Taulukko 2.

BKT:n ja maailmankaupan kasvu

Prosenttimuutos edellisestä vuodesta

BKT 2012 2013e 2014e 2015e

Yhdysvallat 2,8 1,7 2,6 3,2

Euroalue –0,6 –0,4 1,1 1,5

Japani 1,9 1,8 1,3 0,9

Aasia pl. Japani 5,9 5,6 6,1 6,0

Maailma 3,2 2,8 3,5 3,7

Maailmankauppa 3,1 2,8 5,2 6,1

Suomen vientimarkkinat* 2,5 1,3 4,3 5,4

*Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin 
kohdemaissa keskimäärin niiden vientiosuuksilla painotettuna.
e = ennuste.
Lähde: Eurojärjestelmä.

Yhdysvalloissa kasvua ovat kulu-

vana vuonna jarruttaneet julkisen sek-

torin sopeutustoimet, mutta kasvun 

odotetaan piristyvän lähivuosina selväs-

ti. Kasvua kannattelee yksityinen kulu-

tus, jota ruokkii paitsi työttömyyden 

väheneminen myös kotitalouksien 

varallisuusasemaa parantava asuntojen 

hintojen nousu. Samasta syystä myös 

rakentamisen odotetaan kasvavan 

ripeästi. Yhdysvaltojen budjettipolitiik-

kaan liittyvä epävarmuus kuitenkin 

hidastaa talouskasvua ja erityisesti yri-

tysten voittojen kanavoitumista uusiksi 

investoinneiksi.

Japani aloitti vuosi sitten uuden 

talouspoliittisen ohjelman, joka tähtää 

maan deflaatiokierteen päättämiseen 

lähinnä massiivisen rahapoliittisen elvy-

tyksen avulla. Elvytyksen myötä 

inflaatio-odotukset maassa ovatkin voi-

mistuneet, mutta toteutunut inflaatio 

on tähän asti ollut peräisin lähes yksin-

omaan jenin heikkenemisen aiheutta-

masta tuontihintojen kallistumisesta. 
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vaatimattomana. Tähän on osasyynä 

nousevien talouksien kasvava merkitys 

maailmantaloudessa, sillä näiden mai-

den kulutuksesta on edelleen suuri osa 

kotimaassa tuotettuja tuotteita, kuten 

elintarvikkeita. Myös investoinnit pai-

nottuvat näissä maissa kotimaiseen tuo-

tantoon enemmän kuin kehittyneissä 

maissa. 

Kansainvälistä kauppaa koskeva, 

aiemmin ennakoitua hieman hitaam-

paan kasvuun viittaava ennuste merkit-

see myös Suomen vientimarkkinoille 

aiemmin odotettua hitaampaa kasvua 

lähivuosina. Suomen viennin maa-

jakauma painottuu hitaasti kasvaviin 

kehittyneisiin talouksiin, ja Suomen 

vientimarkkinat kasvavat ennuste-

jaksolla koko maailmankauppaa vai-

meammin. 

Raaka-aineiden ja 
ulkomaankaupan hinnat

Maailmantalouden kasvun hitaus on 

näkynyt raaka-aineiden ja energian hin-

noissa, jotka ovat laskeneet. Hintakehi-

tyksen odotetaan olevan myös ennuste-

jaksolla erittäin maltillista. Raakaöljyn 

(Brent-laatu) hintaennuste perustuu 

14.11. vallinneisiin futuurihintoihin, 

joiden mukaan öljyn dollarihinta on 

ennustejakson lopulla noin 8 % nykyis-

tä matalampi. Paitsi talouskasvun 

hitaus myös öljyn tuotannon kasvu 

mm. Yhdysvalloissa laskee öljyn hintaa. 

Vastaavasti ennusteessa käytettyjen 

elintarvikkeiden futuurihintojen perus-

teella maailmanmarkkinahintojen 

odotetaan pysyvän likimain nyky-

tasollaan. 

Raaka-aineiden hintojen odotettu 

maltillinen kehitys näkyy Suomen vien-

Ilmoitettuun elvytyspakettiin kuuluneis-

ta rakenneuudistuksista maan johto on 

pääosin vaiennut, vaikka ilman näitä 

uudistuksia talouskasvun odotetaan 

jäävän lähivuosina hitaaksi. 

Nousevien talouksien kasvuvauhti 

on vuonna 2013 ollut ennustettua vai-

sumpaa ja kasvun odotetaan lähivuosi-

na jäävän kriisiä edeltäneitä vuosia 

hitaammaksi. Pääsyy odotettua heikom-

paan kehitykseen on ollut vientisektorin 

hidas kehitys. Muutamissa nousevissa 

talouksissa luottojen ja kulutuksen 

nopea kasvu on suurentanut vaihtota-

seiden vajeita, joiden rahoittaminen 

nostaa korkoja ja hiljentää vastedes 

kasvua. Lisäksi raaka-aineiden ja ener-

gian hintakehityksen ennakoidaan ole-

van vaatimatonta, mikä hidastaa 

monen nousevan talouden kasvua. 

Kiina on viime vuosina pyrkinyt kohti 

aiempaa kulutusvetoisempaa taloutta 

kasvuvauhdin kustannuksella. Raken-

nemuutos edistyy kuitenkin hitaasti ja 

investointien odotetaan toimivan kas-

vun veturina vastakin. Venäjän talous-

kasvu on viime vuosina hidastunut mer-

kittävästi. Erityisesti investointien supis-

tuminen on ollut huolestuttavaa, sillä 

monella sektorilla kapasiteetti on lähes 
täyskäytössä. Ilman investointi-ilma-

piirin merkittävää kohentumista 

kulutus vetoisen kasvun odotetaan lähi-

vuosinakin pysyvän hitaana.

Maailmankaupan kasvun odote-

taan kiihtyvän nykyisestään, kun inves-

tointi- ja kestokulutushyödykkeiden 

kysyntä asteittain lisääntyy. Ennustetta 

on kuitenkin tarkistettu aiemmasta hie-

man hitaamman kehityksen suuntaan, 

ja suhteessa tuotannon kasvuun maail-

mankauppa pysyy lähivuodet aiempaa 
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nin kannalta keskeisten maiden vienti-

hinnoissa. Lisäksi euron valuuttakurssin 

toteutunut vahvistuminen ja ennusteen 

oletus euron ulkoisen arvon muuttu-

mattomuudesta vastaisuudessa laskevat 

Suomen viennin kanssa kilpailevien 

maiden euromääräisiä vientihintoja 

tänä vuonna. Tulevaisuudessa hintojen 

odotetaan nousevan hitaasti. 

Korot ja valuuttakurssit

Markkinaodotuksiin perustuvan 

ennuste oletuksen mukaan 3 kuukauden 

euriborkorko nousee nykyiseltä 0,2 

prosentin tasoltaan asteittain hitaasti 

niin, että se on 0,6 % vuoden 2015 vii-

meisellä neljänneksellä (kuvio 6). 

Suomen valtion 10 vuoden obligaatio-

korko pysyttelee nykyisellä 2 prosentin 

tasolla vuoden 2014 alkuun ja nousee 

sitten 2,7 prosenttiin ennustejakson 

loppuun mennessä. 

Ennusteen korko-oletukset on joh-

dettu 14.11.2013 vallinneista mark-

kinaodotuksista. Korkoja ja valuutta-

kursseja koskevat oletukset ovat puh-

taasti teknisiä eivätkä ennakoi Euroo-

Kuvio 6.
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Korko-odotukset* 

Taulukko 3.

Ennusteen oletukset

2011 2012 2013e 2014e 2015e

Suomen vientimarkkinat1, prosenttimuutos 7,1 2,5 1,3 4,3 5,4

Öljyn hinta, USD/barreli 110,9 112,0 108,2 103,9 99,2

Suomen vientimaiden vientihinnat euroina, prosenttimuutos 4,5 3,1 –3,0 –0,3 1,3

Euribor, 3 kk, % 1,4 0,6 0,2 0,3 0,5

Suomen 10 vuoden obligaatiokorko, % 3,0 1,9 1,9 2,1 2,6

Suomen nimellinen kilpailukykyindikaattori2 103,0 100,1 102,3 103,3 103,3

Euron arvo Yhdysvaltain dollareina 1,39 1,28 1,33 1,34 1,34
1 Suomen vientimarkkinoiden kasvu on tuonnin kasvu Suomen viennin kohdemaissa keskimäärin niiden vientiosuuksilla 
painotettuna.
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.
e = ennuste.
Lähteet: Eurojärjestelmä ja Suomen Pankki.
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pan keskuspankin neuvoston rahapoli-

tiikkaa. Oletukset eivät myöskään sisäl-

lä arvioita tasapainovaluuttakursseista 

(taulukko 3).

Rahoitusmarkkinat

Rahoitusmarkkinoiden tilanne euro-

alueella on säilynyt suhteellisen vakaana 

syksystä 2012 lähtien. Pääoma vaati-

muksien tiukentuminen kuitenkin rajoit-

taa edelleen pankkien luoton tarjontaa, 

mikä on näkynyt yritys luottojen saata-

vuudessa euroalueella. Yritykset ovat 

toisaalta lisänneet rahoituksen hankin-

taa suoraan joukkovelkakirjamarkki-

noilta ja tulleet näin aikaisempaa vähem-

män riippuvaisiksi pankeista. 

Heikko talouskehitys, matala 

korko taso sekä arvonalentumistappiot 

ovat syöneet euroalueen pankkien kan-

nattavuutta. Sekä arvonalentumis-

kirjaukset että ongelmaluottojen määrä 

ovat edelleen kasvaneet nopeasti. 

Talouskasvun tukemiseksi Euroopan 

keskuspankki laski marraskuussa 

ohjaus korkoaan 0,25 prosenttiyksikköä 

eli 0,25 prosenttiin. 

Euroalueen pankkien taseet arvioi-

daan EKP:n johdolla kevään 2014 aika-

na, jotta markkinoiden luottamus pank-

keja kohtaan säilyisi. Tätä silmällä 

pi täen EU:ssa toimivia pankkeja on jo 

pääomitettu noin 700 miljardin euron 

edestä.  

Euroalueen velkakriisillä on tois-

taiseksi ollut varsin vähän vaikutuksia 

suomalaisten pankkien ja yritysten 

varainhankintaan. Finanssivalvonnan ja 

pankkien yhteistyössä tekemien stressi-

testien mukaan Suomen rahoitusjärjes-

telmän riskinsietokyky on edelleen 

hyvä. Talouskehityksen jatkuminen 

hitaana sekä euroalueella että koti-

maassa on silti edelleen riski myös 

Suomen rahoitusmarkkinoiden vakau-

den kannalta.3

Julkisen talouden nopean velkaan-

tumisen vuoksi valtionvelan rahoitus-

kustannukset voivat kasvaa, millä olisi 

vaikutuksia myös suomalaisten pank-

kien varainhankinnan kustannuksiin. 

Suomen talouden suhdanneherkkyyttä 

lisää osaltaan kotitalouksien huomatta-

va velkaantuneisuus. Velkaantuneet 

kotitaloudet joutuvat sopeuttamaan 

kulutustaan voimakkaasti, jos niiden 

taloudellinen tilanne heikkenee.

Suomalaisten pankkien rahoituk-

sen saatavuus on säilynyt hyvänä, mut-

ta pankkien kannattavuutta ovat hei-

kentäneet talouskasvun hitaus ja korko-

3 Suomen rahoitusjärjestelmän tilaa käsitellään yksi-
tyiskohtaisesti liiteartikkelissa ”Rahoitusjärjestelmän 
vakaus”.

jen mataluus. Pankit ovat pyrkineet 

parantamaan kannattavuuttaan korot-

tamalla asiakkailta perittäviä palkkioita 

sekä leikkaamalla kustannuksia. Luot-

totappiot suhteessa lainakantaan ovat 

säilyneet edelleen vähäisinä.

Yritysten rahoitustilanne on Suo-

messa edelleen parempi kuin euro-

alueen maissa keskimäärin. Uusien 

yritys lainojen luottomarginaalit ovat 

kuitenkin olleet kasvussa, kun pankit 

ovat hinnoitelleet riskejään uudelleen. 

Lainamarginaalien leventyminen on 

näkynyt eniten pienten yritysten lainois-

sa. Euroopan keskuspankin kyselyn 

mukaan myös PK-yritysten rahoituksen 

saatavuus on Suomessa jonkin verran 

heikentynyt. Suurten yritysten rahoitus-

tilannetta on helpottanut joukkovelka-

kirjamarkkinoiden entistä suurempi 

merkitys rahoituksen hankinnassa. 

Pankkien yritysluottokannan kasvua on 

rajoittanut myös yritysluottojen kysyn-

nän heikko kehitys, mikä johtuu varsin-

kin investointikysynnän vähäisestä 

määrästä (kuvio 7). 

Kotitalouksien luoton saatavuus 

on edelleen hyvä, mutta asuntokaupan 

vaimenemisen myötä kotitalouksien 

luotonkysynnän kasvu on hidastunut. 

Kotitalouksien asuntolainakannan 

vuosi kasvu hidastui syyskuussa 2,9 pro-

senttiin, kun se vielä vuotta aikaisem-

min kasvoi 6,1 %. Asuntokauppaa ovat 

hidastaneet talousnäkymien epävar-

muus sekä heikko tulokehitys. Asunto-

kaupan hiipuminen näkyy myös asun-

tojen hintakehityksessä. Asuntojen hin-

tojen nousu on koko maan tasolla seu-

raillut viime vuosina kuluttajahintojen 

nousuvauhtia. Vuoden 2013 kolmannel-

la neljänneksellä vanhojen asuntojen 

Kuvio 7.
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jen mataluus. Pankit ovat pyrkineet 
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tamalla asiakkailta perittäviä palkkioita 

sekä leikkaamalla kustannuksia. Luot-

totappiot suhteessa lainakantaan ovat 

säilyneet edelleen vähäisinä.

Yritysten rahoitustilanne on Suo-

messa edelleen parempi kuin euro-
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hinnat koko maassa kuitenkin laskivat 

0,2 % edellisestä neljänneksestä.

Finanssipolitiikan oletukset

Finanssipolitiikan mitoitusta on Suo-

messa asteittain kiristetty jo vuodesta 

2010 lähtien. Hallituksen maaliskuun 

2013 kehysneuvotteluissa sovittiin 

useista uusista sopeutustoimista vuosik-

si 2014 ja 2015. Sovitut julkista talout-

ta vahvistavat toimet jäivät kuitenkin 

nettomääräisesti vähäisiksi, kun yritys-

ten toimintaedellytyksiä parannettiin 

keventämällä yhteisöveroa. Vuoden 

2014 talousarvio noudattelee hallituk-

sen kehysriihessä sopimia linjauksia. 

Kevään 2013 kehysriihen merkittä-

vin yksittäinen päätös liittyi yhteisö-

veron keventämiseen vuoden 2014 alus-

ta lukien. Yhteisöveron huojentaminen 

leikkaa välittömien verojen tuottoa 

noin 900 milj. euroa eli yli 0,4 % suh-

teessa bruttokansantuotteeseen. 

Yhteisö veron keventymisen aiheuttama 

verotulojen menetys on kuitenkin tar-

koitus korvata muun muassa kiristä-

mällä pääomatulojen verotusta. Halli-

tus sopi keväällä 2013 myös useista 

välillisiä veroja koskevista korotuksista. 

Muun muassa valmisteveroja korote-

taan. Lisäksi energian tuotantoon ja 

kulutukseen liittyvät verot nousevat.

Hallitus on myös sopinut eri hal-

linnonaloja koskevista menosäästöistä. 

Näistä merkittävimmät liittyvät kuntien 

valtionosuuksiin. Menojen leikkaukset 

vaimentavat kulutusmenojen ja kuntien 

valtionosuuksien kasvua vuosina 2013–

2015. Valtion ja kuntien menojen kehi-

tystä hidastavat ennusteessa myös syk-

syn 2013 tulopoliittinen kokonaisrat-

kaisu ja julkisen sektorin työllisten 
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määrän vähentyminen. Julkisten inves-

tointien oletetaan noudattavan nimelli-

sen bruttokansantuotteen kasvua.

Kuntien oletetaan suurentavan 

veroprosenttejaan tuntuvasti vuonna 

2014. Keskimääräinen kunnallisvero-

prosentti kasvaa vuosina 2014–2015 

yhteensä 0,5 prosenttiyksikköä. Valtion 

ja kuntien lainakorkojen kehityksen ole-

tetaan noudattavan likimain Suomen 

valtion 10-vuotisten velkakirjojen 

korko kehitystä. Sosiaaliturvamaksujen 

oletetaan kehittyvän tulopoliittisen 

kokonaisratkaisun yhteydessä sovitun 

mukaisesti. Osallistuminen kriisin-

hallinnan rahoitukseen kasvattaa julkis-

yhteisöjen ns. EDP-velkaa vuosina 2013 

ja 2014 yhteensä 0,5 % suhteessa 

brutto kansantuotteeseen. Vuoteen 2014 

mennessä kriisinhallintatoimet ovat suu-

rentaneet Suomen julkisyhteisöjen velka-

suhdetta hieman yli 3 prosenttiyksikköä.

Ennusteessa ei oteta huomioon 

hallituksen elokuussa 2013 julkaisemaa 

rakennepoliittista ohjelmaa ja siitä 

aiheutuvia säästöjä tai lisätuloja, eikä 

harmaan talouden torjunnasta mahdol-

lisesti koituvia hyötyjä. Ennusteessa ole-

tetaan myös, että valtio ja kunnat eivät 

yksityistä omaisuuttaan.

Yritykset

Maailmankaupan ennustetaan piristy-

vän vuoden 2014 alkupuolella inves-

tointitavaroiden kysynnän vauhditta-

mana. Erityisesti euroalueella investoin-

tien kasvu vahvistuu. Suomen viennin 

maajakauman vuoksi ja koska Suomi 

on pystynyt pitämään vientiosuuksiaan 

juuri euroalueella, investointikysynnän 

kasvu auttaa Suomen viennin toipumis-

ta vuodesta 2014 alkaen. 

Suomen vientiteollisuus on kamp-

paillut vientituotteiden heikon kysyn-

nän, hintakehityksen ja kilpailukyvyn 

kanssa jo usean vuoden ajan. Viennin 

määrä ei ole juurikaan kasvanut kol-

meen vuoteen, ja sen arvokin on kehit-

tynyt heikosti. Tilanteen ei odoteta 

kohenevan merkittävästi vielä vuoden 

2014 alkupuolella, jolloin useiden 

Suomelle tärkeiden vientimaiden talous-

kehitys pysyy vaisuna. Kansainvälisen 

talouden ennusteen mukaan näiden 

maiden investoinnit piristyvät vuoden 

2014 aikana, ja euroalueen tuonnin 

kasvu palautuu lähelle tavanomaista 

noin 5 prosentin vuosivauhtia. 

Teollisuuden raaka-aineiden hinto-

jen nousu kohottaa tuontihintoja. Tämä 

kasvattaa myös Suomen viennin arvoa, 

sillä suurin osa Suomen viennistä on 

raaka-aineita ja tuotantohyödykkeitä. 

Suomen kilpailijamaiden vientihinnat 

laskevat vuonna 2013 enemmän kuin 

Suomen vientihinnat. Ennustejakson 

loppua kohden vientihinnat nousevat 

Suomessa hitaammin kuin kilpailija-

maissa. Osittain tämä on syksyn maltil-

lisen palkkaratkaisun ansiota. Suomen 

vienti menettää kuitenkin edelleen 

markkinaosuuksiaan verrattuna vienti-

markkinoiden kasvuun, mutta suhteessa 

euroalueen kysyntään Suomi pystyy 

pitämään markkinaosuuksiaan 

(kuvio 8).

Talouden luottamusilmapiiri on 

edelleen heikentynyt Suomessa toisin 

kuin muualla Euroopassa, jossa eri 

luottamusindikaattorit ennakoivat pien-

tä piristymistä jo vuonna 2013. Myös 

investointinäkymät ovat Suomessa hei-
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kasvu auttaa Suomen viennin toipumis-
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kot. Yksityiset investoinnit supistuvat 

vielä selvästi ennustejakson alussa. 

Heikko kysyntä ja alhainen kapasiteetin 

käyttöaste pitävät investointi-

halukkuuden vaimeana hyvin pienistä 

rahoituskustannuksista huolimatta. 

Kun kansainvälisen kaupan veto 

yltää Suomeen asti, patoutunut inves-

tointitarve alkaa purkautua ripeänä 

investointien kasvuna varsinkin vuonna 

2015. Vuoden 2014 alusta voimaan 

tulevan yhteisöveron alentamisen vai-

kutukset näkyvät vasta vuonna 2015. 

Yksityisen sektorin investointiaste ei 

ennustejaksolla kuitenkaan juuri nouse 

(kuvio 9).

Asuinrakennusinvestoinnit lisään-

tyivät tilapäisesti alkuvuonna 2013, 

mutta asuntojen hintojen nousun 

pysähtyminen syksyllä käänsi asunto-

investoinnit vähenemään päin. Raken-

nuslupien ja aloitusten määrä on supis-

tunut koko vuoden ajan. Vuonna 2014 

asuinrakennusinvestointien määrä 

kääntyy hitaaseen nousuun, kun asun-

tojen hinnat pysyvät reaalisesti vakaina. 

Vaikka asuinrakennusinvestointien 

määrä kasvaa muita investointeja 

hitaammin vuonna 2015, niiden osuus 

bruttokansantuotteesta pysyy edelleen 

nykyisellä korkealla tasollaan.

Yritysten kannattavuus on viime 

vuosina heikentynyt. Ennustejaksolla yri-

tysten kannattavuus parantuu jonkin ver-

ran, sillä yksikkötyökustannusten kehitys 

on maltillista. Työn tuottavuus kohenee 

hitaasti ja lähestyy pitkän aikavälin keski-

määräistä kasvuvauh tiaan, mutta ei saa-

vuta sitä ennuste jaksolla. Työllisyys- ja 

kasvusopimuksen edellyttämät maltilliset 

sopimuspalkkojen korotukset hidastavat 

yksikkö työkustannusten nousua ja tuke-

Kuvio 9.
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Työn tuottavuuden paraneminen 

vuonna 2014 vähentää yritysten työ-

voiman kysyntää. Työllisyys supistuu 

vielä ensi vuonna, vaikka tuotanto 

alkaakin kasvaa. Vuoden 2014 lopulla 

myös tehtyjen työtuntien määrä alkaa 

lisääntyä ja työllisyys kohenee. Vuonna 

2015 työllisyyden kasvu on jo varsin 

voimakasta.

Kotitaloudet

Kuluttajien luottamus talouteen on 

edelleen heikompi kuin pitkällä aika-

välillä keskimäärin. Enemmistö kulutta-

jista uskoo kuitenkin oman taloutensa 

olevan koko maan tilannetta parem-

massa kunnossa. Tämä on ollut tyypil-

listä viime vuosien kuluttajakyselyissä 

(kuvio 10). Ilmiö kuvastanee epävar-

muutta, joka talouskriisin aikana tule-

vaisuuteen on kohdistunut. Viime kuu-

kausina kuluttajien huoli työttömäksi 

joutumisen riskistä on kasvanut.

Suomen talouskasvua vuodesta 

2010 kannatellut yksityinen kulutus 

alkoi vähentyä vuoden 2013 alku-

puoliskolla. Kotitalouksien kulutuksen 

supistumisen taustalla on useita tekijöi-

tä: mm. työttömyysriskin kasvu, työllis-

ten määrän väheneminen, ansiokehityk-

sen hidastuminen ja verotuksen kiristy-

minen.

Maltillinen ansiokehitys yhdessä 

työllisten määrän pienenemisen kanssa 

on hidastanut palkkasumman kasvua. 

Vuonna 2013 palkkasumma kasvaa 

vajaan prosentin ja 1,2 % vuonna 

2014. Kun kuluttajahinnat nousevat 

molempina vuosina noin 1,5 %, reaali-

nen palkkasumma pienenee hieman. 

Kotitalouksien käytettävissä olevien 

reaalitulojen arvioidaan kokonaisuu-

dessaan supistuvan noin ½ % vuosina 

2013 ja 2014 sekä kasvavan noin pro-

sentin vuonna 2015. 

Kotitalouksien kulutuksen supistu-

minen on näkynyt etenkin kaupan 

toimi alalla, jonka myynti heikkeni noin 

prosentin tammi-lokakuussa 2013 edel-

lisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna. Myös ulkomaanmatkailu on 

vähentynyt. Kuluttajabarometrin 

mukaan ajankohtaa ei pidetä otollisena 

kestokulutustavaroiden hankintaan 

eikä myöskään lainanottoon.

Kotitalouksien säästämisaste säi-

lyykin tänä ja ensi vuonna lähes ennal-

laan. Yksityinen kulutus vähenee tänä 

vuonna ½ % ja ensi vuonna 0,2 %. 

Talouden kohentuessa vuonna 2015 

kulutus kasvaa noin prosentin verran ja 

säästämisaste laskee noin puoleen pro-

senttiin (kuvio 11).  

Kuvio 10.

-30 

-20 

-10 

0 

10 

20 

30 

       1999        2001        2003        2005        2007        2009        2011        2013 

Kuluttajien luottamusindikaattori 
Kuluttajien käsitys omasta taloudestaan 
Kuluttajien käsitys Suomen taloudesta 

Lähde: Tilastokeskus. 
 
 

Kuluttajien luottamusindikaattori 

Saldoluku 

Kuvio 11.

-4 

-2 

0 

2 

4 

6 

2004 2006 2008 2010 2012 2014 

% 

Säästämisaste 
Kotitalouksien käytettävissä olevat reaalitulot* 
Yksityisen kulutuksen määrä* 

Kotitaloudet = kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. 
* Prosenttimuutos edellisestä vuodesta. 
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki. 

Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot, 
kulutus ja säästäminen 



Talouden näkymät 23Euro & talous 5 • 2013

kausina kuluttajien huoli työttömäksi 

joutumisen riskistä on kasvanut.

Suomen talouskasvua vuodesta 

2010 kannatellut yksityinen kulutus 

alkoi vähentyä vuoden 2013 alku-

puoliskolla. Kotitalouksien kulutuksen 

supistumisen taustalla on useita tekijöi-

tä: mm. työttömyysriskin kasvu, työllis-

ten määrän väheneminen, ansiokehityk-

sen hidastuminen ja verotuksen kiristy-

minen.

Maltillinen ansiokehitys yhdessä 

työllisten määrän pienenemisen kanssa 

on hidastanut palkkasumman kasvua. 

Vuonna 2013 palkkasumma kasvaa 

vajaan prosentin ja 1,2 % vuonna 

2014. Kun kuluttajahinnat nousevat 

molempina vuosina noin 1,5 %, reaali-

nen palkkasumma pienenee hieman. 

Kotitalouksien käytettävissä olevien 

reaalitulojen arvioidaan kokonaisuu-

dessaan supistuvan noin ½ % vuosina 

2013 ja 2014 sekä kasvavan noin pro-

sentin vuonna 2015. 

Kotitalouksien kulutuksen supistu-

minen on näkynyt etenkin kaupan 

toimi alalla, jonka myynti heikkeni noin 

prosentin tammi-lokakuussa 2013 edel-

lisen vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna. Myös ulkomaanmatkailu on 

vähentynyt. Kuluttajabarometrin 

mukaan ajankohtaa ei pidetä otollisena 

kestokulutustavaroiden hankintaan 

eikä myöskään lainanottoon.

Kotitalouksien säästämisaste säi-

lyykin tänä ja ensi vuonna lähes ennal-

laan. Yksityinen kulutus vähenee tänä 

vuonna ½ % ja ensi vuonna 0,2 %. 

Talouden kohentuessa vuonna 2015 

kulutus kasvaa noin prosentin verran ja 

säästämisaste laskee noin puoleen pro-

senttiin (kuvio 11).  
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Kuluttajien varovaisuus on näky-

nyt kotitalouksien lainakannan kasvu-

vauhdin selkeänä hidastumisena vuo-

den 2013 aikana. Asuntoyhteisöjen 

laina kannan kasvu on sen sijaan jopa 

hieman nopeutunut. Osa näistä lainois-

ta on asunto-osakeyhtiöiden lainoja, 

joista kotitaloudet vastaavat. Asunto-

osakeyhtiöiden nopeampi velkaantumi-

nen onkin voinut osaltaan hillitä koti-

talouksien muuta lainanottoa. Koti-

talouksien lainakanta – asunto-osake-

yhtiöiden lainaosuudet mukaan lukien 

– suhteessa käytettävissä oleviin tuloi-

hin on vakautunut noin 117½ prosent-

tiin, eli kotitalouksien velkaantumisen 

kasvu näyttää pysähtyneen.  

Vanhojen kerros- ja rivitaloasunto-

jen hinnat ovat jatkaneet vuoden kol-

mannella neljänneksellä maltillista nou-

sua pääkaupunkiseudulla. Muualla 

Suomessa asuntojen hinnat ovat pysy-

neet kutakuinkin ennallaan viime vuo-

den vastaavaan ajankohtaan verrattuna. 

Asuntojen hintojen ennustetaan nouse-

van vain maltillisesti lähivuosina ja 

reaalihintojen arvioidaan pysyttelevän 

jotakuinkin nykyisellä tasollaan.

Kokonaistuotanto ja 
työllisyys

Talous alkaa  kasvaa 
vientikysynnän vetämänä

Suomen talous supistui vuonna 2013 

toista vuotta peräkkäin. Tilastokeskuk-

sen alustavien tietojen mukaan BKT 

pysyi vuoden kolmannella neljänneksel-

lä suunnilleen vuodentakaisella tasolla, 

mutta kaikkiaan BKT supistuu 1,0 pro-

Kuvio 12.
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sentin vuonna 2013. Vuonna 2014 

talous pääsee vähitellen kasvu-uralle, 

mutta osittain heikon kasvuperinnön 

vuoksi talouskasvu jää vielä vuonna 

2014 hitaaksi, 0,6 prosenttiin. Vuonna 

2015 tuotannon kasvu kuitenkin kiih-

tyy jo 1,7 prosenttiin eli hieman 

nopeammaksi kuin Suomen Pankin 

arvioima talouden pitkän aikavälin 

kasvu vauhti (kuvio 12).

Talouskasvu alkaa elpyä vienti-

kysynnän johdolla, kun kasvu euro-

alueella ja muilla Suomen tärkeimmillä 

vientimarkkinoilla kiihtyy vuoden 2014 

alkupuoliskolla. Viennin kustannus-

kilpailukyvyn kohenemista tukee osal-

taan syksyllä 2013 saavutettu maltilli-

nen palkkaratkaisu. Nettoviennin vai-

kutusta BKT:n kasvuun vuonna 2013 

kasvatti osaltaan tuonnin merkittävä 

lasku vuoden ensimmäisellä neljännek-

sellä. Varastojen supistumisen ja tilas-

tollisen eron vaikutus tuotannon kas-

vuun oli samalla periodilla vastaavasti 

negatiivinen. Tuonti kasvaa vientiä 

hitaammin vielä vuonna 2014, mikä 

tukee nettovientiä. Vientikysynnän 

elpymisen vuoksi myös suomalaisyritys-

ten tuotannolliset investoinnit alkavat 

vähitellen lisääntyä vuoden 2014 aika-

na. Vuonna 2015 yksityisten investoin-

tien kasvuvauhti kiihtyy vajaaseen 4 

prosenttiin, mikä on edelleen pitkän 

aikavälin keskiarvoa vähemmän. Koko-

naiskysynnän eristä viimeisenä elpyy 

yksityinen kulutus. Se pääsee vähitellen 

kasvuun vuoden 2014 loppupuolella, 

kun talouden näkymien paraneminen 

alkaa näkyä työllisyydessä sekä 

kotitalouk sien tulokehityksessä 

(kuvio 13).

Työllisyys lähtee kasvuun hitaasti

Talouskasvun piristyminen näkyy työlli-

syydessä vasta jonkin ajan kuluttua. 

Lisäksi yritysten työvoima saattaa olla 

taantuman jäljiltä vielä vajaakäytössä. 

Ensi vaiheessa tuotannon kasvuun pys-

tytään vastaamaan lisäämällä työtun-

tien määrää, joten vielä vuonna 2014 

työllisyysaste jopa hiukan laskee ja 

työttömyys pysyy noin 8 prosentissa. 

Työllisyystilanteen paranemista hidas-

taa osaltaan julkisen sektorin työllisyys-

kehitys. Henkilöstön määrä vähenee 

varsinkin kunnissa, joiden täytyy leika-

ta menojaan (kuvio 14).

Talouskasvun kiihtymisen myötä 

yritykset alkavat vähitellen lisätä henki-

löstöään. Vuonna 2015 työllisten määrä 

lisääntyy jo noin 20 000 hengellä ja 

työttömyysaste laskee 7,5 prosenttiin. 

Työttömyysastetta alentaa osaltaan 

myös työvoiman määrän supistuminen, 

Kuvio 13.
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Heikko talouskehitys näkynyt enemmän työllisyydessä kuin työttömyydessä

Kehikko 3.

Tilastokeskuksen työvoimatutki-
muksen mukaan työllisten määrä 
oli Suomessa vuoden 2013 kol-
mannella neljänneksellä keski-
määrin 2 490 000 henkeä. Luku 
on pienentynyt 39 000 hengen 
verran vuodentakaisesta. Työlli-
syysaste – eli työllisten määrä 
suhteessa työikäiseen väestöön 
(15–74-vuotiaat) – laski vuoden-
takaisesta 1,1 prosenttiyksikköä 
ja oli 60,9 %.

Heikko suhdannekehitys on 
näkynyt työttömyydessä vähem-
män kuin työllisyydessä. Syys-
kuussa työttömyysaste (7,6 %) 
oli 0,5 % vuodentakaista suu-
rempi, mutta koko kolmannen 
vuosineljänneksen keskimääräi-
nen työttömyysaste (7,1 %) pysyi 
muuttumattomana vuodentakai-
seen verrattuna. Työttömien mää-
rä oli samaan aikaan keskimää-
rin 191 000 henkeä eli jopa 
vähän pienempi kuin vuotta 
aiemmin. 

Tilastotiedot työllisten ja 
työttömien määrän samanaikai-
sesta vähenemisestä saattavat 
näyttää keskenään yhteensopi-
mattomilta. Työllisyys- ja työttö-
myysasteen muutokset eivät kui-
tenkaan kuvaa pelkästään työllis-
ten ja työttömien välisiä virtoja, 
vaan myös työvoiman virtausta 
työmarkkinoille ja sieltä pois. 
Työttömyysasteen vaimea reaktio 
työllisten määrän vähenemiseen 
kertookin nyt paitsi työllisten 
määrän vähenemisestä, myös sii-
tä, että entistä useammat työ-

paikkansa menettäneistä ovat 
siirtyneet kokonaan työvoiman 
ulkopuolelle. 

Tilanne työmarkkinoilla ei 
työ- ja elinkeinoministeriön tilas-
toimien työttömyyslukujen perus-
teella näytä todellisuudessa hel-
pottuneen. Ministeriön mukaan 
työttömien määrä oli syyskuussa 
285 000 henkeä, missä oli 
44 000 henkeä kasvua vuoden 
2012 määrästä. Työttömyysaste 
oli työ- ja elinkeinoministeriön 
mukaan 11,6 % (Kuvio A). 

Työ- ja elinkeinoministeriön 
määritelmä työttömyydestä poik-
keaa Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimuksessa käytettävästä mää-
ritelmästä siten, että ministeriö 
laskee työttömiksi kaikki työvoi-

Kuvio A.
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Työttömyysasteet 

matoimistoihin työttömiksi työn-
hakijoiksi ilmoittautuneet riippu-
matta siitä, miten aktiivista näi-
den työnhaku todellisuudessa on. 

Tilastokeskuksen työvoima-
tutkimuksen työttömyysluku on 
kansainvälisesti vertailukelpoi-
nen. Työvoimatutkimus toteute-
taan otospohjaisesti kyselyn avul-
la, ja vastaajat määrittelevät itse 
oman työmarkkina-asemansa. 
Työtön on tutkimusajankohtana 
ansiotyön ulkopuolella, mutta 
samaan aikaan kuitenkin hakee 
aktiivisesti töitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön 
tilastoissa lieneekin nyt aikaisem-
paa enemmän sellaisia, jotka 
ilmoittautuvat työttömiksi työn-
hakijoiksi vain, koska se on työt-
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Siirtyminen työvoiman 
ulkopuolelle lienee ainakin osin 
suhdanneluonteista. Vuonna 
2013 työvoiman ulkopuolelle 
siirtyivät varsinkin 16–24- sekä 
25–34-vuotiaat. Nuorimmassa 
ikäluokassa opiskelujen jatkami-
nen on heikossa työmarkkina-
tilanteessa vaihtoehto työttömyy-
delle. Kotihoidon tuen piirissä 
olevien määrä on kasvanut vuo-
den 2013 aikana, mikä selittää 
25–34-vuotiaissa siirtymistä työ-
voiman ulkopuolelle. Sitä mukaa 
kuin suhdannetilanne taas para-
nee, työmarkkinoille aletaan 
palata takaisin, ja osallistumis-
aste voi kohota nopeastikin. 
Pitkä aikaistyöttömien tapaukses-
sa on kuitenkin riski, että entistä 
useampi syrjäytyy työmarkkinoil-
ta pysyvästi.

tömyysturvan saannin edellytys, 
mutta jotka ovat todellisuudessa 
luopuneet aktiivisesta työnhausta. 

Viime kuukausien nopeaa 
kasvua työ- ja elinkeinoministe-
riön tilastoimien työttömien mää-
rässä voi osaltaan selittää myös 
tilastointitavan muutos. Vuoden-
vaihteessa työttömän työnhaki-
jan määritelmästä poistettiin ikä-
raja sekä vaatimukset työkykyi-
syydestä ja olemisesta työmarkki-
noiden käytettävissä.

Työvoimatutkimuksen 
mukaan työvoiman ulkopuolis-
ten määrä kasvoi vuoden 2013 
kolmannella neljänneksellä 
52 000 hengellä vuodentakaiseen 
verrattuna. Lukumääräisesti eni-
ten lisääntyi vanhimpien eli 
65–74-vuotiaiden työvoiman 
ulkopuolella olevien määrä. 

Kuviossa B tarkastellaan, 
missä määrin muutokset 
10-vuotisikäluokkien työvoi-
maan osallistumisessa vuosina 
2008–2013 ovat johtuneet ikä-
ryhmien koon ja missä määrin 
osallistumisasteen muutoksesta. 
Väestön ikääntyminen näkyy nyt 
selvästi työvoiman määrässä. 
Parhaassa työiässä olevien nais-
ten ja miesten määrä on selvästi 
pienentynyt, kun 1940–1950 
-luvulla syntyneitä suurilukuisia 
ikäluokkia on siirtynyt eläkkeelle 
ja korvautunut myöhemmin 
syntyneillä pienemmillä ikä-
luokilla. 

Kaiken kaikkiaan työmark-
kinoiden osallistumisaste laski 
vuoden kolmannella neljännek-
sellä 1,2 prosenttiyksikköä vuo-
dentakaiseen verrattuna. 

Kuvio B.
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kun työikäisten määrä jatkaa vähene-

mistään väestön ikääntymisen vuoksi.4 

Heikko työllisyystilanne on näky-

nyt pitkäaikaistyöttömien määrän 

lisääntymisenä. Jos tilanne jatkuu 

ennallaan, huomattava pitkäaikaistyöt-

tömyys voi syrjäyttää osan työttömistä 

pysyvästi työmarkkinoilta, mikä laskee 

työmarkkinoiden osallistumisastetta 

edelleen.

Työn tuottavuuden kasvuvauhti on 

seurannut finanssikriisin ja taantuman 

aikana suhdannekehitystä, kun työlli-

syyden vaihtelu on ollut huomattavasti 

tuotannon vaihtelua vähäisempää. 

Ennustejakson aikana tuottavuuden 

koheneminen alkaa vähitellen kiihtyä 

talouskasvun myötä, mutta pitkän aika-

välin työn tuottavuuden kasvua, 1,5 %, 

ei saavuteta vielä ennustejakson aikana.

Tuottavuuden kasvua hidastaa osal-

taan pääomaintensiteetin heikko kehitys 

taantuman aikana, kun tuotannolliset 

investoinnit ovat jääneet vähäisiksi 

(kuvio 15). Viime vuosina tuottavuus-

kehitystä on hidastanut voimakas raken-

nemuutos, kun sähkö- ja elektroniikka-

teollisuudesta sekä metsäteollisuudesta 

on kadonnut työpaikkoja ja niitä on 

syntynyt palvelualoille. Väestön ikäänty-

misen myötä rakennemuutos tulee jatku-

maan myös tulevina vuosina.

 

Julkinen talous

Suomen talouden supistuminen ja vero-

tulojen kasvun hidastuminen heikensi-

vät julkisen talouden tilaa tuntuvasti 

vuonna 2012. Kun lisäksi julkisten 

4 Työllisyyteen ja työttömyysasteeseen vaikuttavia 
tekijöitä tarkastellaan kehikossa 3.

Kuvio 15.
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vuonna 2013. Valtiontalouden tasa-

paino vahvistuu, mutta talouden supis-

tuminen edelleen vähentää oleellisesti 

sopeutustoimien tehoa. Vaikka valtion-

verotus kiristyy merkittävästi vuonna 

2013, valtiontalouteen jää ennustejak-

son lopulla mittava alijäämä, joka on 

vuonna 2015 edelleen 3 prosentin tun-

tumassa (kuvio 16).

Verotulojen kasvu on selvästi 

nopeutunut suhteessa vuoden 2013 

alun heikkoon tilanteeseen. Sekä välit-

tömien että välillisten verojen kerty-

mien kasvu on vahvistunut vuoden 

aikana. Yhteisöveron kasvu on kiihty-

nyt, ja arvonlisäveron korotus vuoden 

alussa on lisännyt välillisten verojen 

tuottoa. Myös ansio- ja pääomatuloista 

kertyneiden verotuottojen kasvu on 

ollut taloustilanteeseen nähden kohta-

laista.

Sopeutustoimet yhdessä palkansaa-

jakorvausten kasvun hidastumisen 

kanssa vaimentavat valtion kulutus-

menojen lisääntymistä vuosina 2013–

2015. Maltillisen tulopoliittisen koko-

naisratkaisun myötä sopimuspalkat 

nousevat aiempaa hitaammin, mikä 

parantaa valtion ja kuntien lähivuosien 

näkymiä. Myös julkisen talouden työl-

listen määrän oletetaan ennusteessa pie-

nenevän hitaasti lähivuosina. 

Huolimatta maltillisesta palkka-

ratkaisusta kuntatalouden näkymät ovat 

edelleen varsin synkät, ja alijäämä pysyt-

telee 1 prosentin tuntumassa suhteessa 

BKT:hen vuoteen 2015 saakka. Kun val-

tion menosäästöt ovat kohdentuneet 

enimmäkseen kuntien valtionosuuksiin, 

kunnat joutuvat suurentamaan veropro-

senttejaan. Kuntien alijäämä alkaa kui-

tenkin vähitellen pienentyä, kun maltilli-

Kuvio 16.
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Mrd. euroa % BKT:stä 

kokonaismenojen kasvu oli nopeaa, 

julkis yhteisöjen alijäämä syveni 2,2 

prosenttiin suhteessa bruttokansan-

tuotteeseen (taulukko 4).5

Valtiontalouden alijäämä kasvoi 4 

prosentin tuntumaan suhteessa 

BKT:hen, vaikka menoja leikattiin ja 

verotusta kiristettiin. Myös kuntien 

tilanne heikkeni selvästi, ja niiden ali-

jäämä kasvoi runsaaseen 1 prosenttiin, 

kun valtion sopeutustoimien kohdentu-

minen kuntien valtionosuuksiin hidasti 

tulojen kasvua. Samaan aikaan kuntien 

menojen kasvu jatkui nopeana. Sosiaali-

turvarahastojen ylijäämä pieneni hie-

man, kun sijoitustuotot vähenivät edel-

lisvuotisesta ja eläkemenojen kasvu jat-

kui nopeana. Valtion ja kuntien nopea 

velkaantuminen kasvatti julkisyhteisö-

jen ns. EDP-velan 53,6 prosenttiin suh-

teessa bruttokansantuotteeseen.

BKT:n supistuminen heikentää jul-

kisyhteisöjen rahoitusasemaa vielä 

5 Kehikossa 4 esitetään arvio Suomen julkisen talou-
den tilasta.

Taulukko 4.

Julkisen talouden rahoitustasapaino ja velka

% BKT:stä 2011 2012 2013e 2014e 2015e

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –1,0 –2,2 –2,4 –2,4 –2,1

Valtion nettoluotonanto –3,4 –3,8 –3,4 –3,3 –3,0
Kuntien nettoluotonanto –0,6 –1,1 –1,1 –1,0 –0,9
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,9 2,7 2,1 2,0 1,9

Julkisyhteisöjen velka (EDP) 49,2 53,6 59,0 62,4 64,2
Valtionvelka 42,2 43,6 48,0 50,6 52,0

Kokonaisveroaste 43,6 44,0 45,2 45,2 45,2

Bruttokansantuote, prosenttimuutos 2,7 –0,8 –1,0 0,6 1,7

e = ennuste.
Lähteet: Tilastokeskus, Valtiokonttori ja Suomen Pankki.
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nen palkkaratkaisu hidastaa kuntien 

menojen kasvua ja kunnallisveron koro-

tukset paikkaavat valtionosuuksien leik-

kauksista syntynyttä vajetta. Kun lisäksi 

kuntien kokonaismenojen kasvu hidas-

tuu ennustejaksolla, pienenee kuntien 

alijäämä 0,9 prosenttiin suhteessa 

BKT:hen vuonna 2015. 

Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä 

pienenee selvästi vuonna 2013, kun 

indeksikorotukset ja eläkeläisten mää-

rän kasvu lisäävät eläkemenoja. Kun 

lisäksi työeläkemaksut säilyvät likimain 

edellisvuotisella tasolla ja palkkasum-

man kasvun hidastuminen vaimentaa 

maksutulojen kasvua, ylijäämä pienenee 

2,1 prosenttiin suhteessa bruttokansan-

tuotteeseen vuonna 2013. 

Sosiaaliturvarahastojen ylijäämä 

säilyy ennustejakson loppupuolella 2 

prosentin tuntumassa, kun sosiaali-

turvamaksut suurenevat selvästi vuosi-

na 2014 ja 2015. Inflaation ja ansio-

tason nousun hidastuessa myös eläkkei-

den indeksikorotukset ovat aiempaa 

pienempiä. Vaikka eläkemenojen kasvu 

hieman hidastuu ensi vuonna, nämä 

menot lisääntyvät ennustejakson loppu-

puolella keskimäärin runsaan 4 prosen-

tin vauhtia vuosittain. 

Veroaste nousee vuonna 2013, kun 

valtionverotus kiristyy selvästi. Valtion-

verotus säilyy vuosina 2014 ja 2015 

likimain neutraalina, mutta sosiaali-

turvamaksujen suureneminen ja kun-

nallisveron kiristyminen pitävät vero-

asteen ennustejakson loppupuolella liki-

main samalla tasolla kuin vuonna 2013. 

Perusjäämä pysyy alijäämäisenä koko 

ennustejakson ajan, mutta alijäämä pie-

nenee vähitellen ennustejakson loppua 

kohden.
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tuottoa. Myös ansio- ja pääomatuloista 

kertyneiden verotuottojen kasvu on 

ollut taloustilanteeseen nähden kohta-

laista.
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naisratkaisun myötä sopimuspalkat 

nousevat aiempaa hitaammin, mikä 
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näkymiä. Myös julkisen talouden työl-

listen määrän oletetaan ennusteessa pie-

nenevän hitaasti lähivuosina. 

Huolimatta maltillisesta palkka-

ratkaisusta kuntatalouden näkymät ovat 

edelleen varsin synkät, ja alijäämä pysyt-

telee 1 prosentin tuntumassa suhteessa 

BKT:hen vuoteen 2015 saakka. Kun val-

tion menosäästöt ovat kohdentuneet 

enimmäkseen kuntien valtionosuuksiin, 

kunnat joutuvat suurentamaan veropro-

senttejaan. Kuntien alijäämä alkaa kui-

tenkin vähitellen pienentyä, kun maltilli-
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Suomen julkisen talouden tila

Kehikko 4.

Talouskasvu on jäänyt Suomessa 
toistuvasti ennustettua hitaam-
maksi viime vuosina. Tämä on 
heikentänyt budjettien rahoitus-
pohjia. Ennakoitua heikomman 
verotulojen kehityksen vuoksi 
finanssipolitiikan kiristystoimien 
vaikutukset ovat paljolti kumou-
tuneet ja julkiseen talouteen on 
jäänyt tuntuva alijäämä. Lähi-
vuosina alijäämä säilyy ja velka-
aste nousee edelleen.

Ennakoitua hitaampi kasvu 
on heikentänyt myös pidemmän 
aikavälin finanssipoliittisten 
ohjausvälineiden, kuten valtion 
määräraha kehyksien, kykyä vah-
vistaa julkista taloutta. Kun 
talouskasvu jää toistuvasti ennus-
tettua heikommaksi, menokehyk-
sissä pysyminen ei enää riitä 
takaamaan kestävää menopoli-
tiikkaa. 

Julkisen sektorin tasapainon 
heikentyessä on käynyt ilmeisek-
si, ettei kestävää julkista taloutta 
voida saavuttaa ilman merkittä-
viä rakenteellisia uudistuksia. 
Talouspolitiikan painopiste 
onkin vuonna 2013 ollut toimis-
sa, joiden tavoitteena on vakaut-
taa julkinen talous pitkällä aika-
välillä. Hallitus päätti syksyllä 
2013 rakennepoliittisesta ohjel-
masta, jolla pyritään nopeutta-
maan tuottavuuden kasvua yksi-
tyisellä ja julkisella sektorilla, 
lisäämään työn tarjontaa ja kuro-
maan julkisen talouden kestä-
vyysvaje umpeen. Kasvun vahvis-

tamiseen tähtäsi myös kevään 
2013 kehysriihessä tehty päätös 
keventää yritysverotusta. Raken-
nepoliittisessa ohjelmassa on pit-
kän aikavälin toimien ohella 
hankkeita kuntien talouden vah-
vistamiseksi. Niitä on kaavailtu 
toteutettavaksi jo lähivuosina. 

Valtiontaloudelle asetetuista 
velkaantumista ja julkisen talou-
den alijäämää koskevista kansal-
lisista tavoitteista on ollut heikke-
nevän taloustilanteen oloissa jok-
seenkin mahdotonta pitää kiinni. 
Ilman lisätoimia Suomi ei Suo-
men Pankin ennusteen mukaan 
täytä lähivuosina enää myöskään 
EU:n finanssipolitiikan koordi-
naatiossa määriteltyä liiallisen 
alijäämän velkakriteeriä eikä kes-
kipitkän aikavälin rakenteelliselle 
alijäämälle asetettua raja-arvoa. 

Julkinen talous keskipitkällä 
aikavälillä

Ennusteen mukaan julkisen 
talouden alijäämä kasvaa ilman 
uusia toimia jonkin verran vuo-
teen 2015 ulottuvan ennustejak-
son jälkeisinä vuosina, kun 
ikääntymiseen liittyvät menot 
syventävät rakenteellista alijää-
mää (taulukko A). Velka-aste 
suhteessa BKT:hen ylittää 60 
prosentin rajan jo vuonna 2014. 
Euroalueen kriisimaille myönnet-
ty rahoitus nostaa velka-astetta 
hieman yli 3 prosenttiyksikköä. 

Ilman uusia finanssipolitii-
kan toimia velka-aste nousee 

lähivuosina edelleen, vaikka 
talouskasvun ennustettu nopeu-
tuminen hidastaakin velkaantu-
mista. Rakenteellisen alijäämän 
tavoitteeksi on ns. fipo-laissa ase-
tettu –½ % keskipitkällä aika-
välillä. Fipo-laissa asetetut rajoit-
teet ja säännöt ovat sitovia ja 
vaikuttavat siten lähivuosien 
finanssipolitiikkaan. Fipo-laissa 
määritellyn alijäämätavoitteen ja 
liiallisen alijäämän menettelyn 
velkarajan ylittyminen merkitsee 
näin ollen sitä, että julkisia 
menoja joudutaan karsimaan tai 
verotusta kiristämään tämän 
vuosikymmenen kuluessa.  

Hallitus on linjannut lähi-
vuosiin ajoittuvia toimia toistai-
seksi kuntatalouden osalta. Halli-
tuksen rakennepoliittisessa ohjel-
massa asetettiin tavoitteeksi 
vähentää kuntien velvoitteita 1 
mrd. euron verran, ja lisäksi kun-
tien on itse toteutettava saman-
suuruiset tehostamistoimet tai 
veronkorotukset. Hallitus kaa-
vailee kuntatalouden tasa painot-
tamistoimien ajoittuvan vuosiin 
2014–2017. 

Kuntatalouden vahvistami-
sella on vaikutuksia sekä keski-
pitkän aikavälin talouskehityk-
seen että julkisen talouden tilan-
teeseen (taulukko A). Laskelmas-
sa oletetaan, että kuntien osuus 
sopeutustoimista katetaan kiris-
tämällä kunnallisverotusta koko 
1 mrd. euron määrällä. Verotuk-
sen kiristäminen vähentää kotita-
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louksien ostovoimaa, mikä pie-
nentää jonkin verran valtion 
verotuloja. Lisäksi työvoiman 
kysynnän heikkeneminen hidas-
taa BKT:n määrän kasvua. Kai-
ken kaikkiaan sopeutus pienen-
täisi BKT:n määrää 0,4 % vuon-
na 2017. Sopeutuksen seuraukse-
na kuntien alijäämä poistuisi, ja 
julkisen talouden alijäämä piene-
nisi noin 1 prosenttiyksikön ver-
ran. 

Arviointimenetelmästä riip-
puen rakenteellinen alijäämä 
vaihtelee vuosina 2013–2015 
välillä  –1 ja –1½ %. Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) 

Taulukko A.

Julkinen talous vuosina 2012–2019: peruslaskelma ja kuntien sopeuttamislaskelma

% BKT:stä 2012 2013e 2014e 2015e 2016e 2017e 2018e 2019e

Peruslaskelma
Julkisen sektorin nettoluoton-
anto (EDP) –1,8 –2,4 –2,4 –2,1 –2,0 –2,2 –2,4 –2,5
Julkisen sektorin nettoluoton-
anto (ESA95) –2,2 –2,4 –2,4 –2,1 –2,0 –2,2 –2,4 –2,5

Valtio –3,8 –3,4 –3,3 –3,0 –3,0 –2,9 –2,8 –2,7

Kunnat –1,1 –1,1 –1,0 –0,9 –1,0 –1,0 –1,1 –1,1

Sosiaaliturvarahastot 2,7 2,1 2,0 1,9 1,9 1,7 1,5 1,3

Julkisen sektorin perusjäämä –0,7 –1,0 –0,9 –0,6 –0,5 –0,7 –0,8 –0,8

Julkisyhteisöjen velka 
(sulautettu, EDP) 53,6 59,0 62,4 64,2 65,9 67,5 68,8 69,9
Kokonaisveroaste 44,0 45,2 45,3 45,3 45,2 45,3 45,3 45,4

BKT:n  määrän muutos, % –0,8 –1,0 0,6 1,7 1,7 1,4 1,5 1,5

Kuntien sopeutus
Julkisen sektorin nettoluoton-
anto (ESA95) –2,2 –2,4 –2,3 –1,6 –1,4 –1,2 –1,4 –1,5

Siitä kunnat –1,1 –1,1 –0,9 –0,5 –0,3 –0,1 –0,1 0,0

Julkisen sektorin perusjäämä –0,7 –1,0 –0,8 –0,2 0,2 0,3 0,2 0,1

Julkisyhteisöjen velka 
(sulautettu, EDP) 53,6 59,0 62,3 63,6 64,5 65,0 65,4 65,6
Kokonaisveroaste 44,0 45,2 45,2 45,4 45,4 45,6 45,6 45,8

e = ennuste.

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

yhteisellä suhdannekorjausmene-
telmällä arvioituna alijäämä on 
noin 1½ % BKT:stä.1 Euroopan 
komission käyttämällä rakenteel-
lisen alijäämän arviointimenetel-
mällä on virallinen asema, koska 
vakausohjelmien toteutumista ja 
kansallisen fipo-lain noudatta-
mista arvioidaan sen avulla. Jos 
alijäämää arvioidaan komission 

1 Eurojärjestelmässä yhteisesti sovittua 
menetelmää on kuvattu Euroopan keskus-
pankin julkaisussa Bouthevillain, C. 
– Cour Thimann, P. – Van den Dool, G. – 
Hernández de Cos, P. – Langenus, G. – 
Mohr, M. – Momigliano, S. – Tujula, M. 
(2001) Cyclically adjusted budget balan-
ces: an alternative approach. Working 
Paper Series No. 77. Syyskuu.

menetelmän mukaan, alijäämä 
jää pienemmäksi kuin arvioitaes-
sa EKPJ:n menetelmällä, koska 
komission menetelmä tuottaa 
suuremman negatiivisen tuotan-
tokuiluarvion (output gap) erityi-
sesti vuodeksi 2013.2

Molempien menetelmien 
mukaan Suomen julkisen talou-
den alijäämä on kuitenkin 
syvempi kuin –½ % suhteessa 
BKT:hen, joka on fipo-laissa 
määritellyn keskipitkän aikavälin 
alijäämätavoite (MTO) Suomen 

2 Komission käyttämän suhdannekorjauk-
sen laskentakehikko on osoitteessa https:// 
circabc.europa.eu.
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tapauksessa (taulukko B). Toteu-
tuessaan kuntatalouden 2 mrd. 
euron pysyvä sopeutus pienentäi-
si julkisen talouden rahoitusjää-
män lähelle MTO:lle asetettua 
tavoitetta. Suomessa MTO-
tavoitteessa pysyminen edellyttää 
kuitenkin vuosittaista lisäsopeu-
tusta, sillä ikääntyminen lisää 
rakenteellista alijäämää tämän 
vuosikymmenen lopulla noin 0,1 
prosenttiyksikköä joka vuosi.    

Julkisen talouden velka-aste 
nousee – ilman uusia toimia – 
vuosikymmenen loppuun men-
nessä noin 70 prosenttiin suh-
teessa BKT:hen (taulukko A). Vel-
kaantumisen kasvu on kohtalai-
sen hidasta, mutta kuitenkin jat-
kuvaa. Lisäksi työeläkerahasto-
jen ylijäämä pienenee saman-
aikaisesti, ja kun talouskasvu jat-
kuu hitaana, eläke rahastot suh-
teessa BKT:hen alkavat tässä las-
kelmassa jo vuosi kymmenen lop-
puun mennessä hienoisesti piene-
tä, jos eläke vakuutusmaksua ei 
koroteta yli sen, mitä tähän men-
nessä on sovittu. Hallituksen 
rakenne poliittisessa ohjelmassa 
päätetty kuntatalouden sopeutus-

Taulukko B.

Julkisen talouden suhdannekorjattu rahoitusjäämä

% trendi-BKT:stä

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Rahoitusjäämä (EDP) % BKT:stä –1,8 –2,4 –2,4 –2,1 –2,0 –2,2 –2,4 –2,5

Suhdannetekijät (EKPJ) 0,0 –0,5 –0,8 –0,6 –0,2 0,0 0,0 0,0

Rakenteellinen jäämä (EKPJ) –1,8 –1,9 –1,6 –1,5 –1,8 –2,2 –2,4 –2,5

Rakenteellinen jäämä (komissio) –0,8 –1,0 –1,1 –1,2

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankki.

ohjelma riittäisi alentamaan jul-
kisen talouden velka-astetta noin 
4 prosenttiyksiköllä vuoteen 
2019 mennessä. Suomella säilyisi 
siinäkin tapauksessa velka-aste-
kriteeriin perustuva liiallinen ali-
jäämä.  

Rahoituksen hankinta

Valtion nopeasta velkaantumis-
vauhdista huolimatta Suomi on 
säilyttänyt hyvän asemansa val-
tionlainamarkkinoilla. Valtion 
varainhankinnassa ei ole ollut 
ongelmia, ja valtion luottoluoki-
tus on säilynyt muuttumattoma-
na AAA-luokassa. Hyvä luotto-
luokitus sekä yleisesti matala 
korkotaso ovat hidastaneet val-
tion korkomenojen kasvua, mikä 
on helpottanut velanhallintaa. 
Hallituksen syksyllä 2013 esitte-
lemä rakenneuudistuspaketti 
hidastaa velkaantumisen lisään-
tymistä ja täysimääräisesti toteu-
tuessaan vahvistaa luottamusta 
Suomen julkisen talouden kestä-
vyyteen. 

Suomen valtion brutto-
velanottotarpeen vuonna 2013 
arvioidaan olevan noin 20 mrd. 

euroa. Erääntyvistä ja uudelleen 
rahoitettavista lainoista puhdis-
tettu nettolainanottotarve on 
noin 9 mrd. euroa. Valtionvelasta 
lähes 98 % on maturiteetiltaan 
yli vuoden mittaista pitkäaikaista 
lainaa. Suurin osa velasta on kui-
tenkin ulkomaista, mikä osaltaan 
lisää velan uudelleenrahoitukseen 
liittyviä riskejä.

Kuntien vuosittainen netto-
lainanottotarve on ennustevuo-
sien aikana noin 2 mrd. euroa. 
Velkaantumisvauhti kuitenkin 
hidastuu hiukan ennustejakson 
loppua kohti, kun kuntien vero-
tulojen kasvu kiihtyy ja menojen 
kasvu hidastuu, ja hallituksen 
rakennepoliittisen paketin sisältä-
mät kuntien menosopeutukset 
alkavat hidastaa menojen kas-
vua. Suurin osa kuntien rahoitus-
tarpeesta katetaan Kuntarahoi-
tuksen myöntämillä lainoilla. 
Myös Kuntarahoitus on säilyttä-
nyt parhaan mahdollisen luotto-
luokituksen.

Finanssipolitiikan ohjaus

Talouskehityksen toistuvat nega-
tiiviset yllätykset asettavat uusia 
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vaatimuksia finanssipolitiikan 
kansallisille ohjausjärjestelmille. 
Hallitusohjelmaan kirjattujen 
valtion velka-astetta ja alijäämää 
koskevien tavoitteiden merkitys 
käytännön politiikkavalinnoissa 
on väistämättä pienentynyt 
taloustilanteen heikentyessä. 
Ennusteen mukaisessa ympäris-
tössä valtion velka-asteen taitta-
minen edellyttäisi vuonna 2015 
aivan poikkeuksellisen mittavia 
toimenpiteitä. Hallitusohjelmassa 
valtion alijäämälle asetetun 
tavoitteen saavuttaminen vaatisi 
tätäkin kunnianhimoisempia 
sopeutustoimia. 

Valtion määrärahakehyksil-
lä on keskeinen merkitys vuosit-
taisten talousarvioiden valmiste-
lussa ja menojen pidemmän aika-
välin mitoituksessa. Nelivuotis-
kaudeksi tehtävät suunnitelmat 
sisältävät hallinnonalojen toimin-
talinjaukset ja painopisteet sekä 
tärkeimmät yhteiskunnalliset 
tavoitteet. Menojen mitoituksessa 
otetaan huomioon talouden pit-
kän aikavälin menopaineet ja 
talouskehitystä koskevat näky-
mät. Kehykset ovat tuoneet 
menopolitiikkaan näin pitkäjän-
teisyyttä ja myös vastuuvelvolli-
suutta. 

Talousnäkymien heikennyt-
tyä viime vuosina huomattavasti 
valtion menokehykset eivät enää 
perustu riittävän realistiseen 
ar vioon rahoituspohjan kehityk-
sestä. Sekä edellisen että kuluvan 
vaalikauden kehyspäätökset 
perustuivat käsitykseen, että 
rahoituspohjan kasvu olisi selväs-
ti nopeampaa kuin toteutunut 

kasvu on ollut tai kuin nykytietä-
myksen perusteella näyttää lähi-
vuosina todennäköisesti olevan.3 
Valtion menot ovat pysyneet 
hyvin menokehyksissä, ja reaali-
sesti kehysmenot jopa pienenevät 
tällä vaalikaudella. Tiukoista 
kehyksistä huolimatta menopoli-
tiikka on silti käytännössä väljen-
tynyt suhteessa rahoituspohjaan. 

Jos viime vuosien kehityk-
sessä olisi kyse pelkästään suh-
danneluonteisesta verotulojen 
pienenemisestä, kehysjärjestelmä 
olisi ollut omiaan vakauttamaan 
taloustilannetta. Suomen talou-
teen kohdistuvan poikkeukselli-
sen voimakkaan rakennemuutok-
sen takia arviot pidemmän aika-
välin kasvusta ovat kuitenkin hei-
kentyneet. Talouskasvun nopeu-
tuminen ei paranna julkisen 
talouden tilaa samalla tavalla 
kuin aiemmin on totuttu näke-
mään, vaan verotulojen menetyk-
set jäävät osittain pysyviksi. Täl-
laisessa tilanteessa nykyisenlainen 
menokehysjärjestelmä ei riitä 
tukemaan valtiontalouden tasa-
painottumista.

Koko julkisten menojen 
kehityksen kannalta valtion-
taloutta keskeisempi merkitys on 
kuntien talousohjauksella. 
Ohjauk sen tehostamiseen tähtää 
tällä vaalikaudella käynnissä ole-

3 Vaalikaudeksi 2007–2011 asetettujen 
kehysten yhteydessä BKT:n arvon nähtiin 
kasvavan kehyskaudella 10 %, kun toteu-
tunut kasvu oli 1½ prosentin luokkaa. 
Vastaavasti vuosien 2013–2016 kehys-
päätöksessä BKT:n tason odotettiin kasva-
van vuoteen 2016 mennessä 21 %, kun se 
Suomen Pankin uusimman ennusteen 
mukaan kasvaa 13 %. Euromääräisesti 
arvioiden ero vuonna 2016 on noin 20 
mrd. euroa.

va hanke kuntarakenteen sekä 
sosiaali- ja terveyspalvelujen 
uudistamisesta. Syksyn 2013 
rakennepoliittisen uudistuksen 
yhteydessä hallitus asetti tavoit-
teeksi paitsi kuntien menojen 
karsimisen myös kuntien talous-
ohjauksen tehostamisen. Tämä 
hanke on julkisten menojen hal-
littavuuden kannalta keskeinen. 
Kuntien talousohjausuudistuksen 
onnistumisesta riippuu paljolti, 
miten suunnitellusti julkisen 
talouden sopeuttaminen aiempaa 
hitaammin kasvavaan rahoitus-
pohjaan onnistuu. 

Rakenneuudistukset ja 
kestävyysvaje 

Vuoden 2012 lopulla Suomen 
Pankki arvioi julkisen talouden 
kestävyysvajeen olevan runsaat 
4 %. Sen jälkeen velka-aste on 
noussut edelleen ja julkisen talou-
den rakenteellinen alijäämä on 
asettunut syvemmäksi kuin sil-
loin arvioitiin. Tämänhetkisen 
arvion mukaan julkisen talouden 
alijäämä ja perusalijäämä ovat 
kuluvan vuosikymmenen lopulla 
noin 1 prosenttiyksikön suurem-
mat kuin vuosi sitten arvioitiin.4

Kestävyysvajetta pienentä-
vään suuntaan vaikuttaa kuiten-
kin eläkemenojen aiemmin arvioi-
tua hitaampi kasvu, minkä seu-
rauksena työeläkerahastojen tase 
muodostuu aiemmin arvioitua 
vahvemmaksi. Aiemmat laskel-
mat perustuivat Eläketurvakes-
kuksen (ETK) vuonna 2011 teke-
mään arvioon eläkkeiden korvaus-

4 Laskelmasta tarkemmin, ks. Kinnunen 
– Mäki-Fränti – Viertola (2012). 
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suhteesta. ETK:n uusissa laskel-
missa korvaussuhde on kuiten-
kin pienentynyt ja eläkkeensaa-
jien määräkin on jonkin verran 
vuoden 2012 kestävyys-
laskelmassa arvioitua pienempi. 
Lisäksi uusimpien suunnitelmien 
mukaan eläkevakuutusmaksuja 
nostetaan aiemmin arvioitua 
nopeammin. 

Suomen Pankin uusi arvio 
koko julkisen talouden kestä-
vyysvajeesta on sama kuin vuo-
den 2012 lopulla eli 4½ prosent-
tiyksikköä BKT:stä.5

Julkisen talouden tilanne 
varjostaa talouden toipumista   

Suomen julkinen talous on sel-
vinnyt globaalista taloustaantu-
masta ja Suomen omasta raken-
nekriisistä kansainvälisesti ver-
tailtuna kohtalaisen hyvin. Julki-
nen velka ja alijäämä eivät ole 
rikkoneet EU:n finanssipolitiikan 
koordinaatiossa niille asetettuja 
sääntöjä ja tavoitteita, vaikka 
tuotannon menetykset ovat olleet 
suuremmat kuin muissa maissa.

Ennen finanssikriisiä Suo-
men julkisessa taloudessa oli kan-
sainvälisesti poikkeuksellisen 
vahvat puskurit. Valtio ja kunnat 
olivat jotakuinkin tasapainossa, 
ja nopea kasvu oli supistanut val-
tionvelan BKT-osuuden pieneksi. 
Puskurit ovatkin antaneet taantu-
man aikana liikkumavaraa julki-
seen talouteen. 

5 Kestävyysarviosta ja rakenneuudistusten 
vaikutuksesta lähemmin tämän lehden 
artikkelissa Kinnunen – Mäki-Fränti – Rai-
lavo, Talouden rakenneuudistukset ja 
julkisen talouden kestävyys.

 Finanssikriisin jälkeinen 
talouskasvun heikkous ja jo alka-
nut väestön ikääntymisestä 
aiheutuva kustannusten kasvu 
ovat muuttaneet tilannetta selväs-
ti huonompaan suuntaan. Julki-
sessa taloudessa on enää vähän 
velkaantumisvaraa, ja ikääntymi-
sen kustannusten kasvu heiken-
tää tulevaisuudessa tilannetta 
entisestään. Velka- ja vajerajojen 
ylittyminen vaatii finanssipolitii-
kan kiristämistä jo lähivuosina. 

Lähiajan talouskehityksen 
kannalta on ratkaisevaa, miten 
hallituksen rakennepoliittinen 
ohjelma etenee. Jos uudistuksilla 
onnistutaan vakauttamaan julki-
sen talouden pitkän aikavälin 
kehitystä, ei lähivuosien finanssi-
politiikan kiristämistarve kasva 
ylivoimaiseksi, eivätkä tästä kiris-
tämisestä aiheutuvat tuotannon 
ja työllisyyden menetykset siten 
uhkaa talouden pidemmän aika-
välin näkymiä. Näin on varsin-
kin, jos kuntien taloutta sopeute-
taan niin laajasti kuin uudistus-
ohjelmassa esitetään.

Julkisen talouden vakautta-
miseksi on ensiarvoisen tärkeää 
edetä määrätietoisesti rakenne-
uudistusten toteuttamisessa. Käy-
tännön finanssipolitiikan toteut-
taminen edellyttää myös nykyistä 
tehokkaampia ohjausvälineitä. 
Erityisesti menojen linjauksia pit-
källe tulevaisuuteen ohjaavien 
kehysten tulisi perustua realisti-
seen kuvaan rahoituspohjan kehi-
tyksestä.
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Julkisyhteisöjen kokonaistulojen 

suhde bruttokansantuotteeseen säilyy 

likimain nykytasolla ja on 55,8 % 

vuonna 2015. Julkisyhteisöjen koko-

naismenot kasvavat ennustejaksolla 

keskimäärin vajaan 3 prosentin vuosi-

vauhtia eli selvästi hitaammin kuin vii-

meisten 5 vuoden aikana. Menojen suh-

de bruttokansantuotteeseen – eli meno-

aste – kasvaa tänä vuonna 58,2 pro-

senttiin ja pienenee vuonna 2015, kun 

julkisyhteisöjen menojen kasvu hidas-

tuu ja talouskasvu vähitellen kiihtyy.

Valtion ja kuntien nopea velkaan-

tuminen kasvattaa julkisyhteisöjen 

EDP-velkaa tuntuvasti vuosina 2013–

2015. Kaiken kaikkiaan vuoden 2012 

tilanteeseen verrattuna julkinen velka 

kasvaa ennustejaksolla runsaat 10 pro-

senttiyksikköä suhteessa bruttokansan-

tuotteeseen. Julkisyhteisöjen velka ylit-

tää vakaus- ja kasvusopimuksessa mää-

ritellyn 60 prosentin viitearvon jo vuon-

na 2014. Julkisyhteisöjen EDP-velka 

kasvaa 64 prosenttiin vuonna 2015 

(kuva 17). Kuntien EDP-velka puoles-

taan suurenee vuosittain noin 2 mrd. 

eurolla, ja sen arvioidaan olevan run-

saat 18 mrd. euroa vuonna 2015.

Julkisen talouden ennusteen mer-

kittävin epävarmuus liittyy ennen kaik-

kea uusiin sopeuttamistoimiin. Hitaan 

talouskasvun oloissa julkisen velan 

nopea kasvu ei taitu ilman uusia halli-

tuksen toimia. Julkisen talouden näky-

mät voivatkin osoittautua ennustettua 

paremmiksi, mikäli hallituksen raken-

nepoliittiset uudistukset saadaan toteu-

tettua täysimääräisinä ja riittävän ajois-

sa, jolloin ne voivat hillitä julkisen 

talouden menojen kasvua ja lisätä tulo-

ja jo ennustejaksolla. Rakenteellisten 

Kuvio 17.
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suhteutettuna, sillä kotimaisen kysyn-

nän ja viennin elpyminen lisää myös 

tuontia. 

Kotitalouksien säästämisaste 

pysyttelee prosentin tuntumassa myös 

vuonna 2014. Vuonna 2015 säästämi-

nen hivenen vähenee, sillä yksityinen 

kulutus piristyy yleisen taloustilanteen 

kohentuessa. Kotitalouksien velkaantu-

misen kasvu taittuu ennustejaksolla, 

mutta rahoitussäästäminen on alijää-

mäistä koko ennustejakson (kuvio 19). 

Kannattavuutensa heikentyessä 

yritykset vähentävät säästämistään, 

mutta niiden rahoitussäästäminen 

pysyy tästä huolimatta positiivisena, 

sillä myös yritysten investoinnit supistu-

vat. Ennustejaksolla yritysten rahoitus-

asema paranee hivenen vuosittain, mikä 

johtuu maltillisesta kustannuskehityk-

sestä, mutta myös vähäisestä investoin-

tiaktiivisuudesta. Julkisen sektorin 

rahoitusasemaa kohentavat erityisesti 

menoleikkaukset ja verojen sekä sosiaa-

liturvamaksujen korotukset. Sopeutta-

mistoimista huolimatta julkisyhteisöjen 

rahoitusasema vahvistuu kuitenkin vain 

hieman vuoteen 2015 mennessä.

Hinta- ja 
palkkakehitys

Sopimuspalkkojen nousu hidasta 
ennustevuosina

Palkansaajakorvausten kasvu hidastuu 

vuosina 2013–2014 työllisyyden heik-

kenemisen ja uuden keskitetyn tulo-

ratkaisun vuoksi. Vaikka tuotanto ja 

työllisyys alkavat kasvaa ennustejakson 

loppupuolella vuonna 2015, työmarkki-

Kuvio 19.
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uudistusten kohdentuminen etenkin 

kuntien velvoitteisiin vaimentaisi kun-

tien menojen kehitystä ja siten niiden 

nopeaa velkaantumista.

Ulkoinen tasapaino

Vaihtotaseen alijäämä on supistunut 

verrattain nopeasti viimeisen vuoden 

aikana. Vielä vuonna 2012 vaihtotaseen 

alijäämä oli 3,3 mrd. euroa, mutta 

tämän vuoden syyskuussa 12 kuukau-

den kumulatiivinen alijäämä oli supis-

tunut 1,7 mrd. euroon (kuvio 18). Vaih-

tosuhteen laskeva suunta on jo pysähty-

nyt ja se ei enää ole merkittävä tekijä 

vaihtotaseen muutokselle.

Alijäämän supistumisen taustalla 

on kotimaisen kysynnän heikkous, min-

kä seurauksena tuonnin kasvu on ollut 

vaimeaa, ja tuonti on jopa hetkellisesti 

supistunut. Vuonna 2013 kotitalouksien 

nettosäästämisaste pysyy 1 prosentin 

tuntumassa ja velkaantumisen kasvu-

vauhti on hidastunut asuntoinvestoin-

tien vähentyessä. Samaan aikaan yritys-

ten kannattavuus on heikentynyt, mutta 

yritykset ovat kuitenkin edelleen ylijää-

mäisiä. Myös julkisen sektorin rahoitus-

asema on heikentynyt hieman.

Ennustejaksolla vaihtotase vahvis-

tuu hieman pitkälti samoista syistä kuin 

viimeisen vuoden aikana. Kotitalouk-

sien säästämisaste pysyy lähes ennal-

laan ja kulutuksen kasvu jää vaimeaksi. 

Myös investointien kasvu on edelleen 

vaimeata huolimatta pienestä piristymi-

sestä ennustejakson loppua kohden. 

Vaihtotaseen ylijäämä asettuu ennuste-

jakson lopulla 0,8 mrd. euroon eli noin 

0,5 prosenttiin bruttokansantuotteeseen 
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suhteutettuna, sillä kotimaisen kysyn-

nän ja viennin elpyminen lisää myös 

tuontia. 

Kotitalouksien säästämisaste 

pysyttelee prosentin tuntumassa myös 

vuonna 2014. Vuonna 2015 säästämi-

nen hivenen vähenee, sillä yksityinen 

kulutus piristyy yleisen taloustilanteen 

kohentuessa. Kotitalouksien velkaantu-

misen kasvu taittuu ennustejaksolla, 

mutta rahoitussäästäminen on alijää-

mäistä koko ennustejakson (kuvio 19). 

Kannattavuutensa heikentyessä 

yritykset vähentävät säästämistään, 

mutta niiden rahoitussäästäminen 

pysyy tästä huolimatta positiivisena, 

sillä myös yritysten investoinnit supistu-

vat. Ennustejaksolla yritysten rahoitus-

asema paranee hivenen vuosittain, mikä 

johtuu maltillisesta kustannuskehityk-

sestä, mutta myös vähäisestä investoin-

tiaktiivisuudesta. Julkisen sektorin 

rahoitusasemaa kohentavat erityisesti 

menoleikkaukset ja verojen sekä sosiaa-

liturvamaksujen korotukset. Sopeutta-

mistoimista huolimatta julkisyhteisöjen 

rahoitusasema vahvistuu kuitenkin vain 

hieman vuoteen 2015 mennessä.

Hinta- ja 
palkkakehitys

Sopimuspalkkojen nousu hidasta 
ennustevuosina

Palkansaajakorvausten kasvu hidastuu 

vuosina 2013–2014 työllisyyden heik-

kenemisen ja uuden keskitetyn tulo-

ratkaisun vuoksi. Vaikka tuotanto ja 

työllisyys alkavat kasvaa ennustejakson 

loppupuolella vuonna 2015, työmarkki-

Kuvio 19.
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nat eivät kiristy tavalla, joka johtaisi mer-

kittävään palkkojen nousuun (kuvio 20). 

Työmarkkinaosapuolien syksyllä 

2013 solmiman laajan työllisyys- ja 

kasvusopimuksen mukaiset korotukset 

jäävät pienemmiksi kuin edellisinä vuo-

sina. Vuonna 2014 sopimuspalkkojen 

nousuvauhdiksi arvioidaan 0,6 % ja 

vuonna 2015 vain 0,4 %. Tyypillisesti 

vuosina, jolloin sopimuskorotukset ovat 

pienempiä, palkkaliukumilla on taipu-

mus kasvaa. Siksi ansiotason nousun 

arvioidaan ennusteessa olevan 1,5 % 

sekä vuonna 2014 että vuonna 2015. 

Keskipalkat nousevat ennuste-

jakson lopussa hieman nopeammin 

kuin ansiotasoindeksi, kun tehtyjen työ-

tuntien määrä lisääntyy talouskasvun 

vauhdittuessa vuonna 2015. Palkan-

saajakorvaukset palkansaajaa kohden 

Kuvio 20.
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kasvavat 0,6–0,7 % vuodessa ajan-

jaksona 2014–2015. Kustannuskilpailu-

kyky kohentuu Ruotsiin ja Saksaan 

nähden, mutta euroalueeseen nähden 

kilpailukyvyn parannus jää vaatimatto-

maksi.6 Kustannus kilpailukyvyn palaut-

taminen edellyt tääkin kauppakumppa-

nimaita maltillisempaa palkkakehitystä 

usean vuoden ajan.

Inflaatio hidastuu

Yhdenmukaistetulla kuluttajahinta-

indeksillä mitattuna inflaatio hidastuu 

ennustevuosina 2,2 prosentista vuonna 

2013 ensin 1,6 prosenttiin vuonna 

2014 ja edelleen 1,4 prosenttiin vuonna 

2015 (kuvio 21). Kansallisen kuluttaja-

hintaindeksin mukainen inflaatio kiih-

tyy 1,7 prosenttiin vuonna 2015. Hie-

man erilainen kehitys inflaatiomitta-

reiden välillä johtuu lähinnä asuntojen 

hintojen ja korkojen vaikutuksesta kan-

salliseen indeksiin.

Vuosina 2011–2013 inflaatiota on 

vauhdittanut raaka-aineiden hintojen ja 

työvoimakustannusten nousun lisäksi 

välillisen verotuksen kiristäminen. 

Vuonna 2013 korotettiin arvonlisävero-

kantoja yhden prosenttiyksikön verran, 

mikä lisäsi inflaatiota laskennallisesti 

0,7 prosenttiyksikköä. Vuonna 2014 

korotetaan edelleen alkoholi- ja tupak-

kaveroa, virvoitusjuomaveroa sekä 

energiaveroja. Kaikkiaan veronkorotus-

ten vaikutus inflaatioon on ensi vuonna 

arviolta 0,5 prosenttiyksikköä. Vuonna 

2015 korotetaan vielä makeisveroa, 

minkä vaikutus inflaatioon on arviolta 

0,1 prosenttiyksikköä.

6 Kustannuskilpailukyvyn kehitystä tarkastellaan 
kehikossa 5.

Kuvio 21.
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YKHI-inflaatio ja inflaatio ilman 
välillisten verojen muutoksia 

suurenevat siten ennusteessa 1,5 % 

vuonna 2014 ja 1,7 % vuonna 2015. 

Kuluvan vuoden keskipalkkojen nou-

sun arvioidaan jäävän 1,4 prosenttiin. 

Vaikka inflaatio hidastuu, reaaliansioi-

den kehitys vuosina 2013–2015 jää hei-

koksi. 

Yksikkötyökustannusten kasvu on 

hidastunut vuonna 2013 ja hidastuu 

edelleen ennustejaksolla. Vuonna 2012 

yksikkötyökustannukset suurenivat vie-

lä 4,8 %, mutta vuonna 2013 enää 

1,3 %. Syy tähän kehitykseen on ollut 

sekä keskipalkkojen nousussa että tuot-

tavuuden heikkenemisessä. Työn tuotta-

vuus alkaa kohentua vuosina 2014–

2015. Kasvu jää kuitenkin historiallises-

ti katsottuna hitaaksi eli 1,0 prosenttiin 

vuonna 2015. 

Maltillisista sopimuskorotuksista 

huolimatta yksikkötyökustannukset 
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Vuonna 2013 keskimääräistä 

inflaatiota hitaammin ovat kallistuneet 

teollisuustuotteet ja energia. Teollisuus-

tuotteissa kestokulutustavaroiden hin-

nat ovat edelleen laskeneet trendin-

omaisesti. Sen sijaan päivittäistavarat 

ovat kallistuneet vuoden 2013 aikana 

nopeammin kuin vuonna 2012. Osin 

syynä on arvonlisäveron korotus, mutta 

heinäkuusta lähtien tämän tavara-

ryhmän hintojen kohoamiseen on vai-

kuttanut lisäksi lääkkeiden viite hintojen 

nousu. Puolikestohyödykkeiden ryh-

mässä vaatteiden hinnat ovat laskeneet 

vuoden aikana. Kaikkiaan arvonlisä-

veron korotuksen vaikutus teollisuus-

tuotteiden hintoihin on jäänyt odotettua 

pienemmäksi. Vuosina 2014–2015 hinto-

jen nousu kiihtyy hieman, mutta pysytte-

lee alle 1 prosentin vuodessa.

Energian hinta laskee vuonna 2013 

hieman. Syynä tähän on raakaöljyn hin-

nan alentuminen, joka välittyy poltto-

nesteiden kuluttajahintoihin. Raaka-

öljyn hinta laskee markkinaodotusten 

perusteella noin 8 % ennustevuosina, 

mikä aiheuttaa laskupaineita poltto-

nesteiden hintoihin. Myös sähkö-

energian markkinahinnan odotetaan 

hieman laskevan, mutta sähkön siirto-

hinnoissa on nousupaineita. Energia-

verojen korotus vuoden 2014 alussa 

vaikuttaa sekä sähkön että poltto-

aineiden hintoihin, ja energian kulutta-

jahinta nousee.  

Palveluiden hinnat ovat nousseet 

2,8 % vuoden 2013 aikana. Nousua on 

vauhdittanut vuokrien sekä ravintola- 

ja kahvilapalveluiden kallistuminen. 

Vuokrien nousu on vuonna 2013 ollut 

vielä verrattain nopeaa eli keskimäärin 

2,9 %. Kun asuntojen hintojen nousun 

arvioidaan hieman hidastuvan ja ener-

gian hintakehitys on tasaantunut, myös 

vuokrien voidaan odottaa kohoavan 

ennustevuosina hieman hitaammin. 

Ravintola- ja kahvilapalveluiden hintoi-

hin vaikuttaa vuonna 2014 alkoholi-

veron korotus, mutta työvoimakustan-

nusten kasvuvauhti jää selvästi hitaam-

maksi kuin aiempina vuosina. Kokonai-

suudessaan palveluiden hintojen odote-

taan ennusteessa kohoavan noin 2 % 

sekä vuonna 2014 että 2015.

Elintarvikkeiden hintojen nousu on 

selvästi hidastunut vuoden 2013 loppu-

puolella. Jalostamattomien elintarvik-

keiden (hedelmät, vihannekset, liha ja 

kala) hinnat kohosivat poikkeuksellisen 

nopeasti viimeisen runsaan vuoden 

aikana, mutta ennustevuosina hintojen 

nousu hidastuu selvästi, elleivät säätilat 

tai muut poikkeustekijät aiheuta uusia 

tuotantokapeikkoja. 

Jalostettujen elintarvikkeiden hin-

tojen nousuvauhti on hidastunut vuo-

den aikana. Erityisesti maito- ja vilja-

tuotteiden kuluttajahintojen nousu on 

ylläpitänyt inflaatiota lähinnä alku-

vuoden hinnankorotusten vuoksi. 

Vuoden jälkipuoliskolla hinnankoro-

tukset ovat jääneet vaatimattomiksi. 

Jalostettujen elintarvikkeiden hinnoissa 

ei arvioida olevan suuria nousupaineita 

seuraavana kahtena vuotena. Verojen 

muutokset kohottavat kuitenkin jalos-

tettujen elintarvikkeiden hintoja vuon-

na 2014. Alkoholi- ja virvoitusjuoma-

veron sekä tupakkaveron korotukset 

vaikuttavat kokonaisinflaatioon arviol-

ta 0,35 prosenttiyksikköä.

Inflaation kehitys saattaa osoittau-

tua ennustettua hitaammaksi, mikäli 

yksityinen kulutus heikkenee arvioitua 
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aikana hitaampaa kuin Saksassa 
ja Ruotsissa. Suomen Pankin jou-
lukuun 2013 ennusteessa kumu-
latiivinen keskipalkan nousu 
vuodesta 2012 on 4,7 % (komis-
sion ennusteessa 5,7 %). Euro-
alueella keskipalkkojen nousu 
vuodesta 2012 vuoteen 2015 on 
komission ennusteen mukaan 
5 %, Saksassa lähes 8 % ja Ruot-
sissa runsaat 9 %. Kustannus-
rasitteen arvioimiseksi palkkojen 
muutos on kuitenkin suhteutetta-
va tuottavuuden kehitykseen.

Suomessa tuottavuuden 
kasvuvauhti jää ennustejaksolla 
vuositasolla noin 1 prosenttiin, 
joten yksikkötyökustannukset 
kasvavat alle 1 prosentin sekä 
vuonna 2014 että vuonna 2015. 
Euroopan komissio arvioi syksyn 
ennusteessaan euroalueen mai-
den keskimääräisten yksikkötyö-
kustannusten kasvavan lähes 
yhtä hitaasti (taulukko), mutta 
yksikkötyökustannukset kohoa-
vat Suomessa vielä vuonna 2013 

hieman nopeammin kuin euro-
alueella keskimäärin. Vuodesta 
2012 vuoteen 2015 Suomi kuroo 
ennusteiden perusteella kustan-
nuskilpailukykyä kiinni Saksaan 
ja Ruotsiin nähden. Suomen 
yksikkötyökustannusten kasvu 
on 2,8 prosenttiyksikköä hitaam-
paa kuin Saksassa ja 1,6 prosent-
tiyksikköä hitaampaa kuin Ruot-
sissa. Koko euroalueeseen näh-
den kilpailukykymme ei muutu.

Suomen kustannuskilpailu-
kyvyn kannalta työllisyys- ja kas-
vusopimus oli askel parempaan 
suuntaan. Taloustilanteen vuoksi 
palkkojen nousu on kuitenkin 
ollut maltillista myös muissa 
Euroopan kilpailijamaissa. 
Ennusteiden valossa tämän-
syksyinen palkkaratkaisu näyttää 
pysäyttävän Suomen kustannus-
kilpailukyvyn heikentymiskehi-
tyksen, mutta se ei onnistu 
palauttamaan Suomen suhteelli-
sia työvoimakustannuksia lähel-
lekään ennen finanssikriisiä val-

Taulukko.

Yksikkötyökustannusten vuosimuutos, %

2009 2010 2011 2012 2013e 2014e 2015e

Suomi 9,0 –1,6 2,0 4,4 1,3 0,6 0,7

Euroalue 4,3 –0,6 0,8 1,9 1,1 0,7 0,8

Saksa 5,6 –1,1 1,0 3,1 2,0 1,5 1,8

Ruotsi 4,4 –2,3 0,2 2,9 2,3 1,0 0,9
eSuomen osalta Suomen Pankin ennuste, muuten Euroopan komission ennuste.

Lähteet: Euroopan komissio ja Suomen Pankki. 

Suomen kustannuskilpailukyvyn kehitysnäkymät

Kehikko 5.

Suomen kustannuskilpailukyky 
suhteessa kilpailijamaihin on vii-
me vuosina heikentynyt. Koko 
talouden tasolla yksikkötyö-
kustannukset ovat kasvaneet 
vuodesta 2007 vuoteen 2012 
Suomessa lähes 22 %. Euro-
alueella yksikkötyökustannukset 
ovat kasvaneet noin 11 %, Ruot-
sissa 8 % ja Saksassa 11 %. 
Suomen työmarkkinaosapuolet 
solmivat syksyllä 2013 laajan 
työllisyys- ja kasvusopimuksen, 
jossa palkankorotukset vuosiksi 
2014–2015 sovittiin hyvin mal-
tillisiksi. Suomen Pankin ja 
Euroopan komission tuoreiden 
ennusteiden perusteella arvioitu-
na palkkaratkaisu ei sellaisenaan 
riitä palauttamaan Suomen kus-
tannuskilpailukykyä suhteessa 
tärkeimpiin kilpailijamaihin 
tilanteeseen, jossa oltiin vuonna 
2007.   

Maltillisen palkkaratkaisun 
vuoksi ansiotason nousu on Suo-
messa seuraavien kahden vuoden 
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linnutta tilannetta (kuvio). Työ-
markkinasopimukseen sisältyvä 
kolmas vuosi mahdollistaa mal-
tillisen palkkakehityksen jatkon, 
mutta suhteellisen kilpailukyvyn 
parantamiseksi tarvitaan myös 
tuottavuutta edistäviä toimia.

Kuvio.
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enemmän. Yritysten ja kotitalouksien 

luottamus talouskehitykseen saattaa 

pysyä pidemmän aikaa heikkona, mikä 

jarruttaisi kulutusta ja hintojen nousua. 

Ennustettua hitaampi kansainvälinen 

talouskasvu saattaa johtaa raaka-ainei-

den hintojen arvioitua voimakkaam-

paan laskuun, joka välittyisi myös 

kuluttajahintoihin. Inflaatio saattaa 

muodostua ennustettua nopeammaksi, 

jos talous alkaa kasvaa arvioitua vah-

vemmin.

Riskiarvio

Kansainvälisen talouden riskit 

Ennusteen mukaan maailmantalous on 

elpymässä vuoden 2013 loppupuolelta 

alkaen, ja kasvu voimistuu edelleen 

lähivuosina. Erityisesti EU-alueella edel-

lytykset vakaalle ja itseään vahvistaval-

le kasvulle ovat kohentuneet. Kansain-

väliseen kehitykseen liittyvät riskit pai-

nottuvat silti edelleen heikomman kehi-

tyksen mahdollisuuteen. 

Euroalueella kasvunäkemys nojaa 

siihen, että julkinen talous kriisimaissa 

ja muissa voimakkaasti velkaantuneissa 

maissa vakautuu. Tämän edellytys on, 

että kilpailukyvyn ja kestävän julkisen 

talouden vaatimat rakenneuudistukset 

viedään suunnitellusti läpi. Rakenne-

uudistusten käynnistyminen on ollut 

verkkaista. Jos uudistuksia ei saada 

toteutetuksi suunnitellussa aikataulussa, 

velkaongelmat voivat kärjistyä uudel-

leen. Lisäksi talouspolitiikkaan liittyvä 

epävarmuus pysyy suurena, mikä hei-

kentäisi edelleen rahoitusmarkkinoita ja 

veisi edellytyksiä talouskasvun vauhdit-

tumiselta.  

Rahoitusmarkkinoiden reaktiot 

Yhdysvaltojen rahapolitiikan mitoituk-

sen muutoksiin aiheuttavat toisen riskin 

euroalueen kehityksen kannalta. 

Keväällä 2013 rahoitusolot kiristyivät 

globaalisti Yhdysvaltain keskuspankin 

viestiessä mahdollisuudesta, että se 

hidastaa rahapoliittisen keventämisen 

tahtia lähitulevaisuudessa. Jos Yhdys-

valtain talouskehitys jatkuu suotuisana 

ja sen talouspolitiikkaan liittyvä epä-

varmuus poistuu, on oleellista, että 

muut keskuspankit kykenevät viestin-

nällä ja muilla toimillaan vakuutta-

maan markkinat siitä, että eritahtinen 

talouskehitys vaatii eritahtisuutta myös 

korkokehityksessä. Epäonnistunut vies-

tintä saattaisi johtaa riskilisien tarpeet-

tomaan kasvuun, mikä puolestaan voisi 

heijastua laajasti maailmantalouden 

kasvunäkymiin. 

Yhdysvaltojen talouden elpymiseen 

liittyy kuitenkin myös ennustettua vah-

vemman kansainvälisen kehityksen ris-

ki. Edellytyksiä erityisesti arvioitua voi-

makkaammalle kulutuksen kasvulle on 

olemassa. Kotitalouksien luottamusta 

tukevat työmarkkinatilanteen kohentu-

minen ja varallisuusarvojen nousu. Jos 

vielä Yhdysvaltain talouspolitiikkaan 

liittyvä epävarmuus poistuu, voi maail-

mantalouden ja siten myös Suomen 

vientimarkkinoiden kasvu muodostua 

ennustettua nopeammaksi. 

Julkisen talouden tilanne varjostaa 
kotimaan kasvunäkymiä

Talouden syvimmän taantuman jälkei-

nen elpyminen on perustunut Suomessa 

valtaosin kotimarkkinasektorin kas-

vuun ja kotitalouksien jatkuvaan vel-

kaantumiseen. Tähän kehitykseen liitty-
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vät riskit, joista Suomen Pankin ennus-

teiden yhteydessä on aiemmin raportoi-

tu7, ovat parin viime vuoden kehitykses-

sä osittain toteutuneet. Kotitaloudet 

ovat kohentaneet säästämisastettaan, 

mikä yhdessä yritysten investointien 

vähäisyyden kanssa on näkynyt talous-

kasvun hidastumisena. 

Talouskasvu on ennustejaksolla 

aiempaa vahvemmalla pohjalla, sillä se 

perustuu yhä enemmän ulkomaiseen 

kysyntään. Silti kasvun pohja on yhä 

heiveröinen, sillä kotimaisen kysynnän 

takana on edelleen julkisen talouden 

nopea velkaantuminen. Valtio ja kunnat 

joutuvat todennäköisesti vähentämään 

velkaantumista jo ennustejaksolla, jotta 

vakaus- ja kasvusopimuksen velka-

kriteeri ja ns. fipo-laissa määritelty 

keski pitkän aikavälin alijäämäkriteeri 

eivät ylittyisi. Onkin hyvin mahdollista, 

että kotimaisen kysynnän kasvu hidas-

tuu jonkin verran ennustetusta. Toisaal-

ta jos yhteisesti sovittuja finanssipolitii-

kan sääntöjä noudatetaan, riski Suomen 

hyvän luottoluokituksen heikkenemi-

sestä pienenee. Vähäinen maariski tukee 

osaltaan kotimaisia investointeja hel-

pottamalla yritysten rahoituksen saata-

vuutta.

Työllisyyden lähiajan kehityksen 

kannalta ennusteeseen liittyy edelleen 

riski, että tuotannon lisääntymisestä ja 

maltillisesta palkkaratkaisusta huoli-

matta työvoiman tarve ei välttämättä 

kasva lähivuosina ennusteen mukaisesti. 

Tätä vaihtoehtoa on arvioitu seuraavas-

sa vaihtoehtoislaskelmassa. 

7 Ks. Euro ja talous, Talouden näkymät 3/2013. 
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Viime vuosina työvoimakustan-
nuksia ovat kasvattaneet erityi-
sesti palkkojen verrattain nopea 
nousu, mutta myös työn tuotta-
vuuden heikko kehitys. Yritysten 
kannattavuuden parantuminen 
edellyttääkin joko tuotantokus-
tannusten alenemista tai yritysten 
hinnoitteluvoiman paranemista 
tai molempia yhtä aikaa. 

Laskelmassa tarkastellaan 
Suomen Pankin yleisen tasapainon 
mallin avulla ennusteen perusural-
le vaihtoehtoista kehityskulkua, 
jossa tuotanto paranisi ennustees-
sa kuvatulla tavalla, mutta  työllis-
ten määrä olisi pienempi. Tämä 
tarkoittaa sitä, että yritykset kyke-
nevät lisäämään tuotantoaan hyö-
dyntämällä ennustettua tehok-
kaammin nykyisiä työvoimareser-
vejään, mikä näkyy työn tuotta-
vuuden kasvun tilapäisenä nopeu-
tumisena suhteessa ennusteen 
perusuraan.  

Kun kotimaiseen tuotan-
toon tarvittava työvoiman määrä 
vähenee, yritysten kustannuskil-
pailukyky kohenee ja vienti 
kehittyy suotuisammin kuin 
perusuran mukaan. Yritykset 
pyrkivät kohentamaan kannatta-
vuuttaan myös kasvattamalla 
hintamarginaalejaan, jolloin 
tuotteiden hintojen nousu ei 
hidastu samassa suhteessa tuo-
tantokustannusten kasvun hidas-
tumiseen. Yritysten työvoiman 
kysynnän lisäksi myös investoin-
tien kasvu jää hieman hitaam-

maksi kuin ennusteen perusuras-
sa, ja myös tuonti jää ennustettua 
vähäisemmäksi.

Malliteknisesti tämä muu-
tos suhteessa ennustettuun kehi-
tykseen toteutetaan nopeuttamal-
la tilapäisesti kotimaisten yritys-
ten ns. työtä säästävää teknistä 
kehitystä ja vähentämällä tuottei-
den kysynnän hintajoustoa 
ennustejaksolla.

Vaihtoehtoislaskelma on 
mitoitettu niin, että työn tuotta-
vuuden kasvu vastaa pitkän aika-
välin ennustetta jo vuodesta 2014 
alkaen. Työllistä kohden lasketun 
tuottavuuden kasvu vahvistuu 
keskimäärin 1½ prosenttiin vuo-
sina 2014–2015 (taulukko). Työn 
tuottavuuden paranemisesta seu-
raa, että työllisyys vähenee 
ennuste jaksolla 17 000 hengellä 
ennusteuraan verrattuna (kuvio).

Sopimuspalkkojen nousu-
vauhti pysyy laskelmassa työlli-
syys- ja kasvusopimuksen mukai-
sena, mutta työllisyyden ennustet-
tua heikompi kehitys pienentää 
palkkaliukumia. Palkkatulojen 
hitaampi kehitys vähentää koti-
maista kysyntää, minkä seurauk-
sena hintojen nousu laantuu, mut-
ta ei samassa määrin kuin tuotan-
tokustannusten nousu. Yksityisen 
kulutuksen hintojen kohoaminen 
jää ennustejaksolla keskimäärin 
0,4 prosenttiyksikköä hitaammak-
si kuin perusuralla.

Tuotantokustannusten pie-
neneminen hidastaa myös vienti-

Kuvio.
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Työn tuottavuuden kehitys 
Vaihtoehtoislaskelma: Yritystoiminnan kannattavuuden parantuminen

Kehikko 6.

Nyt julkistettavan Suomen 
 Pankin ennusteen mukaan työl-
listen määrä vähenee vuosina 
2013 ja 2014 vähemmän kuin 
arvioidun talouskasvun perus-
teella voisi keskimäärin olettaa.1 
Työllisyyden vähäisemmän 
sopeutumisen vuoksi työn tuot-
tavuuden kasvu jatkuu ennus-
teessa edelleen vaimeampana 
kuin kriisiä edeltäneinä vuosina 
sekä jää Suomen talouden pit  kän 
aikavälin kasvuennusteen 
mukaista 1½ prosentin vuosit-
taista kasvua hitaammaksi.2

Ennustetun kaltainen työlli-
syyskehitys perustuu ajatukseen, 
jonka mukaan yritykset pitävät 
kiinni työvoimastaan parempaa 
kysyntätilannetta odottaessaan. 
Toisaalta ulkoisen kysynnän odo-
tetaan elpyvän aiemmin arvioitua 
hitaammin ja myös kotimaisen 
kysynnän näkymät ovat hieman 
heikentyneet. Yritysten kyky yllä-
pitää työllisyyttä voi siten osoit-
tautua ennustettua heikommaksi.

Suomalaisten yritysten kan-
nattavuus on jäänyt talouskriisin 
jäljiltä selvästi aiempaa heikom-
maksi. Kannattavuutta ovat hei-
kentäneet sekä kustannusten kas-
vu että kilpailun kiristyminen 
heikon kysyntätilanteen myötä. 

1 Talouskasvun ja työllisyyden välisestä 
yhteydestä tarkemmin, ks. Euro & talous 
5/2012: Talouden näkymät, kehikko 
”Talouskasvun ja työttömyysasteen yhteys 
muuttunut”.
2 Ks. Kinnunen et al. (2012) Suomen 
talouden pitkän aikavälin kasvuennuste. 
Euro & talous 3/2012: Talouden näkymät.
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maksi kuin ennusteen perusuras-
sa, ja myös tuonti jää ennustettua 
vähäisemmäksi.

Malliteknisesti tämä muu-
tos suhteessa ennustettuun kehi-
tykseen toteutetaan nopeuttamal-
la tilapäisesti kotimaisten yritys-
ten ns. työtä säästävää teknistä 
kehitystä ja vähentämällä tuottei-
den kysynnän hintajoustoa 
ennustejaksolla.

Vaihtoehtoislaskelma on 
mitoitettu niin, että työn tuotta-
vuuden kasvu vastaa pitkän aika-
välin ennustetta jo vuodesta 2014 
alkaen. Työllistä kohden lasketun 
tuottavuuden kasvu vahvistuu 
keskimäärin 1½ prosenttiin vuo-
sina 2014–2015 (taulukko). Työn 
tuottavuuden paranemisesta seu-
raa, että työllisyys vähenee 
ennuste jaksolla 17 000 hengellä 
ennusteuraan verrattuna (kuvio).

Sopimuspalkkojen nousu-
vauhti pysyy laskelmassa työlli-
syys- ja kasvusopimuksen mukai-
sena, mutta työllisyyden ennustet-
tua heikompi kehitys pienentää 
palkkaliukumia. Palkkatulojen 
hitaampi kehitys vähentää koti-
maista kysyntää, minkä seurauk-
sena hintojen nousu laantuu, mut-
ta ei samassa määrin kuin tuotan-
tokustannusten nousu. Yksityisen 
kulutuksen hintojen kohoaminen 
jää ennustejaksolla keskimäärin 
0,4 prosenttiyksikköä hitaammak-
si kuin perusuralla.

Tuotantokustannusten pie-
neneminen hidastaa myös vienti-

Kuvio.
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hintojen nousua, mikä parantaa 
Suomen vientisektorin kustan-
nuskilpailukykyä ennusteen 
perusuraan verrattuna. Vaihto-
ehtoislaskelmassa vienti kasvaa 
ennustejaksolla keskimäärin  
0,4 prosenttiyksikköä nopeam-
min kuin perusurassa. Työllisyy-
den väheneminen sekä palkkojen 
hidas kasvu suhteessa tuottavuu-
teen pienentävät työn tulo-osuut-
ta ennustejaksolla yli 1 prosent-

tiyksikön verran, jolloin työn 
tulo-osuus palaa lähemmäksi 
taantumaa edeltänyttä tasoaan. 

Vaihtoehtoislaskelma osoit-
taa, että lähivuosien työllisyys-
kehitys voi perustellusti olla 
ennustettua heikompaa, vaikka 
tuotannon kehitys seuraisikin 
ennusteen perusuraa. Toistaiseksi 
suhteellisen hyvää työllisyyttä on 
pidetty yllä osin yritysten kannat-
tavuuden kustannuksella.
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Taulukko.

Vaihtoehtoislaskelma: Työn tuottavuuden kehitys

2013 2014 2015 2020
poikkeama 
tasossa, %

Bruttokansantuote, prosenttimuutos
Ennuste –1,0 0,6 1,7
Vaihtoehto 0,7 2,0
Erotus 0,1 0,2 –0,1

Yksityisen kulutuksen deflaattori, prosenttimuutos
Ennuste 1,6 1,5 1,5
Vaihtoehto 1,1 1,0
Erotus –0,4 –0,4 0,0

Vienti, prosenttimuutos
Ennuste –1,7 1,7 4,7
Vaihtoehto 2,1 5,1
Erotus 0,4 0,4 0,0

Tuottavuus työllistä kohden, prosenttimuutos
Ennuste 0,1 0,9 1,0
Vaihtoehto 1,5 1,4
Erotus 0,6 0,4 0,0

Työlliset, 1 000 henkeä
Ennuste 2 456 2 448 2 466
Vaihtoehto 2 436 2 449
Erotus –12 –17 –0,1

Keskipalkka, prosenttimuutos
Ennuste 2,6 1,7 1,6
Vaihtoehto 1,3 1,1
Erotus –0,4 –0,6 –0,4

Yksikkötyökustannukset, prosenttimuutos
Ennuste 2,2 0,7 0,7
Vaihtoehto –0,4 –0,3
Erotus –1,1 –1,0 –0,4

Työn tulo-osuus, %-osuus BKT:stä
Ennuste 51,8 51,3 50,8
Vaihtoehto 50,9 50,2
Erotus –0,4 –0,7 –0,2

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
Laskelmat perustuvat pyöristämättömiin lukuihin.
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Muutokset edellisestä ennusteesta

Ennusteen välittämä kokonais-
kuva Suomen lähivuosien talous-
kehityksestä ei ole muuttunut 
merkittävästi sitten Suomen 
Pankin kesäkuussa 2013 julkis-
taman ennusteen. Talouden odo-
tetaan kuitenkin elpyvän taantu-
masta hiukan aiemmin ennustet-
tua hitaammin.

Bruttokansantuotteen 
arvioi daan supistuvan kuluvana 
vuonna 1 prosentin, mikä on 
0,2 prosenttiyksikköä enemmän 
kuin edellisessä ennusteessa. 
Vuonna 2014 BKT:n kasvu on 
0,1 prosenttiyksikköä hitaam-
paa, mutta vuonna 2015 taas 
0,3 prosenttiyksikköä nopeam-
paa kuin aiemmin ennustettiin.

Vuotta 2013 koskevan 
ennustekuvan heikkeneminen 
johtuu pääosin vertailuvuoden 
2012 tilastotietojen tarkentumi-
sesta. Talouden supistuminen oli 
vuonna 2012 voimakkaampaa, 

mutta siitä toipuminen on ollut 
aiemmin ennustettua nopeam-
paa. Kuluvan vuoden aikana eri-
tyisesti kotimainen kysyntä on 
supistunut aiemmin arvioitua 
vähemmän. Myös hintakehitys 
on ollut hieman aiemmin ennus-
tettua vaimeampaa.

Talouden toimintaympäris-
tön muutokset Suomen vienti-
markkinoilla hidastavat talous-
kasvua ennustejaksolla suhteessa 
kesällä ennustettuun. Tässä 
ennusteessa Suomen vientimark-
kinoiden kasvu on ennakoitu 
prosenttiyksikön hitaammaksi 
vuonna 2013 ja 0,6 prosentti-
yksikköä hitaammaksi vuosina 
2014 ja 2015. Tilastotietojen tar-
kentuminen on osoittanut vien-
nin kasvaneen jo alkuvuonna 
aiemmin arvioitua hitaammin, ja 
tänä vuonna viennin odotetaan 
supistuvan 1,7 %, kun kesäkuun 
ennusteessa viennin odotettiin 

Taulukko.

Nykyinen ja kesäkuun 2013 ennuste

2012 2013 2014 2015

BKT, prosenttimuutos –0,8 –1,0 0,6 1,7

kesäkuu 2013 –0,2 –0,8 0,7 1,4

Inflaatio (yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi), % 3,2 2,2 1,6 1,4

kesäkuu 2013 3,2 2,3 1,9 1,7

Suomen vientimarkkinat, prosenttimuutos 2,5 1,3 4,3 5,4

kesäkuu 2013 2,5 2,4 4,9 6,0

Vaihtotase, % BKT:stä –1,7 –0,6 0,2 0,4

kesäkuu 2013 –1,9 –1,5 –1,3 –1,2

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto, % BKT:stä –2,2 –2,4 –2,4 –2,1

kesäkuu 2013 –2,3 –2,5 –2,5 –2,2

Julkisyhteisöjen velka, % BKT:stä 53,6 59,0 62,4 64,2

kesäkuu 2013 53,0 56,9 59,8 61,8

kasvavan 1,2 %. Myös vuonna 
2014 viennin kasvun odotetaan 
olevan 1,8 % heikompaa kuin 
aiemmin ennustettiin. Vuoden 
2015 viennin kasvuennuste on 
muuttumaton, 4,7 %. Vientiä 
tukee maltillinen palkkaratkaisu, 
joka kohentaa hieman kotimaisen 
vientiteollisuuden kilpailukykyä 
suhteessa edelliseen ennusteeseen.

Yksityinen kulutus supistuu 
kuluvana vuonna 0,4 prosent-
tiyksikköä vähemmän kuin kesäl-
lä ennustettiin, mutta supistumi-
sen ennustetaan jatkuvan vuo-
teen 2014 saakka. Vuosina 2014 
ja 2015 yksityisen kulutuksen 
kasvun ennustetaan olevan keski-
määrin 0,3 prosenttiyksikköä 
hitaampaa kuin kesällä ennustet-
tiin, sillä kotitalouksien käytössä 
olevien tulojen kasvu on nyt jul-
kistetussa ennusteessa tuntuvasti 
vaisumpaa ennustejakson kahte-
na viimeisenä vuotena.
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Heikomman ulkoisen 
kysynnän vuoksi yksityisten 
investointien odotetaan kasva-
van tulevana vuonna 1,7 
prosentti yksikköä hitaammin 
kuin edellisessä ennusteessa ja 
vientiteollisuuden tuotantoka-
pasiteettia laajentavien inves-
tointien odotetaan kiihdyttävän 
yksityisten investointien kasvua 
vasta ennustejakson lopulla, jol-
loin investoinnit kasvavat 0,4 
prosenttiyksikköä nopeammin 
kuin edellisessä ennusteessa 
arvioitiin. Markkinaodotukset 
euroalueen korkotasosta ovat 
pysyneet jotakuinkin muuttu-
mattomina kesäkuun ennustee-
seen verrattuna. Asuinrakennus-
investointien odotetaan kasva-
van vuosina 2013–2015 keski-
määrin 1,5 %, kun kesäkuussa 

keskimääräiseksi kasvuksi arvioi-
tiin –0,3 %.

Viennin sekä kotimaisen 
kysynnän heikompi kehitys 
vähentää myös tuontia, joka kas-
vaa ennustejaksolla huomattavas-
ti hitaammin kuin kesäkuun 
ennusteessa arvioitiin. Vaihto-
taseen ennustetaan muuttuvan 
ylijäämäiseksi ennustejakson 
aikana, kun edellisessä ennustees-
sa sen arvioitiin pysyvän alijää-
mäisenä. Tähän vaikuttaa vuonna 
2013 tuonnin heikko kehitys, 
joka vahvistaa vaihtotasetta suh-
teessa kesällä ennustettuun.

Julkisyhteisöjen rahoitus-
asema paranee hiukan kesäkuun 
ennusteeseen verrattuna. Alijää-
män ennustetaan olevan jokaise-
na ennustejakson vuonna 0,1 
prosenttiyksikköä pienempi kuin 

kesäkuun ennusteessa. Erityisesti 
kuntien alijäämän odotetaan jää-
vän aiemmin ennustettua pienem-
mäksi. Valtion alijäämä on sen 
sijaan edellisessä ennusteessa 
arvioitua syvempi. Kuluvan ja 
tulevan vuoden talousnäkymien 
heikkous pitää julkisyhteisöt edel-
leen alijäämäisinä, ja ennustejak-
son lopussa julkisyhteisöjen velka 
suhteessa BKT:hen on noin 
64,2 % eli 2,4 prosenttiyksikköä 
suurempi kuin kesällä arvioitiin. 
Julkisen talouden näkymiin vai-
kuttaa kuitenkin myönteisesti 
syksyllä solmittu työllisyys- ja 
kasvusopimus. Palkkakustannus-
ten edelliseen ennusteeseen ver-
rattuna hitaampi kehitys vuosina 
2014–2015 jarruttaa valtion ja 
kuntien menojen kasvuja. 
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Rahoitusjärjestelmän vakaus

Markkinatilanteen kohentuminen on pie-

nentänyt euroalueen pankkien varain-

hankinnan kustannuksia, ja rahoituksen 

saatavuus on parantunut sekä tukku- että 

vähittäismarkkinoilla. Euroalueen pankki-

sektorin kannattavuus on kuitenkin 

 edelleen heikko. Suomessa rahoitusjärjes-

telmän riskiensietokyky on säilynyt hyvä-

nä. Euroalueella kannattavuutta heikentä-

vät taloudellinen tilanne, arvon alentumis-

tappioiden kasvu sekä matala korkotaso. 

Samalla euroalueen laina kannan kasvu on 

edelleen heikkoa, ja pankkien myöntä-

mien uusien luottojen määrä on ennätyk-

sellisen pieni.

Euroopan talous- ja velkakehitys on 

yhä mittavin ulkoinen riski Suomen 

rahoitus järjestelmän kannalta. Merkittä-

vimmät kotimaiset riskit liittyvät lähitule-

vaisuudessa talouskasvun edellytyksiin ja 

velkaantumiseen. Pankkijärjestelmän 

vakavaraisuus on säilynyt hyvänä arvioi-

tuihin riskeihin nähden, mutta talletus-

pankkitoiminnon kannattavuus on koe-

tuksella korkotason mataluuden vuoksi. 

Pitkäaikaisen markkinaehtoisen rahoituk-

sen merkitys on kasvanut Suomessa sekä 

rahalaitosten että yritysten varainhankin-

nassa.

Pankkiunioni etenee. Pankkien tilasta 

tehdään kattava arvio ennen kuin Euroo-

pan keskuspankki ottaa vastuun valvonta-

tehtävistä. Valvontaan otettavien pankkien 

vakavaraisuus ja elinkelpoisuus varmiste-

taan tarvittaessa korjaavilla toimilla. Elin-

kelvottomien pankkien hallitun alasajami-

sen mahdollistamiseksi tarvitaan uutta 

kriisinratkaisukehikkoa. Kriisinratkaisun 

rahoittaminen nojaa uudessa kehikossa 

laajan sijoittajanvastuun toteuttamiseen.

Euroopan unionissa ollaan ottamassa 

käyttöön tulevien finanssikriisien torjumi-

seksi makrovakausvälineitä, joilla puutu-

taan rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaa-

viin järjestelmäriskeihin. Suomessa väli-

neistä säädetään uudistettavassa luotto-

laitoslainsäädännössä. Koska järjestelmä-

riskit ovat monimuotoisia, tarvitaan erilai-

sia makrovakausvälineitä riskien torjumi-

seksi.

26.11.2013

Markkinatilanteen vakautumisesta 
huolimatta euroalueen pankkien tila 
on hauras

Rahoitusmarkkinoiden toimivuus on 

parantunut euroalueella vuoden 2013 

viimeisellä neljänneksellä. Tämä on 

näkynyt markkinatilanteen kohenemi-

sena, riskinottohalukkuuden kasvuna ja 

riskilisien pienenemisenä. Euroalueen 

pankkien varainhankinnan keskimää-

räiset kustannukset ovat supistuneet 

edelleen ja varainhankinnan saatavuus 

on parantunut sekä tukku- että vähit-

täismarkkinoilla. Etenkin euroalueen 

kriisimaissa yleisön talletukset ovat kas-

vaneet merkittävästi viimeisen vuoden 

aikana. Markkinatilanteen paranemi-

sesta huolimatta euroalueen talous on 

edelleen hauras ja valtioiden velkakrii-

sin kärjistyminen uudelleen – esimer-

kiksi heikon talouskasvun, talousuudis-

tusten hitauden tai poliittisten erimieli-

syyksien takia – voi käynnistää jälleen 

negatiivisen kierteen valtioriskin ja 

pankkisektorin välille. Useat pankit 

ovat edelleen riippuvaisia eurojärjestel-

män pitkäaikaisista rahapoliittisista 

luotoista, ja pankkisektoria vaivaa edel-

leen kahtiajakautuneisuus varainhan-

kinnan kustannuksissa, vaikka riskilisät 
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ovatkin pienentyneet. Markkinaehtoi-

nen rahoitus on avautunut lähinnä kan-

nattavimmille ja vakavaraisimmille suu-

rille pankeille, ja monille euroalueen 

kriisimaissa toimiville pankeille markki-

narahoitus on pysynyt edelleen kalliina. 

Rahoitusmarkkinoiden osittaisesta 

elpymisestä huolimatta pankkien luo-

tonanto ei näytä edelleenkään piristy-

neen. Rahoitusolot ovat pysyneet kirei-

nä etenkin kriisimaissa, joskin pankki-

luotonannon ehtojen lisäkiristyksiltä on 

viime kuukausina vältytty. Euroalueen 

lainakannan kasvu on edelleen heikkoa, 

ja uusien luottojen määrä on ennätyk-

sellisen pieni. Useassa maassa yksityisen 

sektorin korkeana säilynyt velkaantu-

neisuus ja jo pitkään jatkunut huono 

talouskehitys heikentävät yritysten ja 

kotitalouksien investointihalukkuutta ja 

lainanmaksukykyä, mikä pitää luotto-

jen kysynnän vaimeana. Viranomais-

vaatimukset, markkinapaineet ja luotto-

tappioiden kasvu ovat johtaneet pankit 

vahvistamaan pääomiaan ja vähentä-

mään riskipainotettuja saamisiaan.1 

Tämä on osaltaan kiristänyt etenkin 

suuririskisten luottojen, kuten PK-yri-

tysluottojen, lainaehtoja (kuvio 1).

Yritysluotonannon kustannuksissa 

on huomattavia eroja maittain. Kriisi-

maiden pankkien myöntämissä yritys-

luotoissa lainamarginaalit ovat pysy-

neet korkeina. Osa etenkin suurista yri-

tyksistä on korvannut pankkiluottoja 

markkinaehtoisella rahoituksella. Yri-

tysemissioiden määrä onkin kasvanut 

selvästi lähes kaikissa maissa, ja samalla 

joukkovelkakirjalainojen tuottovaati-

mukset ovat pienentyneet ennätykselli-

sen vähäisiksi sijoittajien suuren kysyn-

nän vuoksi. Erityisesti suuririskisten 

(high yield) yritysjoukkolainojen arvos-

tustasojen kestävyys on herättänyt 

huolta.

Euroalueen pankkien kannatta-

vuus on pysynyt heikkona (kuvio 2). 

Kannattavuutta heikentävät etenkin 

huono taloudellinen tilanne, arvonalen-

tumistappioiden kasvu sekä matala kor-

kotaso. Korkotason mataluus yhdessä 

lainojen heikon kysynnän kanssa rasit-

taa pankkien korkokatteita. Vaikka 

euroalueen pankit ovat leventäneet 

uusien lainojen marginaaleja, kokonais-

lainakannan marginaalit kasvavat 
hitaasti. Pienten ja keskisuurten pank-

1 Euroalueen suurten pankkien keskimääräinen ensisi-
jainen vakavaraisuus (Tier 1) oli vuoden 2013 toisella 
neljänneksellä 12,1 %, kun se vielä vuoden 2011 
lopussa oli 9,8 %.

Kuvio 1.

1. Maittaisista marginaaleista pienin
Maittaisista marginaaleista suurin
Maittaisten marginaalien keskiarvo3.
Maittaisten marginaalien mediaani       i

Prosenttiyksikköä

* Enintään 1 milj. euroa.
Siniset palkit kuvaavat vaihteluväliä, jonka sisään 50 % maittaisista
marginaaleista sijoittuu. Mustien viivojen vaihteluväli sisältää 95 %
maittaisista marginaaleista.
Lähteet: Euroopan keskuspankki ja Suomen Pankin laskelmat.

Pienten* yrityslainojen laskennallisten marginaalien 
vaihteluväli euroalueella
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kien oman pitkäaikaisen varanhankin-

nan kustannukset ovat etenkin kriisi-

maissa säilyneet korkeina, mikä osal-

taan heikentää korkokatteita. Heikko 

talouskehitys syö myös pankkien palk-

kiotuottoja, kun taloudellinen aktiivi-

suus vähenee. Toisaalta korkoerojen 

kaventuminen ja osakemarkkinoiden 

hyvä kurssikehitys ovat lisänneet pank-

kien arvopaperikaupankäynnistä saa-

mia voittoja. 

Matalan korkotason ympäristössä 

huolena onkin, että pyrkimys parantaa 

tuottoja suuntaa pääomavirtoja liialli-

sesti suuririskisiin, mutta parempituot-

toisiin sijoituskohteisiin. Tuottohakui-

suuteen, pääomavirtojen suuntautumi-

seen ja kysyntäpaineiden vääristämiin 

omaisuusarvoihin liittyvät riskit ovat 

lisääntyneet sekä pankki- että vakuu-

tussektorilla. Erityisesti euroalueen krii-

simaissa pankit ovat ostaneet merkittä-

viä määriä kotimaansa valtionvelka-

kirjalainoja taseisiinsa. Tämä altistaa 

pankkien sijoitussalkut arvonalentumis-

tappioille, mikäli euroalueen valtioiden 

velkakriisi eskaloituisi uudelleen.

Luotoista ja arvopapereista tehdyt 

arvonalentumiskirjaukset ovat suurin 

yksittäinen syy euroalueen pankkien 

heikkoon tuloskehitykseen. Työttömyy-

den ja konkurssien lisääntyminen on 

kasvattanut merkittävästi järjestämättö-

miä saamisia ja luottotappioita erityi-

sesti kriisimaissa. Perusliiketoiminnan 

heikon kehityksen vuoksi kaikki euro-

alueen pankit eivät pysty tulorahoituk-

sella kattamaan kasvavia luottotappioi-

ta. Pankkien arvonalentumiskirjausten 

lisääntymisestä huolimatta ongelma-

luottojen määrän kasvu ei ole pysähty-

nyt (kuvio 3). 

Kuvio 2.

%

Lähde: Bloomberg.

Suurten eurooppalaisten pankkien oman pääoman 

tuotto (ROE), mediaani
urt
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Kuvio 3.

1. Belgia 2. Saksa 3.  Espanja 4. Ranska
5. Italia       6.          Kreikka   7.         Irlanti         8.        Portugali

% lainakannasta

Lähde: IMF.
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Ongelmaluottojen jatkunut kasvu 

on lisännyt epäilyksiä pankkien kyvystä 

selviytyä mahdollisesti kasvavista 

luotto tappioistaan, samoin kuin epäi-

lyksiä pankkien pääomien riittävyydes-

tä. Epävarmuutta lisää, että heikko-

laatuiset tase-erät ovat jakaantuneet 

epätasaisesti euroalueen maiden ja 

pankkien kesken ja pankkien lainan-

hoitojoustojen käytön laajuudesta on 

vain vähän tietoa. Tähänastiset toimet 

pankkien tase-erien laadun selvittämi-

seksi ja korjaamiseksi eivät ole täysin 

onnistuneet poistamaan pankkeja koh-

taan tunnettua epävarmuutta. Luotta-

muksen palauttamiseksi euro alueen 

merkittävien pankkien taseet läpivalais-

taan EKP:n johdolla ja pankeille teh-

dään stressitestit, joiden  tavoitteena on 

varmistaa pankkien tase-erien yhtenäi-

set arvostuskäytännöt ja selvittää pää-

omien riittävyys. Luottamuksen kasvu 

vähentäisi osaltaan rahoitusmarkkinoi-

den pirstaloituneisuutta euroalueella ja 

edesauttaisi kasvua tukevan rahapolitii-

kan tasaisempaa välittymistä.

Mikäli läpivalaisun tuloksena pää-

omia on vahvistettava, on erittäin tär-

keää, että valmiudet korjaavien toimen-

piteiden toteuttamiseksi on luotu etukä-

teen, ettei rahoitusmarkkinoiden orasta-

va luottamus vaarantuisi.

Euroopan talous- ja velkakehitys 
mittavin ulkoinen riski Suomen 
rahoitusjärjestelmän kannalta

Uhka Euroopan talouskehityksen heik-

kenemisestä ja euroalueen velkakriisin 

kärjistymisestä uudelleen on Suomen 

rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta 

suurin ulkoinen riskitekijä. Suomen 

talous ja Suomessa toimivat pankit ja 

vakuutusyhtiöt ovat monin tavoin riip-

puvaisia kansainvälisen toimintaympä-

ristön kehityksestä. Talouskasvun 

hidastuminen ja rahoituksen välityksen 

häiriöt Euroopassa vaikuttaisivat 

no peasti myös Suomeen paitsi suorien 

myös välillisten kanavien kautta.

Talouskehityksen merkittävä heik-

keneminen rasittaisi Suomen pankki-

sektoria lisäämällä erityisesti yrityksille 

myönnetyistä lainoista aiheutuvia 

arvonalentumistappioita ja vähentämäl-

lä rahoituksen ja muiden pankkipalve-

luiden kysyntää. Varallisuusarvojen voi-

makas aleneminen heikentäisi yritysten 

ja kotitalouksien luottokelpoisuutta ja 

supistaisi pankkien kaupankäynnin ja 

sijoitustoiminnan tuottoja. Sijoitustoi-

minnan riskien äkillinen toteutuminen 

aiheuttaisi vakuutusyhtiöille merkittä-

viä tappioita.

Rahoitusmarkkinoiden häiriöt vai-

kuttaisivat Suomessa toimiviin pankkei-

hin ja yrityksiin nopeasti. Suomen 

pankkisektori on varainhankinnassaan 

riippuvainen kansainvälisestä markki-

naehtoisesta rahoituksesta. Rahoitus-

olojen yleinen kiristyminen kasvattaisi 

varainhankinnan kustannuksia ja joh-

taisi pankkien kotimaahan välittämän 

rahoituksen saatavuuden ja ehtojen 

kiristymiseen. Suuryritykset joutuisivat 

korvaamaan aiempaa markkinaehtoista 

varainhankintaansa pankkilainoilla, 

mikä vaikeuttaisi pankeista riippuvais-

ten pienten ja keskisuurten yritysten 

rahoituksen hankintaa.

Rahoitusjärjestelmän kannalta 

merkittävät kotimaiset riskit liittyvät 

lähitulevaisuudessa talouskasvun edel-

lytyksiin ja velkaantumiseen. Suomen 

talouden näkymät ovat säilyneet vaisui-

Ongelmaluottojen 

nopea kasvu on 

lisännyt epäilyksiä 

pankkien kyvystä 

selviytyä 

mahdollisesti 

kasvavista 

luottotappioistaan.
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suus pysyisi tyydyttävänä.3 Tappion-

kantokyky vaihtelee kuitenkin merkit-

tävästi sekä pankeittain että vakuutus-

yhtiöittäin, ja skenaarion kaltaisen 

tilanteen toteutuessa osa yhtiöistä jou-

tuisi tekemään suuriakin sopeuttamis-

toimia säilyttääkseen riittävän vakava-

raisuuden.

Suomen pankkisektorin vakavarai-

suus on hieman heikentynyt ja lasken-

nallinen tappiopuskuri pienentynyt 

vuoden 2013 aikana. Vakavaraisuus- ja 

tappiopuskurit ovat kuitenkin säilyneet 

hyvinä arvioituihin riskeihin nähden. 

Kesäkuun 2013 lopussa pankkisektorin 

vakavaraisuussuhde oli 15,6 % ja laa-

dultaan parhaalla pääomalla eli rajoi-

tuksettomilla ensisijaisilla omilla varoil-

la laskettu ydinvakavaraisuussuhde 

(CET1) oli 14,8 % (kuvio 4).4 Pankki-

sektorin omavaraisuutta karkeasti mit-

taava omien varojen määrä suhteessa 

riskipainottamattomaan taseeseen oli 

kesäkuun lopussa 4,2 %.

Euroopan pankkiviranomainen 

(EBA) edellytti vuonna 2012 suurilta 

eurooppalaisilta pankeilta vähintään 9 

prosentin ydinvakavaraisuutta ja suosit-

teli sen jälkeen, että pankit säilyttävät 

ydinpääomansa nimellismääräisesti 

vähintään tällä tasolla. Merkittävien 

pankkien valvonnan siirtyessä Euroo-

pan keskuspankkiin pankkien taseet 

arvioidaan kattavasti ja pankkien ris-

3 Stressitesti perustui vuoden 2012 lopun toteutunee-
seen tilanteeseen, pankeille vuosiksi 2013–2015 teh-
tyyn stressiskenaarioon ja vakuutusyhtiöille tehtyyn 
yhden ajankohdan stressitestiin. Ks. tarkemmin 
Finanssivalvonta (2013) Finanssisektorin stressitesti 
2013.
4 Yksittäisten pankkiryhmien ja konsernien ydinvaka-
varaisuussuhteet vaihtelivat vajaasta 10 prosentista 
runsaaseen 18 prosenttiin (ilman eräitä taseeltaan 
pieniä pankkeja, joiden vakavaraisuussuhdeluvut 
olivat huomattavasti tätä suuremmat). Finanssival-
vonta (2013) Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 
2/2013.

na.2 Suomen julkisen talouden ja koko 

kansantalouden kyky kestää taloudelli-

sia häiriöitä on heikentynyt vuoden 

2009 taantuman jälkeen. Myös kotita-

louksien velkaantumisen kasvu on osal-

taan lisännyt koko talouden suhdanne-

herkkyyttä. Luottamus valtion ja pank-

kien maksukykyyn on pysynyt hyvänä, 

mutta tämän luottamuksen horjuminen 

vaikeuttaisi merkittävästi kotimaista 

rahoituksen välitystä ja heikentäisi 

talouskasvun edellytyksiä.

Suomen rahoitusjärjestelmän 
riskiensietokyky pysynyt hyvänä

Reaalitalouden ja rahoitusmarkkinoi-

den vakavien häiriöiden vaikutuksia 

Suomessa toimiviin pankkeihin ja 

vakuutusyhtiöihin arvioidaan säännölli-

sesti Finanssivalvonnan ja sen valvotta-

vien yhdessä toteuttamilla kansallisilla 

stressitesteillä. Näiden stressitestien 

perusteella Suomen rahoitusjärjestel-

män suurimmat haavoittuvuudet liitty-

vät luotonannon ja sijoitustoiminnan 

riskeihin.

Vuonna 2013 tehdyn stressitestin 

heikomman makrotalouden kehityksen 

skenaariossa Suomen talous ajautuu 

syvään taantumaan, jossa tuotanto 

supistuu ja varallisuushinnat laskevat 

merkittävästi kolmen vuoden ajan. 

Stressitestin perusteella pankkisektorin 

tuotot supistuisivat ja luotoista aiheutu-

vat arvonalentumistappiot kasvaisivat, 

mutta pankkitoiminta säilyisi kokonai-

suutena voitollisena ja pankkien vaka-

varaisuus keskimäärin hyvänä. Vakuu-

tusyhtiöiden sijoitustoiminnasta tulisi 

raskaasti tappiollista, mutta vakavarai-

2 Tarkemmin tämän lehden artikkelissa Talouden 
näkymät.

Suomen 

pankkisektorin 

vakavaraisuus- ja 

tappiopuskurit 

ovat säilyneet 

hyvinä arvioituihin 

riskeihin nähden. 
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tä vakavaraisuutensa vahvistamiseksi.5 

Uuden sääntelyn myötä osaltaan var-

mistetaan, että suomalaiset pankit säi-

lyttävät vakavaraisuutensa vastaisuu-

dessakin hyvällä tasolla. Tämä kohen-

taa yleistä luottamusta pankkijärjestel-

mää kohtaan ja ylläpitää pankkien 

kykyä välittää rahoitusta myös haas-

teellisessa taloudellisessa suhdanteessa.

Talletuspankkitoiminnon 
kannattavuus koetuksella

Suomen pankkisektorin yhteenlaskettu 

tulos ennen veroja (1 182 milj. euroa) 

oli tammi-kesäkuussa 2013 viidennek-

sen pienempi kuin vuotta aiemmin. 

Oman pääoman tuotto pieneni 8,1 pro-

senttiin, kun se vuotta aiemmin oli 

9,4 % (8,5 % koko vuonna 2012). 

Pankkikohtaiset erot kannattavuudessa 

ovat kuitenkin huomattavia, ja pankki-

ryhmien ja konsernien oman pääoman 

tuotot vaihtelivat noin 4,5 prosentista 

runsaaseen 13 prosenttiin.6

Euroalueen kasvua tukeva rahapo-

litiikka on pitänyt lyhyet markkinako-

rot pitkään matalina. Tämä on heiken-

tänyt pankkien korkokatteita ja siten 

erityisesti talletustoiminnon kannatta-

vuutta.7 Lainojen ja talletusten välinen 

keskimääräinen korkoero, ns. kokonais-

marginaali, on kaventunut Suomessa 

poikkeuksellisen pieneksi (kuvio 5). 

Tämä johtuu siitä, että valtaosa lainois-

ta on sidottu euriborkorkoihin. Lisäksi 

5 Finanssivalvonta (2013) Valvottavien taloudellinen 
tila ja riskit 2/2013.
6 Ilman eräitä taseeltaan pieniä pankkeja, joiden toi-
minta oli tappiollista.
7 Kannattavuutta ovat heikentäneet myös eräät pank-
kikohtaiset tekijät. Merkittävin näistä oli Nordea 
Pankki Suomi -konsernin palkkiokulujen huomattava 
kasvu ruotsalaisen emopankin kanssa tehdyn takaus-
sopimuksen vuoksi.

Kuvio 4.

1. Oman pääoman tuotto (ROE)*
2. Vakavaraisuussuhde
3. Ydinvakavaraisuussuhde (CET1)

%

* Vuosien 2006–2007 tuottoihin vaikuttivat eräät pankkisektorin
rakennemuutoksista johtuneet merkittävät kertaluonteiset tuotot.
Lähde: Finanssivalvonta.

Suomen talletuspankkien kannattavuus ja vakavaraisuus
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2013

kiensietokyky arvioidaan stressitestein. 

Pankkien kattavassa tasearvioinnissa 

ovat Suomesta mukana OP-Pohjola-

ryhmä, Nordea Pankki Suomi Oyj ja 

Danske Bank Oyj.

Pankkien pääomia vahvistetaan 

myös muulla sääntelyllä. EU:n uusi 

luottolaitosdirektiivi ja -asetus tulevat 

voimaan vuonna 2014, ja niihin sisälty-

vät uudet pääomavaatimukset otetaan 

käyttöön vaiheittain vuoteen 2019 

mennessä. Omia varoja ja saamisten 

riskipainoja koskevien määritelmien 

tiukentuminen pienentää suomalaisten 

pankkien ydinvakavaraisuussuhdeluku-

ja, jos muut tekijät pysyvät ennallaan. 

Finanssivalvonnan mukaan pankit kui-

tenkin kykenevät täyttämään uudetkin 

vaatimukset ilman erityisiä toimenpitei-
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ennen finanssikriisiä, kun viitekorot oli-

vat korkeammat, pankit myönsivät lai-

noja, joissa marginaalit olivat keski-

määrin hyvin pienet. Kokonaismargi-

naali oli pienimmillään kesällä 2013, 

minkä jälkeen se on vähitellen alkanut 

kasvaa.

Pankit ovat pyrkineet paranta-

maan kannattavuuttaan mm. kasvatta-

malla uusien lainojen marginaaleja. Eni-

ten ovat suurentuneet pienten yrityslai-

nojen marginaalit. Tämä kertoo mm. 

siitä, että luottoriskit ja lainojen pan-

keilta sitoman pääoman määrä otetaan 

aiempaa tarkemmin huomioon hinnoit-

telussa. Uusien yrityslainojen keskimää-

räiset korot ovat kuitenkin yhä histori-

allisesti katsoen matalat ja matalammat 

kuin euroalueella keskimäärin.

Pankit ovat myös suurentaneet 

asiak kailta perittäviä palkkioita ja hil-

linneet henkilöstö- ja muiden hallinto-

kulujensa kasvua. Yhteensä 133,4 milj. 

euron pankkivero kasvatti pankkisekto-

rin muita kuluja. Suomalaisten pank-

kien varainhankinnan kilpailukykyisyys 

ja pankkien hyvä vakavaraisuus osal-

taan vähentävät sääntelystä aiheutuvia 

kustannuksia ja niistä johtuvia hinnan-

korotuspaineita.

Kansainvälisen talouden ja rahoi-

tusmarkkinoiden pitkään jatkuneet epä-

varmuudet ovat näkyneet monin tavoin 

myös vakuutusyhtiöiden toiminnassa. 

Korkotason mataluus on johtanut sii-

hen, etteivät nykyiset riskittömät nimel-

liskorot riitä kattamaan vakuutus-

yhtiöiden vastuuvelan tuottotavoitteita. 

Usean vakuutusyhtiön sijoitustoimin-

nassa on siirrytty suosimaan suurempi-

tuottoisia mutta samalla riskipitoisem-

pia sijoituskohteita. Korkosijoituksissa 

Kuvio 5.

1. Rahalaitosten lainakannan keskikorko
2. Rahalaitosten talletuskannan keskikorko
3. Rahalaitosten kokonaismarginaali
%

Lainat yleisölle ja talletukset yleisöltä.
Lähde: Suomen Pankki.

Lainojen ja talletusten keskikorot ja niiden välinen
kokonaismarginaali Suomessa
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mielenkiinto yritysten liikkeeseen laske-

mia joukkovelkakirjalainoja kohtaan 

on kasvanut. Moni vakuutusyhtiö on 

myös kasvattanut osake- tai osaketuot-

tosidonnaisten sijoituksien osuutta. 

Suurimman uhkakuvan osakemarkki-

noiden kehityksen epävarmuus muo-

dostaa työeläkelaitoksille, mutta myös 

henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä osa-

ketuottosidonnaisten sijoitusten osuus 

on keskimäärin suurempi kuin useim-

milla muilla eurooppalaisilla vakuutus-

yhtiöillä.

Suomen pankkisektorin tase 
pienentynyt, luottotappiot pysyneet 
vähäisinä

Suomen pankkisektorin yhteenlaskettu 

tase on pienentynyt merkittävästi vii-

meisen vuoden aikana. Tämä on johtu-

nut pääosin Nordea Pankki Suomi 
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-konsernin johdannaissaamisten ja 

-velkojen tasearvon supistumisesta mm. 

keskusvastapuoliselvityksen käytön 

lisääntymisen vuoksi. Lisäksi ulkomais-

ten pankkien Suomessa toimivien sivu-

konttoreiden taseet ovat puolittuneet 

vuodentakaiseen tilanteeseen nähden. 

Tämä on johtunut lähinnä keskus-

pankki talletusten vähenemisestä ja ker-

too kansainvälisten rahoitusmarkkinoi-

den vakautumisesta euroalueen velka-

kriisin pahimman vaiheen jälkeen.

Pankkien järjestämättömät saami-

set ja arvonalentumistappiot luotoista 

ja muista saamisista ovat säilyneet pie-

ninä suhteessa luotonantoon.8 Ennuste-

tun talouskehityksen valossa luottoris-

kien ei odoteta hälyttävästi kasvavan, 

joskin niiden kehitystä seurataan tar-

kasti. Maksuhäiriömerkinnät ja yritys-

ten vireille pannut konkurssit ovat 

lisääntyneet.

Euroalueen pankkisektorin tasei-

den kattavassa arvioinnissa aiotaan 

kiinnittää erityistä huomiota mm. sii-

hen, miten järjestämättömät saamiset 

on luokiteltu, miten arvonalentumiset 

on kirjattu, miten vakuudet on arvostet-

tu ja millaisia riskipainoja vakavarai-

suuslaskennassa käytetään. Tämä lisää 

pankkien taseiden vertailtavuutta 

Euroopassa ja on tärkeää mm. pank-

kien markkinaehtoisen varainhankin-

nan turvaamiseksi.

Pitkien joukkovelkakirjalainojen 
merkitys varainhankinnassa kasvanut

Pankkien varainhankinta on muuttunut 

Euroopassa kriisin jälkeen: markkina-

8 Arvonalentumistappiot suhteessa luotto- ja takaus-
kantaan olivat tammi-kesäkuussa 2013 noin 0,03 % 
ja järjestämättömien saamisten osuus luotto- ja 
takauskannasta noin 0,5 %.

ehtoisessa varainhankinnassa on siirryt-

ty kohti entistä vakaampia lähteitä 

supistamalla lyhytaikaisen rahoituksen 

osuutta ja lisäämällä erityisesti vakuu-

dellista pitkäaikaista rahoitusta. Pank-

kien sääntelymuutosten arvioidaan 

edelleen vahvistavan tätä kehitystä.

Suomessa talletukset yleisöltä, val-

taosin kotimaasta, ovat perinteisesti 

olleet talletuspankkien tärkein yksittäi-

nen rahoituksen lähde. Pankkien hyvä 

luottokelpoisuus on tukenut myös 

markkinaehtoista varainhankintaa, ja 

rahoituksen keskimääräinen maturiteet-

ti on pidentynyt, kuten muuallakin 

Euroopassa. Pankkien ja muiden raha-

laitosten liikkeeseen laskemien pitkäai-

kaisten velkapapereiden kanta on kas-

vanut huomattavasti viime vuosina 

(kuvio 6). Katetut JVK-lainat muodos-

tavat tästä merkittävän osan, ja niiden 

käytön lisääntyminen on ollut myön-

teistä varainhankinnan kannalta. 

Samalla pankkien varojen sitoutunei-

suus kuitenkin lisääntyy, mikä voi myö-

hemmin vaikeuttaa vakuudettoman 

velan liikkeeseen laskemista.

Kotimaisten rahalaitosten myöntä-

mät lainat ovat Suomessa yritysten ja 

kotitalouksien tärkein velkarahoituksen 

lähde. Rahalaitosten luotonantokyky 

on säilynyt kokonaisuudessaan hyvänä 

ja rahoituksen saatavuus riittävänä. 

Vuoden 2013 aikana yrityksille ja koti-

talouksille myönnettyjen lainojen kanta 

on kuitenkin kasvanut hyvin hitaasti 

(kuvio 7). Tämä on johtunut sekä 

kysyntä- että tarjontalähtöisistä teki-

jöistä. Lainojen ehdot ja saatavuus ovat 

jossain määrin tiukentuneet, mutta 

samaan aikaan yritysten ulkoisen rahoi-

tuksen tarve on ollut vähäistä ja kotita-

Kuvio 6.

1. Rahalaitokset: pitkäaikaiset velkapaperit
2. Rahalaitokset: lyhytaikaiset velkapaperit
3. Yritykset: pitkäaikaiset velkapaperit

Mrd. euroa

Lähde: Suomen Pankki.

4

Suomen rahalaitosten ja yritysten liikkeeseen laskemien 
velkapapereiden kanta
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4. Yritykset: lyhytaikaiset velkapaperit

3Pankkien 

järjestämättömät 

saamiset ja 

arvonalentumis-

tappiot luotoista ja 

muista saamisista 

ovat säilyneet 

pieninä.
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louksienkin luotonkysyntä vaimentu-

nut. Rahalaitosten lainat asuntoyhtei-

söille kasvavat yhä voimakkaasti mui-

hin sektoreihin verrattuna. Osa näistä 

lainoista on käytännössä kotitalouksien 

vastuulla kotitalouksien omistamien 

asunto-osakeyhtiöiden kautta.

Markkinaehtoisen rahoituksen 

merkitys on kasvanut myös yritysrahoi-

tuksessa, kun suuret suomalaiset yrityk-

set ovat laskeneet liikkeeseen pitkäai-

kaisia joukkovelkakirjalainoja sekä 

kotimaisilla että kansainvälisillä mark-

kinoilla (kuvio 6). Pienten ja keskisuur-

ten yritysten rahoitustarpeet ovat usein 

vähäisempiä, ja nämä yritykset ovat 

riippuvaisia pankkien myöntämistä lai-

noista.

Vuoden 2013 aikana on tehty eräi-

tä konkreettisia aloitteita yritysten 

rahoituslähteiden monipuolistamiseksi 

ja joukkovelkakirjalainojen liikkeeseen-

laskun edistämiseksi. Nasdaq-OMX 

Helsinki julkaisi lokakuussa 2013 luon-

noksen sääntökirjasta monenkeskiselle 

kauppapaikalle, First Northille perus-

tettavista joukkovelkakirjamarkkinois-

ta. Lisäksi Elinkeinoelämän keskusliitto 

ja listayhtiöiden neuvottelukunta ovat 

laatineet malliehdot yritysten ja sijoitta-

jien välisille joukkolainoille. Tavoittee-

na on vähentää joukkovelkakirjalaino-

jen liikkeeseenlaskuun liittyviä kustan-

nuksia ja näin helpottaa myös pienem-

pien, ei-luottoluokiteltujen yritysten 

joukkolainojen käyttöä. Malliehdot jul-

kaistiin kommentoitavaksi marraskuus-

sa 2013.

Kuvio 7.

1. Lainat yrityksille 2. Lainat kotitalouksille
3. Lainat asuntoyhteisöille

%

Lähde: Suomen Pankki.

Suomen rahalaitosten kotimaahan myöntämien lainojen 
kannan vuosimuutos
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ehtoisessa varainhankinnassa on siirryt-

ty kohti entistä vakaampia lähteitä 

supistamalla lyhytaikaisen rahoituksen 

osuutta ja lisäämällä erityisesti vakuu-

dellista pitkäaikaista rahoitusta. Pank-

kien sääntelymuutosten arvioidaan 

edelleen vahvistavan tätä kehitystä.

Suomessa talletukset yleisöltä, val-

taosin kotimaasta, ovat perinteisesti 

olleet talletuspankkien tärkein yksittäi-

nen rahoituksen lähde. Pankkien hyvä 

luottokelpoisuus on tukenut myös 

markkinaehtoista varainhankintaa, ja 

rahoituksen keskimääräinen maturiteet-

ti on pidentynyt, kuten muuallakin 

Euroopassa. Pankkien ja muiden raha-

laitosten liikkeeseen laskemien pitkäai-

kaisten velkapapereiden kanta on kas-

vanut huomattavasti viime vuosina 

(kuvio 6). Katetut JVK-lainat muodos-

tavat tästä merkittävän osan, ja niiden 

käytön lisääntyminen on ollut myön-

teistä varainhankinnan kannalta. 

Samalla pankkien varojen sitoutunei-

suus kuitenkin lisääntyy, mikä voi myö-

hemmin vaikeuttaa vakuudettoman 

velan liikkeeseen laskemista.

Kotimaisten rahalaitosten myöntä-

mät lainat ovat Suomessa yritysten ja 

kotitalouksien tärkein velkarahoituksen 

lähde. Rahalaitosten luotonantokyky 

on säilynyt kokonaisuudessaan hyvänä 

ja rahoituksen saatavuus riittävänä. 

Vuoden 2013 aikana yrityksille ja koti-

talouksille myönnettyjen lainojen kanta 

on kuitenkin kasvanut hyvin hitaasti 

(kuvio 7). Tämä on johtunut sekä 

kysyntä- että tarjontalähtöisistä teki-

jöistä. Lainojen ehdot ja saatavuus ovat 

jossain määrin tiukentuneet, mutta 

samaan aikaan yritysten ulkoisen rahoi-

tuksen tarve on ollut vähäistä ja kotita-

Kuvio 6.

1. Rahalaitokset: pitkäaikaiset velkapaperit
2. Rahalaitokset: lyhytaikaiset velkapaperit
3. Yritykset: pitkäaikaiset velkapaperit

Mrd. euroa

Lähde: Suomen Pankki.
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Suomen rahalaitosten ja yritysten liikkeeseen laskemien 
velkapapereiden kanta
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Kotitalouksien velkaantumisessa 
tasaantumisen merkkejä

Asuntolainakannan vuosikasvu oli syys-

kuussa 2013 vain 2,9 %, kun se vielä 

vuotta aiemmin oli 6,1 %. Samalla 

kotitalouksien velkaantumisen pitkään 

jatkunut kasvu on selvästi hidastunut. 

Velkaantumisaste oli kesäkuussa 2013 

noin 117,3 % eli prosenttiyksikön kor-

keampi kuin vuoden 2012 lopussa 

(kuvio 8). Maltillisen kehityksen taus-

talla on mm. kotitalouksien varovaisuu-

den lisääntyminen.

Myös asuntojen hintojen pitkään 

jatkuneessa nousussa näkyy tasaantu-

misen merkkejä. Kuukausittaisten hin-

taindeksien mukaan osakeasuntojen 

hintojen nousu on pääkaupunkiseudul-

la käytännössä pysähtynyt, kun taas 

muualla Suomessa osakeasuntojen hin-

nat ovat hienoisesti laskeneet. Palkan-

saajien ansiotasoon verrattuna asunto-

Kuvio 8.

1. Kotitalouksien velat*, % käytettävissä olevasta tulosta (vasen asteikko)
2. Asuntojen hinnat suhteessa palkansaajien ansiotasoon (oikea asteikko)

%

* Ml. kotitalouksien arvioitu osuus omistamiensa asunto-osakeyhtiöiden
veloista.
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

Kotitalouksien velkaantuneisuus ja asuntojen hinnat
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jen keskimääräinen hintataso on laske-

nut kesän 2010 jälkeen.

Asuntojen hintakehityksen tasaan-

tumista voidaan pitää myönteisenä 

rahoitusjärjestelmän vakauden kannal-

ta, sillä usein matalan korkotason olo-

suhteissa omaisuuserien hintoihin pelä-

tään syntyvän ylilyöntejä. Asuntojen 

hintojen nopea nousu ja samanaikainen 

liiallinen luotonanto ovat historiallisesti 

olleet keskeisiä järjestelmäriskien lähtei-

tä. Suomen rahoitusjärjestelmä on eri-

tyisen haavoittuva asuntomarkkinoiden 

häiriöille, sillä asunnot muodostavat 

suurimman osan kotitalouksien varalli-

suudesta ja asuntolainat suomalaisten 

pankkien luotonannosta. Lisäksi koti-

taloussektorin velkaantuneisuus on kas-

vanut pitkään, valtaosa asuntolainoista 

on vaihtuvakorkoisia ja luototussuhteet 

ovat uusissa asuntolainoissa suuria.

Pankkiunioni etenee

Pankkiunioni koostuu yhteisestä val-

vontamekanismista sekä yhteisestä krii-

sinratkaisumekanismista. Talletussuoja-

järjestelmää kehitetään samalla uudista-

malla talletussuojadirektiiviä. 

Kattava arvio riskeistä ennen yhteisen 
valvontamekanismin käynnistymistä 

Yhteisen valvontamekanismin on mää-

rä aloittaa käytännön toimintansa mar-

raskuussa 2014. Ecofin-neuvosto 

hyväksyi asetuksen yhteisestä valvonta-

mekanismista lokakuussa 2013, mutta 

ennen kuin Euroopan keskuspankki 

ottaa vastuun valvontatehtävistä, teh-

dään pankkien tilasta kattava arvio, 

joka pitää sisällään pankkien riskien ja 

taseiden laadun arvioinnin sekä stressi-

testit. EKP ja kansalliset valvojat teke-
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vät tasearviot yhteistyössä tarkasti 

sovittujen yhteisten arviointikriteerien 

pohjalta. Stressitestit toteutetaan yhteis-

työssä Euroopan pankkiviranomaisen 

(EBA) kanssa. 

Tasearviot ja stressitestit ovat tär-

keitä luottamuksen palauttamiseksi, 

mutta ne eivät yksin riitä. Tämän lisäksi 

tulee sopia toimenpiteistä havaittujen 

ongelmien korjaamiseksi. Heikot, mutta 

elinkelpoiset pankit tulee pääomittaa ja 

elinkelvottomat pankit ajaa hallitusti 

alas. Tarkoituksena on, että EKP:n 

aloittaessa valvontatehtävänsä kaikkien 

merkittävien euroalueen pankkien 

vakavaraisuus ja elinkelpoisuus on var-

mistettu. Pankin hallittu alasajo on 

mahdollista vain, jos on olemassa toi-

miva, pankkeja varten rakennettu 

kriisin ratkaisumenettely. Kriisinratkai-

sumenettely noudattaa käytännössä 

konkurssimenettelyä ilman, että pank-

kia asetetaan virallisesti konkurssiin. 

Menettely mahdollistaa pankin tervei-

den toimintojen erottamisen ongelmalli-

sista osista sekä niiden toiminnan jatka-

misen ilman liiallisia rasitteita. Kriisin-

ratkaisuprosessin läpiviemiseksi tarvi-

taan myös varoja pankin tappioiden 

kattamiseksi, kriittisten toimintojen 

ylläpitämiseksi ja mahdollisen uuden, 

elinkelpoisen pankin pääomittamiseksi. 

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi 
vähentää pankkikriisejä tulevaisuudessa

Euroopassa on parhaillaan valmisteilla 

kaksi merkittävää hanketta pankkien 

kriisinratkaisumenettelyn kehittämisek-

si. Euroopan komission kesäkuussa 

2012 tekemä ehdotus direktiiviksi luot-

tolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 

elvytys- ja kriisinratkaisujärjestelyistä 

yhdenmukaistaa ja uudistaa jäsenmai-

den kriisinratkaisusäädäntöä. Direktiivi 

mahdollistaa monissa jäsenmaissa 

ensimmäistä kertaa suurenkin pankin 

hallitun alasajon ilman, että siitä aiheu-

tuisi häiriöitä rahoitusmarkkinoille. 

Direktiivi on merkittävä edistysaskel 

käytäntöön, jossa pankin ongelmat voi-

daan hoitaa ainoastaan asettamalla 

pankki konkurssiin9 tai pelastamalla se 

valtion varoilla. Direktiivi toimeenpan-

naan kuitenkin kansallisen tason lain-

säädäntönä, eikä se riitä, kun kyseessä 

ovat pankit, jotka harjoittavat toimin-

taa yli maiden rajojen. 

Komissio antoi lisäksi kesällä 2013 

esityksen yhteisestä kriisinratkaisume-

kanismista. Esityksen mukaan pank-

kiunionin piirissä oleviin pankkeihin 

sovellettaisiin uutta yhteistä ja keskitet-

tyä kriisinratkaisumenettelyä. Keskitet-

ty elin tekisi keskeiset päätökset kriisin-

ratkaisusta ja laatisi ongelmiin ajautu-

nutta pankkia koskevan kriisinratkai-

suohjelman, jossa yksilöidään tarvitta-

vat toimenpiteet. Kriisinratkaisuohjel-

man toteuttaisivat kansalliset viran-

omaiset, mutta yhteinen kriisinratkaisu-

mekanismi valvoisi ohjelman toteutta-

mista ja voisi tarvittaessa tehdä suoraan 

yksittäisiä pankkeja sitovia päätöksiä.

Yhteinen kriisinratkaisumekanismi 

korjaa niitä puutteita, joita liittyy kan-

sallisen tason kriisinratkaisumenette-

lyyn. Yhteinen keskitetty menettely 

mahdollistaa nykyisiä kansallisia järjes-

telmiä selvästi tehokkaammin sellaisten 

pankkien alasajon, joilla on yli maiden 

rajojen ulottuvaa toimintaa. Lisäksi se 

kohtelee eri jäsenmaissa harjoitettavaa 

9 Normaalin kaikkia yrityksiä koskevan konkurssi-
lainsäädännön mukaisesti.

Kriisinratkaisu-

menettely 

mahdollistaa 

ongelmapankin 

terveiden 

toimintojen 

toiminnan 

jatkamisen.
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pankkitoimintaa samalla tavoin, jolloin 

kriisinratkaisumenettelystä tulee yhden-

mukainen. 

Komission esittämässä kriisinrat-

kaisumenettelyssä prosessin läpiviemi-

seksi tarvittavat varat tulevat ensisijai-

sesti omistajilta ja velkojilta, aivan 

kuten normaalissa konkurssimenettelys-

säkin. Sijoittajanvastuu (bail-in) toteu-

tuu kattamalla ensin pankin tappiot 

omalla pääomalla (sekä etuoikeudel-

taan huonommilla veloilla) ja muunta-

malla sen jälkeen riittävä määrä velko-

jien saamisia (uudeksi) omaksi pää-

omaksi, jotta uudelleen järjestellystä 

pankista tulee jälleen vakavarainen. 

Kriisinratkaisun rahoittamiseen 

osallistuvat tarvittaessa myös pankki-

sektorin rahoittamat kriisinratkaisu-

rahastot. Komission esityksen mukaan 

rahastojen käyttö olisi kuitenkin tois-

sijaista vasta velkojanvastuun jälkeen. 

Yhteiselle kriisinratkaisumekanismille 

luotaisiin myös yhteinen pankkialan 

kriisinratkaisurahasto. Komission esi-

tyksen mukaan rahastoon kerättäisiin 

varoja seuraavan 10 vuoden aikana 

määrä, joka on 1 % pankkien talletus-

suojan alaisista talletuksista (vuoden 

2011 tilanteen perusteella rahastoon 

kerättävä määrä olisi n. 55 mrd. euroa). 

Rahaston tavoitteena on turvata rahoi-

tusjärjestelmän vakaus, ei tukea elinkel-

vottomien pankkien toimintaa. Yhtei-

nen rahasto korvaisi pankkiunionin 

alueella kansalliset kriisinratkaisurahas-

tot. 

Lisäksi talletussuojarahastot saat-

tavat joutua osallistumaan kriisinrat-

kaisun rahoitusjärjestelyihin tiettyjen 

ehtojen mukaisesti. Lopullinen vastuun-

jako eri osapuolten välillä selviää kui-

tenkin vasta, kun kriisinratkaisulainsää-

däntö on saatu kaikilta osin valmiiksi.  

Tavoitteena on saada yhteistä krii-

sinratkaisumekanismia koskeva asetus 

hyväksyttyä ennen kevään 2014 euro-

parlamenttivaaleja. Yhteinen kriisinrat-

kaisumekanismi voisi käynnistää toi-

mintansa vuoden 2015 alusta, mutta 

keskeiset velkojanvastuuta koskevat 

säännökset tulisivat näillä näkymin 

voimaan täydessä laajuudessaan vasta 

myöhemmin. Luottolaitoksia ja sijoitus-
palveluyrityksiä koskevan kriisin-

hallintadirektiivin täytäntöön pano-

aikataulu on pitkälti sama, ja myös sen 

odotetaan tulevan voimaan vuoden 

2015 alusta. 

Lyhyen aikavälin haasteena 
rahoitusjärjestelyistä sopiminen

Pankkiunionilla vastataan euroalueen 

pankkien valvonnan ja kriisinratkaisun 

puutteisiin keskipitkällä aikavälillä. 

Lyhyellä aikavälillä tarvitaan kuitenkin 

väliaikaisia järjestelyjä, joiden avulla 

kyetään toimimaan siihen asti, kunnes 

pankkiunioni on keskeisiltä osiltaan 

valmis. Siirtymäajaksi on sovittava etu-

käteen rahoitusjärjestelyistä. Myös 

yhteisen kriisinratkaisumekanismin 

käynnistäminen ilman, että sijoittajan-

vastuu on voimassa, edellyttäisi väli-

aikaisista rahoitusjärjestelyistä sopimis-

ta etukäteen.

Lähtökohtaisesti vastuu aiempien 

vuosien perintönä pankeille kertyneiden 

ongelmien korjaamisesta kuuluu omis-

tajille ja toissijaisesti kullekin jäsenvalti-

olle itselleen. Pankkien pääomittaminen 

nykyisessä markkinatilanteessa voi 

edelleen olla haastava tehtävä, varsin-

kin jos rahan tarve on suuri. Luotta-

Komission 

esittämässä 

kriisin ratkaisu-

menettelyssä 

prosessin 

läpiviemiseksi 

tarvittavat varat 

tulevat ensisijaisesti 

omistajilta ja 

velkojilta.
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muksen palauttaminen edellyttää lisäk-

si, että euroalueen merkittävät pankit 

pääomitetaan vähimmäisvaatimuksia 

vahvemmiksi. Jos markkinarahoitusta 

ei ole saatavilla ja jäsenvaltiolla ei ole 

velkakestävyyttä vaarantamatta mah-

dollisuutta pääomittaa pankkia, vaihto-

ehtona on pankin hallittu alasajo tai 

pääomittaminen yhteisötason tuki-

mekanismien avulla. Elinkelvottomat 

pankit tulee lähtökohtaisesti ajaa alas.

Euroopan vakausmekanismi 

(EVM) voi tulevaisuudessa pääomittaa 

pankkeja suoraan tietyin ehdoin. Uuden 

tukivälineen perustamisesta päätetään 

vakausmekanismin hallintoneuvostossa 

yksimielisesti sen jälkeen, kun yhteinen 

valvontamekanismi on toimintavalmiu-

dessa. Myös pääomituspäätökset edel-

lyttävät yksimielisyyttä. Tukivälineen 

yksityiskohdat viimeistellään, kun 

yhteistä kriisinratkaisumekanismia kos-

kevat päätökset on tehty. Sijoittajanvas-

tuu toteutetaan ensi vaiheessa noudat-

tamalla EU:n valtiontukisääntöjä ja 

Euroopan vakausmekanismin tuelle 

asetettavia vaatimuksia. Vakausmeka-

nismin osallistuminen pankin pääomit-

tamiseen voidaan kuitenkin järjestää 

välillisesti jäsenvaltion kautta ennen 

kuin yhteinen valvontamekanismi on 

toimintavalmis.

Kansallisella tasolla pankki voidaan 

kriisinhallintadirektiivin täytäntöön-

panon jälkeen asettaa kriisinratkaisume-

nettelyyn10, jolloin viranomaisilla on erit-

täin laajat valtuudet järjestellä pankin 

toimintoja uudelleen. Pankkiunionin 

alueel la yhteinen kriisinratkaisumekanis-

10 Toinen mahdollisuus on säätää kansallisesti väliai-
kaisesta kriisinratkaisumenettelystä siihen asti kunnes 
direktiiviä voidaan soveltaa. 

mi toteutuessaan huolehtii pankkien 

kriisinratkaisusta.

Pankkien kriisinratkaisussa pitäisi 

myös siirtymäaikana noudattaa samoja 

tärkeitä perusperiaatteita, joille pank-

kiunioni rakentuu, eli julkisia varoja ei 

pidä käyttää pankkien pelastamiseen 

eikä pankkisektorin nykyisiä ongelmia 

pidä siirtää uuden järjestelmän kautta 

muiden maksettavaksi. Yhteinen kriisin-

ratkaisumekanismi edellyttää, että sillä 

on käytettävissään riittävästi varoja 

kriisinratkaisuprosessin läpiviemiseksi. 

Sekä elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivi 

että yhteinen kriisinratkaisumekanismi 

nojaavat vahvasti sijoittajanvastuun 

toteutumiseen. Tavoitteeseen on mah-

dollista päästä varmistamalla, että krii-

sinratkaisulainsäädäntö tulee voimaan 

yhdellä kertaa täydessä laajuudessaan 

eikä minkään osa-alueen käyttöönottoa 

lykätä alkavaksi myöhemmin. Tämä 

koskee erityisesti sijoittajanvastuun 

täyttä soveltamista. Myös kriisinrat-

kaisurahaston käyttö on säänneltävä 

siten, että rahaston kautta ei välity 

jäsenvaltioille ennalta määrittelemättö-

miä vastuita tai velvoitteita.        

Makrovakauspolitiikkaan välineitä

Pankkiunionin ohella Euroopan unio-

nissa ollaan ottamassa käyttöön erityi-

siä makrovakauspoliittisia toimenpitei-

tä finanssikriisien taustalla olevien jär-

jestelmäriskien torjumiseksi. Kesällä 

2013 tulivat voimaan uusittu luotto-

laitosdirektiivi sekä siihen liittyvä EU-

asetus11, joilla pannaan täytäntöön kan-

sainvälinen pankkisääntelyn kokonais-

11 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
2013/36/EU ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) N:o 575/2013.
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uudistus (ns. Basel III). Sääntelyuudistus 

antaa makrovakaudesta vastuullisille 

viranomaisille välineitä, joilla voidaan 

parantaa pankkisektorin kestokykyä ja 

muilla tavoin hillitä järjestelmäriskien 

muodostumista. 

Koko EU-alueen makrovakautta 

valvova Euroopan järjestelmäriskikomi-

tea (EJRK) on antanut suosituksia mak-

rovakauspolitiikan välitavoitteista, väli-

neistä ja toteuttamisesta. Järjestelmäris-

kikomitea suosittelee, että kukin EU:n 

jäsenmaa nimeää makrovakauspolitii-

kasta vastuullisen viranomaisen, joka 

täsmentää toiminnalleen välitavoitteet. 

Komitea suosittaa jäsenmaiden varmis-

tavan, että viranomaisilla on riittävät 

politiikkavälineet kunkin välitavoitteen 

saavuttamiseksi. Lisäksi komitea kehot-

taa viranomaisia määrittelemään strate-

gian makrovakauspolitiikan toteuttami-

sen perustaksi.

Suomessa otetaan tärkeitä askelia 

makrovakauspolitiikan toteuttamiseksi 

uudistamalla nykyistä luottolaitoslain-

säädäntöä. Uudistuksella pannaan täy-

täntöön EU:n uusi luottolaitossääntely 

sekä tarkistetaan sääntelyä muilta osin. 

Makrovakauspolitiikan lisäksi uudistus 

kattaa perinteisen yksittäisiä pankkeja 

koskevan sääntelyn. Makrovakauspoli-

tiikkaa koskevaa lainsäädäntöä pohjus-

tettiin valtiovarainministeriön asetta-

massa ministeri Antti Tanskasen johta-

massa työryhmässä, joka antoi raportis-

saan lokakuussa 2012 ehdotuksia mak-

rovakauspolitiikan järjestämiseksi ja 

siinä tarvittaviksi välineiksi. 

On tärkeää, että Suomen lainsää-
dännössä mahdollistetaan järjestelmä-

riskien ja rahoitusjärjestelmän haavoit-

tuvuuksien kokonaisvaltaiseen arvioin-

tiin perustuva tehokas makrovakauspo-

litiikka, jota varten viranomaisilla on 

käytössään riittävät välineet. Makro-

vakausvälineiden käyttöä koskevan 

päätösvallan antaminen Tanskasen työ-

ryhmän ehdotuksen mukaisesti Finans-

sivalvonnan johtokunnalle mahdollistaa 

keskeisten viranomaisten edustajien 

osallistumisen päätöksiin ilman tarvetta 

perustaa uusia instituutioita. Onnistu-

misen edellytys on, että viranomaisten 

yhteistyö toimii saumattomasti ja eri 

näkökulmat otetaan huomioon, kun 

arvioidaan tarvetta soveltaa välineitä.

Uudistuvassa luottolaitoslain-

säädännössä määritellään välineet, joita 

makrovakauspolitiikan tavoitteiden saa-

vuttamiseksi voidaan Suomessa käyttää. 

Keskeinen viranomaisten käyttöön tule-

va väline on pankeille tarvit taessa asetet-

tava muuttuva lisäpääomavaatimus, jota 

edellytetään EU:n luottolaitosdirektiivis-

sä. Muuttuvalla lisäpääomavaatimuksel-

la pyritään suojelemaan pankkisektoria 

riittävin pääomapuskurein liiallisen luo-

tonannon aiheuttamilta järjestelmäris-

keiltä ja siten varmistamaan, ettei pank-

kien tarvitse pääomarajoitteiden vuoksi 

supistaa luotonantoaan rahoitusjärjestel-

män ongelmatilanteissa.

Lainakatto torjuu 
asunto  markkinoiden riskejä

Rahoitusjärjestelmän vakautta uhkaa-

vat järjestelmäriskit ja haavoittuvuudet 

ovat monimuotoisia ja muodostuvat 

hyvin eri tavoin. Tästä syystä niiden 

torjuminen voi edellyttää useita erilaisia 

välineitä, joilla voidaan parhaalla mah-

dollisella tavalla ehkäistä tai hillitä 

ongelmien syntyä. Jos koko pankkisek-

torin luotonanto on kiihtymässä voi-

Uudistuvassa 

luotto laitos-

lainsäädännössä 

määritellään 

välineet, joita 

makrovakaus-
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makkaasti, voi olla perusteltua puuttua 

kasvavaan riskiin asettamalla pankeille 

koko taseeseen kohdistuva lisäpääoma-

vaatimus. Jos sen sijaan nähdään, että 

nimenomaisesti asuntoluottomarkki-

noilla on kehittymässä vakavia järjestel-

märiskejä, ei niitä kyetä välttämättä 

torjumaan muuttuvalla lisäpääomavaa-

timuksella, tai vaatimuksen asettaminen 

voi tarpeettomasti rajoittaa pankkien 

luotonantoa esimerkiksi yrityksille. 

Suomessa asuntomarkkinoihin ja 

asuntoluotonantoon liittyvien riskien 

ehkäiseminen on erityisen tärkeää 

rahoitusjärjestelmän vakauden turvaa-

miseksi, sillä asuntovarallisuus muodos-

taa valtaosan suomalaisten kotitalouk-

sien varallisuudesta ja asuntolainat 

kotitalouksien veloista. Asuntoluo-

tonannon ja asuntojen hintojen jyrkät 

vaihtelut ovat olleet useiden suurten 

pankki- ja talouskriisien taustalla. Näis-

tä syistä viranomaisille on syytä osoit-

taa riittävän tehokkaat kohdistetut väli-

neet, joilla voidaan tarvittaessa reagoi-

da asuntoluotonannon liialliseen kas-

vuun, kotitalouksien kasvavaan vel-

kaantumiseen tai asuntojen hintojen 

vaarallisen nopeaan nousuun. Näillä 

välineillä on aivan erityinen arvo euro-

alueeseen kuuluvien maiden kannalta, 

sillä alueellista ylikuumenemista ei voi-

da torjua koko alueen tarpeisiin sovite-

tulla yhteisellä rahapolitiikalla.

Mahdollinen makrovakausväline 

asuntomarkkinoiden järjestelmäriskien 

hillitsemiseksi on asuntoluottojen mää-

rän rajoittaminen suhteessa käytettävien 

vakuuksien käypään arvoon asettamalla 

niin sanottu enimmäisluototussuhde eli 

lainakatto. Kansainvälisten kokemusten 

valossa luototussuhteen rajoittaminen 

on auttanut pienentämään luotonannon 

kasvuvauhtia sekä jarruttamaan asunto-

jen hintojen nousua ja nousuodotuksia. 

Tätä kautta sitovan lainakaton asettami-

sella tai kiristämisellä on ollut suotuisia 

vaikutuksia rahoitusjärjestelmän vakau-

den kannalta. 

Jotta sitova lainakatto toimisi toi-

votulla tavalla, se tulisi asettaa suhdan-

nevaihteluita tasaavasti. Asuntoluotto-

jen määrää tulisi rajoittaa enimmäisluo-

totussuhteen avulla vain erityistilanteis-

sa, kun asuntoluotonanto ja asunto-

markkinat uhkaavat ylikuumentua. Kri-

teerinä lainakaton asettamiselle voidaan 

käyttää esimerkiksi asuntojen hintojen 

nousuvauhdin suhdetta palkansaajien 

yleiseen ansiotasokehitykseen.

Pankkijärjestelmän keskittyneisyys 
otettava huomioon

Suomen pankkijärjestelmä on raken-

teeltaan hyvin keskittynyt (kuvio 9), ja 

myös sen koko suhteessa kansantalou-

teen on kasvanut viime vuosina. Suu-

rimpien yksittäisten Suomessa toimivien 

pankkien vakavat ongelmat voisivat 

ääritilanteessa vaarantaa koko rahoi-

tusjärjestelmän toimintakyvyn. 

Makrovakauden turvaamiseksi 

suurten pankkien kyky kattaa tappioita 

on turvattava erityisen huolellisesti. 

Tämän vuoksi on tärkeää, että myös 

Suomessa voidaan asettaa lisäpääoma-

vaatimuksia maailmanlaajuisen rahoi-

tusjärjestelmän kannalta merkittäville 

sekä muille systeemisesti merkittäville 

pankeille.12 EU-lainsäädäntö mahdollis-

12 Pankeille asetettavista systeemisistä lisäpääomavaa-
timuksista tarkemmin, ks. Vauhkonen – Westman 
(2013) Suomessa luotava valmiudet asettaa pankeille 
systeemisiä lisäpääomavaatimuksia. Euro & talous 
2/2013.

Suomessa 

asunto-

markkinoihin ja 

asunto-

luotonantoon 

liittyvien riskien 

ehkäiseminen on 

erityisen tärkeää 

rahoitus-

järjestelmän 

vakauden 

turvaamiseksi.
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taa kuitenkin vain melko pienet insti-

tuutiokohtaiset lisäpääomavaatimuk-

set13, minkä vuoksi on harkittava mah-

dollisuuksia varautua ongelmiin muilla 

välineillä. Pankkien koon lisäksi vaati-

muksia mitoitettaessa on otettava huo-

mioon esimerkiksi se, missä määrin 

ongelmat voivat tarttua pankista toi-

seen tai muihin rahoitusjärjestelmän 

osiin. 

Suomen pankkisektori on hyvin 

läheisesti kytköksissä muiden Pohjois-

maiden pankkijärjestelmiin. Makrova-

kauspolitiikan toimivuuden ja tasapuo-

lisen kilpailuympäristön varmistamisek-

si on tärkeää, että Suomen makrova-

kauspolitiikan välineet ja järjestelyt 

ovat riittävässä määrin sopusoinnussa 

13 Suurin luottolaitosdirektiivin sallima lisäpääoma-
vaatimus maailmanlaajuisen rahoitusjärjestelmän kan-
nalta merkittäville pankeille on 3,5 % ja muille rahoi-
tusjärjestelmän kannalta merkittäville pankeille 2 % 
riskipainotetuista saamisista.

muiden Pohjoismaiden kanssa. Kan-

sainvälisen valuuttarahaston (IMF) 

syyskuussa 2013 julkaiseman arvion14 

mukaan merkittävät rahoitusjärjestel-

mäpolitiikan erot Pohjoismaiden välillä 

voivat johtaa riskien keskittymiseen ja 

vaarantaa rahoitusjärjestelmän vakau-

den alueella.

Useat Pohjoismaat suunnittelevat 

asettavansa pankeille EU:n vähimmäis-

vaatimuksia selvästi kireämmät pää-

omavaatimukset käyttäen systeemisesti 

merkittäville pankeille asetettavia vaati-

muksia, mutta myös EU-lainsäädännön 

mahdollistamaa erillistä lisäpääoma-

vaatimusta eli niin sanottua järjestelmä-

riskipuskuria. Jotta pankkijärjestelmän 

keskittyneisyyden vahvistamiin riskei-

hin voidaan varautua riittävästi, tulisi 

myös Suomessa luoda mahdollisuus 

käyttää järjestelmäriskipuskuria makro-

vakauspolitiikan välineenä. Järjestelmä-

riskipuskurin käyttö yhtenäistäisi 

samalla makrovakausvälineiden käyt-

töä Pohjoismaissa.

Järjestelmäriskien torjumiseksi voi-

daan tulevaisuudessa tarvita uusia mak-

rovakausvälineitä riippuen ensi vaihees-

sa käyttöön otettavien välineiden vai-

kuttavuudesta sekä riskien muutoksista. 

Suomessa on säännöllisesti arvioitava 

makrovakauspolitiikan tehokkuutta ja 

välineiden riittävyyttä sekä tarpeen 

mukaan pyrittävä ottamaan käyttöön 

uusia välineitä. Tulevaisuudessa on har-

kittava erityisesti, miten makrovakaus-

politiikalla tulisi vaikuttaa pankkijärjes-

telmän maksuvalmiusriskeihin ja pank-

kijärjestelmän ulkopuolelta syntyviin 

14 International Monetary Fund (syyskuu 2013) Nor-
dic Regional Report – Staff Report for the 2013 Clus-
ter Consultation. IMF Country Report No. 13/274.

Kuvio 9.

1. Viiden suurimman luottolaitoksen osuus kaikkien
luottolaitosten yhteenlasketusta taseesta, 2011

%

EU-maiden luvuissa ovat mukana myös maassa toimivat ulkomaisten
pankkien tytäryhtiöt ja sivukonttorit.
Lähde: Euroopan keskuspankki.
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järjestelmäriskeihin sekä pankkien ja 

rahoitusjärjestelmän muiden osien väli-

siin yhteyksiin.

Järjestelmäriskien arvioinnista 
käytännön politiikkatoimiin

Keskuspankit ja muut viranomaiset 

ovat jo pitkään analysoineet rahoitus-

järjestelmien kokonaisvakautta ja siihen 

kohdistuvia riskejä. Siirtyminen järjes-

telmäriskien arvioinnista ja niistä tie-

dottamisesta aktiivisiin toimenpiteisiin 

riskien torjumiseksi on haastava askel 

viranomaisille, ja se on toteutettava 

harkiten. Suomen Pankki ja Finanssival-

vonta ovat aloittaneet läheisessä yhteis-

työssä käytännön valmistelut, joilla 

varaudutaan arvioimaan tarpeita käyt-

tää makrovakausvälineitä.

Rahoitusjärjestelmän makrova-

kaustavoitteen omaksuminen vaikuttaa 

perustavanlaatuisesti tavoitteisiin, joi-

hin pankeille tai muille rahoitusjärjes-

telmässä toimijoille asetettavilla vaati-

muksilla tai rajoituksilla pyritään. 

Aiemmin pankkien valvonnalla on 

pyritty vakauden turvaamiseen ensi 

sijassa varmistamalla yksittäisten insti-

tuutioiden vakavaraisuus ja maksuval-

mius. Makrovakauspolitiikassa tavoit-

teena on yksittäisten instituutioiden 

vakauden asemesta koko järjestelmän 

vakaa toiminta. Esimerkiksi tavoitteena 

on, ettei rahoitusmarkkinoiden suhdan-

nevaihe kiihdyttäisi tai toisaalta estäisi 

rahoituksen välittymistä kotitalouksille 

ja yrityksille. Tässä tarkoituksessa voi-

daan pääomavaatimuksia keventää las-

kusuhdanteessa, vaikka yksittäisen pan-

kin vakavaraisuuden varmistaminen 

edellyttäisi vaatimusten kiristämistä.

Kotimaisen viranomaisyhteistyön 

lisäksi makrovakauspolitiikka edellyt-

tää laajaa yhteistyötä Euroopan unio-

nissa sekä erityisesti pankkiunionissa. 

Yhteisen pankkivalvontamekanismin 

myötä EKP:llä on oikeus harkintansa 

mukaan kiristää kansallisten viran-

omaisten asettamia pankkien muuttuvia 

lisäpääomavaatimuksia ja muita EU-

lainsäädännön perusteella sovellettavia 

makrovakauspolitiikan välineitä. Mah-

dollisuudella pyritään välttämään tilan-

ne, jossa viranomaiset eivät puutu 

kehittymässä oleviin vakaviin järjestel-

märiskeihin.

Asiasanat: makrovakauspolitiikka, 

pankit, pankkiunioni, rahoitus-

järjestelmä, rahoitusmarkkinat, vakaus

Suomen Pankki ja 

Finanssivalvonta 

ovat aloittaneet 

yhteistyössä 

valmistelut 

makro vakaus-

välineiden 

käyttöön-

ottamiseksi.
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Talouden rakenneuudistukset ja julkisen 
talouden kestävyys

Suomen hallitus julkisti elokuussa 2013 

laajan rakennepoliittisen ohjelman 

suunta viivat.1 Ohjelmassa on hahmoteltu 

tavoitteet julkisen talouden saattamiseksi 

kestävälle pohjalle. Tavoitteena on vahvis-

taa kuntataloutta karsimalla kuntien vel-

voitteita sekä etsiä toimenpiteitä, joiden 

avulla voidaan parantaa julkisen palvelu-

tuotannon tuottavuutta, pidentää työuria, 

vähentää rakenteellista työttömyyttä sekä 

lisätä muilla keinoin talouden tuotanto-

poten tiaalia. 

Toteutuessaan rakenneuudistukset 

kohentaisivat julkista taloutta huomatta-

vasti. Suomen Pankin laskelmien mukaan 

julkisen talouden kestävyysvaje saataisiin 

kurottua umpeen, mikäli uudistukset kye-

tään toteuttamaan täysimääräisesti ja vii-

pymättä. Tavoiteltujen vaikutusten 

aikaansaanti edellyttäisi kuitenkin merkit-

täviä muutoksia talouden rakenteissa. 

Keskimääräinen työllisyysaste nousisi 

merkittävästi. Myös työllisyyden rakenne 

muuttuisi aiemmin arvioidusta, sillä jul-

kisten palvelujen tuottamiseen sitoutuisi 

selvästi odotettua vähemmän työvoimaa, 

jos kuntien karsitut palvelut kyetään tuot-

tamaan aiempaa tehokkaammin. 

Rakenneuudistuksia arvioidaan tässä 

artikkelissa julkisen talouden kestävyyden 

kannalta.2 Samalla tuodaan esiin, mitä 

muutoksia tavoitteiden toteutuminen edel-

lyttäisi mm. työmarkkinoilla ja muussa 

talouskehityksessä. Lisäksi havainnolliste-

taan julkisen talouden kehitystä pari 

1 Torstaina 29. elokuuta 2013 sovittu ohjelma, ks.
valtioneuvoston kanslian tiedote 351/2013.
2 Kestävyyslaskelmat perustuvat tarkasteluun, jossa 
työmarkkinoiden muutokset on otettu johdonmukai-
sesti huomioon eläkkeensaajien määrässä ja koko 
talouden työpanoksessa. Kestävyyslaskelmasta tar-
kemmin, ks. Kinnunen – Mäki-Fränti – Viertola 
(2012).

vuosi kymmentä eteenpäin. Rakenneuudis-

tusten vaikutusten välittyminen kokonais-

talouteen ja julkiseen talouteen kestää 

useita vuosikymmeniä. Keskeinen kysymys 

on, kuinka korkeaksi julkisen talouden 

velka-aste voi nousta ennen kuin rakenne-

uudistukset alkavat vaikuttaa siihen. Las-

kelmat osoittavat, että vaikka kuntien 

sopeutustoimet toteutuvat aikataulun 

mukaisesti ja työurat pitenevät tavoitteen 

mukaan, ehtii velka-aste nousta 90 pro-

sentin tuntumaan 2030-luvulla.  Jos lisäk-

si julkisten palvelujen tuottavuus paranee 

ja tuotantopotentiaali kasvaa, velka-aste 

jää 70 prosentin tuntumaan.  

Rakenneuudistusten tarkastelua laa-

jennetaan analyysillä, jossa otetaan huo-

mioon taloudenpitäjien reaktiot sekä 

rakenneuudistuksiin että niiden myötä 

muuttuneeseen julkisen talouden sopeu-

tustarpeeseen. Suomen Pankin kokonais-

taloudellisessa mallissa julkinen talous on 

mallinnettu siten, että eläkeiän noston, 

tuotantopotentiaalin kasvun ja myös kun-

tatalouden säästöjen kokonaistaloudellisia 

vaikutuksia voidaan arvioida.3 Malli-

simuloinnit näyttävät, että uudistukset, 

joilla työhön kohdistuvia maksuja ja 

 veroja voidaan vähentää, kohentavat sekä 

kasvua että työllisyyttä.

Arvio julkisen talouden 
kestävyysvajeesta ilman 
rakennepoliittisen ohjelman toimia

Julkisen talouden kestävyysvaje kertoo, 

kuinka paljon julkisen talouden rahoi-

tusjäämää olisi heti kohennettava, jotta 

3 Suomen Pankin Aino-mallin kuvauksesta tarkem-
min, ks. Kinnunen – Railavo (2011) tai Kilponen – 
Kinnunen – Ripatti (2006). 
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julkiset tulot riittäisivät kattamaan tule-

vat menot ilman, että velka-aste ylittäisi 

60 %.4 Kestävyyslaskelma perustuu 

Suomen Pankin joulukuussa 2013 jul-

kistaman ennusteen mukaiseen lähi-

vuosien ja keskipitkän aikavälin talous-

kehitykseen. Keskeisiltä oletuksiltaan se 

vastaa joulukuun 2012 ennusteen 

yhtey dessä tehtyä kestävyysvaje arviota.5 

Oletukset eläkeläisten määrästä sekä 

korvaussuhteiden kehityksestä on kui-

tenkin päivitetty Eläketurvakeskuksen 

(ETK) uusien pitkän aikavälin laskel-

mien mukaisiksi.6    

Näiden oletusten mukaisesti julki-

sen talouden sopeutustarve on 4,6 %. 

Joulukuun 2012 ennusteen yhteydessä 

arvioitu kestävyysvaje oli 4,2 %. Arvio 

rakenteellisesta perusalijäämästä on 

syventynyt noin yhden prosentti-

yksikkön vuodentakaiseen tilanteeseen 

nähden7. Lisäksi velka-aste on kor-

keampi kuin vuosi sitten arvioitiin. 

Aikaisempaa synkempää kuvaa ali-

jäämän kehityksestä ja velkaantunei-

suudesta kuitenkin kompensoi Eläke-

turvakeskuksen entistä myönteisempi 

ennuste eläkeläisten määrän kehitykses-

tä sekä eläkkeiden korvaussuhteesta 

vuoden 2020 jälkeen. Tämä kohentaa 

työeläkerahastojen tasapainoa ja pie-

nentää siten kestävyysvajearviota.

4 Tämä vastaa Euroopan komission ns. S2-indikaatto-
ria, jota yleisimmin käytetään kestävyyttä mittaavana 
indikaattorina.
5 Ks. Kinnunen – Mäki-Fränti – Viertola (2012).
6 Ks. Risku ym. (2013). 
7 Rakenteellisen alijäämän syvenemiseen vaikuttaa 
erityisesti eläkemenojen kasvu kuluvan vuosikymme-
nen lopulla. Vuosina 2016–2019 nämä menot lisäävät  
alijäämää  yhteensä 0,4 prosenttiyksikköä suhteessa 
BKT:hen.  

Rakenneuudistusten vaikutus 
kestävyysvajeeseen

Kuntatalouden sopeutus

Rakennepoliittisen ohjelman toistaisek-

si konkreettisimmat toimenpide-ehdo-

tukset liittyvät kuntatalouden sopeu-

tukseen sekä työurien pidentämiseen.8 

Kuntatalouden tasapainottamisessa 

rakenneuudistusten vaikutukset tuntu-

vat monella eri tapaa. 

Selkeimmin uudistukset vaikutta-

vat kuntien menosäästöihin. Niiden 

toteuttamiselle on myös asetettu selkeä 

aikataulu. Säästöt, joita täydentävät 

kuntien omat tasapainoa kohentavat 

toimet, on suunniteltu vietävän läpi 

vuosina 2014–2017. Velkaantumisen 

taittamiseksi kuntien edellytetään sääs-

tävän ja kiristävän verotusta tai tehos-

tavan toimintaansa tänä aikana 2 mrd. 

eurolla. Tässä laskelmassa oletetaan, 

kuten rakenneohjelmassa on linjattu, 

että 1 mrd. euroa on suoria säästö-

toimia, joilla kuntien palveluvelvoitteita 

vähennetään. Ohjelmassa kuntien vas-

tuulle jäävän 1 mrd. euron lisävahvis-

tuksen oletetaan tässä toteutuvan koko-

naan kunnallisverotusta kiristämällä. 

Toteutuessaan menosäästöt supis-

taisivat kuntien kokonaismenoja noin 

2 % vuonna 2017. Kuntien menojen 

tasoon nähden säästötavoite ei siten 

vaikuta ylivoimaisen suurelta. Jos sen 

sijaan kuntien vastuulla oleva 1 mrd. 

euron säästötavoite kohdentuisi koko-

naan kunnallisverotukseen, olisi se mer-

kittävä kiristystoimi. Kunnallisveroäyri 

nousisi keskimäärin 2 prosenttiyksikön 

verran (kuvio 1). Se muuttaisi tulovero-

8 Artikkeli perustuu 9.11.2013 käytettävissä olleisiin 
tietoihin.

Julkisen talouden 

sopeutustarve on 

4,6 %. 
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tuksen rakennetta jo melko voimak-

kaasti tasaveron suuntaan. 

Kuntien alijäämä peruslaskelmassa 

on 1 % suhteessa BKT:hen vuonna 

2017. Säästöt yhdessä verotuksen kiris-

tämisen kanssa jotakuinkin tasapainot-

taisivat kuntien talouden siihen men-

nessä. Jos siis kunta taloutta sopeutettai-

siin esitetyn aikataulun mukaisesti ja 

vero- ja menoperusteiden muutokset 

olisivat pysyviä, kestävyysvaje pienenisi 

3,7 prosenttiin eli 0,9 prosenttiyksikköä 

(kuvio 4). Arvio on melko lähellä 

valtio varainministeriön laskelmia.

Työurien piteneminen

Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman 

merkittävin yksittäinen tavoite on työ-

urien pidentäminen kahdella vuodella. 

Pidennyksen hahmotellaan ohjelmassa 

jakautuvan siten, että puoli vuotta olisi 

seurausta aiempaa nopeammasta siirty-

misestä työmarkkinoille ja puolitoista 

vuotta myöhemmästä siirtymisestä eläk-

keelle. Tavoitteena on, että työurat olisi-

vat pidentyneet 2020-luvun puoliväliin 

mennessä. 

Käytännön toimet tämän tavoit-

teen saavuttamiseksi täsmentyvät vasta 

lähivuosien aikana, kun eläkeuudistuk-

sen sisältö alkaa hahmottua. Näissä las-

kelmissa työurien pitenemistä tarkastel-

laan olettamalla, että nuorten todennä-

köisyys siirtyä työelämään ja ikäänty-

neiden todennäköisyys jatkaa työelä-

mässä kasvavat. Tätä todennäköisyyttä 

arvioidaan käyttämällä iän vaikutusta 

mittaavia kertoimia, jotka on estimoitu 

työvoimatutkimuksen kohorttiaineis-

tosta.9 Nuorissa ikäluokissa eli 

9 Menetelmästä tarkemmin, ks. Kinnunen – Mäki-
Fränti (2013).

Kuvio 1.

1. Perusura
2. Kuntien verojen korotus

Prosenttiyksikköä

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
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20–24-vuotiaiden ikäryhmässä iän ole-

tetaan vaikuttavan samalla tavalla 

todennäköisyyteen osallistua työmark-

kinoille kuin viisi vuotta vanhempien 

ikäluokissa. Vanhemmissa ikäluokissa 

eli 63- ja 64-vuotiaissa ikävaikutuksen 

oletetaan puolestaan olevan sama kuin 

55–59-vuotiaiden ikäluokissa. 

Rakenne ohjelman vaikutukset alkavat 

vaikuttaa laskelmassa asteittain vuodes-

ta 2018 lähtien, ja täysimääräisesti 

uudistusten vaikutukset näkyvät työlli-

syysasteissa vuonna 2030.

Kohorttikohtaisesti tarkasteltuna 

ikävaikutuksen muutos tarkoittaisi esi-

merkiksi vuonna 1960 syntyneiden ikä-

luokassa sitä, että kun siinä keskimää-

räinen osallistumisaste olisi historiasta 

estimoitujen riippuvuussuhteiden 

mukaan 25 % kohortin edustajien 

ollessa 63–64-vuotiaita, nousisi osallis-

tumisaste uudistuksen myötä 40 pro-

senttiin. Vastaavasti esimerkiksi vuonna 
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2002 syntyneistä osallistuisi työmarkki-

noille vuosina 2020–2025 noin 5 pro-

senttiyksikköä suurempi osuus kuin 

ennen uudistusta.

Koko talouden osallistumisasteen 

kannalta työurien piteneminen tässä 

arvioidulla tavalla olisi merkittävä 

muutos. Rakennepoliittisessa ohjelmas-

sa on lisäksi tavoitteena vähentää 

rakenteellista työttömyyttä yhden pro-

senttiyksikön verran. Mikäli tässä 

onnistutaan, lisääntyisi työllisten määrä 

edelleen. Rakennetyöttömyyden supis-

tumisen oletetaan vähentävän myös 

pitkä aikaistyöttömyyttä, mikä lisää 

myös työvoimaosuutta, sillä riski jäädä 

työmarkkinoiden ulkopuolelle pienee. 

Kun myös tämä vaikutus otetaan huo-

mioon, nousee osallistumisaste selvästi. 

Perusuraan nähden työurien pite-

neminen ajoittuu voimakkaimmin 

2030-luvulle, ja vuonna 2040 keski-

määräinen työvoimaosuus olisi noin 1 

prosenttiyksikköä suurempi kuin perus-

laskelmassa. Työhön osallistuminen 

kasvaisi jo tasolle, jolla se on parin 

viime vuosikymmenen aikana käynyt 

vain hetkittäin (kuvio 2). Työurien pite-

neminen tarkoittaisi näin käytännössä 

suurta muutosta työvoimaresurssien 

määrässä ja rakenteessa.

Toimet, joilla edistetään työurien 

pitenemistä sekä alku- että loppupäästä, 

olisivat toteutuessaan tehokas keino 

korjata julkisen talouden kestävyyttä. 

Jos sekä nuorimpien että vanhimpien 

työikäisten osallistumisaste kohoaisi 

oletusten mukaisesti, kestävyysvaje 

supistuisi noin 0,8 prosenttiyksikköä eli 

3,8 prosenttiin BKT:stä. Rakennetyöttö-

myyden väheneminen 1 prosenttiyksi-

kön verran supistaisi kestävyysvajetta 

edelleen 0,6 prosenttiyksikköä.

Työurien pitenemisen ja pitkä-

aikaistyöttömyyden pienenemisen 

yhteisvaikutus kestävyysvajeeseen on 

laskelmissa jonkin verran pienempi 

kuin valtiovarainministeriön vastaavat 

arviot. 

Talouden tuotantopotentiaali kasvaa

Työurien pidentämisen lisäksi rakenne-

ohjelmassa asetetaan erillinen tavoite 

talouden tuotantopotentiaalin kasvatta-

miseksi kertaluonteisesti 1,5 prosentin 

verran. Lyhyellä aikavälillä talouden 

tuotantopotentiaalia kasvattaa jo syk-

syllä 2013 saavutettu maltillinen 

palkka ratkaisu. Pitemmän ajan kulues-

sa vaikuttavia keinoja ovat yritysten 

rahoituksen saatavuuden parantaminen, 

kilpailun edistäminen ja sääntelyn pur-

kaminen. Toimia ei kuitenkaan vielä ole 

täsmennetty.

Tuotantopotentiaalia kasvattavia 

toimia on käsitelty laskelmassa pää-

Kuvio 2.

1. Perusura
2. Työurat pitenevät

Prosenttiyksikköä

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

Työmarkkinoille osallistumisen aste keskimäärin

0,70

0,69

0,68

0,67

0,66

0,65

0,64

0,63

0,62

0,61
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

1

2

Osallistumisasteen 

kannalta työurien 

piteneminen olisi 

merkittävä 

muutos.



Talouden rakenneuudistukset ja julkisen talouden kestävyys 71Euro & talous 5 • 2013

senttiin vuodessa. Julkisen sektorin 

tuottavuuskasvun vauhdittuminen 

vähentäisi kuntien työvoiman tarvetta 

selvästi. Jos tavoitteeseen päästään ja 

siinä pysytään 2040-luvun lopulle saak-

ka, henkilöstön lisäämistarve puolittuisi 

100 000 hengestä vajaaseen 50 000 

henkeen (kuvio 3). Vaikutukset 

henkilöstö tarpeeseen kumuloituvat kui-

tenkin hitaasti, joten ne näkyvät kun-

nolla  vasta kaukana tulevaisuudessa. 

Julkisen sektorin aiempaa nopeam-

malla tuottavuuskasvulla olisi heijastus-

vaikutuksia myös muualle talouteen. 

Kunnista vapautuisi lisää työvoimaa 

julkisia palveluita korvaavaan yksityi-

seen palvelutuotantoon sekä muuhun 

yksityiseen tuotantoon, jossa keskimää-

räinen tuottavuus on parempi kuin jul-

kisella sektorilla. Näiden epäsuorien 

vaikutusten suuruutta on kuitenkin 

hankala arvioida, joten ne jätettiin las-

kelman ulkopuolelle.

Kuvio 3.

1. Peruslaskelma
2. Julkisen talouden tuottavuus kasvaa

1 000 henkeä

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
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omakannan sekä kokonaistuottavuuden 

kasvuvauhdin väliaikaisena kiihtymise-

nä. Investointien arvioidaan vuosina 

2014–2020 kasvavan noin 0,1 prosent-

tiyksikköä ja kokonaistuottavuuden 

noin 0,2 prosenttiyksikköä perusuraa 

nopeammin.10 Koska investointien ja 

kokonaistuotannon kasvun kiihtyminen 

on väliaikaista, sillä on pysyvää vaiku-

tusta vain BKT:n tason, mutta ei talou-

den pitkän aikavälin kasvun kannalta. 

Talouskasvun väliaikainen kiihtyminen 

supistaisi kestävyys vajetta 0,2 prosent-

tiyksikköä, eli vaikutus jäisi melko 

vähäiseksi. 

Vaikka rakenneohjelmassa tavoitel-

laan vain tuotantopotentiaalin kerta-

luonteista kasvua, osa esitetyistä toimis-

ta saattaa vauhdittaa tuottavuuden ja 

talouden kasvua pysyvästi. Ns. schumpe-

terilaisen ajattelun mukaan toimialan 

kilpailun lisääntyminen voi kasvattaa 

yritysten halua innovoida, jos yritykset 

voivat näin välttää kilpailua tekniikal-

taan tasavertaisten kilpailijoiden kanssa 

ja tällä tavoin kasvattaa voittojaan. Näi-

tä rakenneohjelman pitkän aika välin 

vaikutuksia tuottavuuskasvuun on kui-

tenkin vaikea kvantifioida, joten ne jätet-

tiin laskelman ulkopuolelle. Laskelma 

saattaakin aliarvioida tuotantopoten-

tiaalia kasvattavien toimien vaikutuksia.

Julkisten palveluiden tuotannon 
tuottavuus kasvaa 

Rakenneohjelmassa tavoitellaan julki-

sen palvelutuotannon tuottavuuden 

kasvuvauhdin nopeutumista 0,5 pro-

10 Investointien ja kokonaistuotannon kasvuvauhdin 
kiihtymistä arvioitaessa käytettiin hyväksi talouden 
pitkän aikavälin laskentakehikkoa. Ks. Kinnunen 
– Mäki-Fränti – Newby – Orjasniemi –  Railavo 
(2012).
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jo –4 % suhteessa BKT:hen. Julkisen 

talouden velka suhde ylittäisi 2020-luvun 

lopulla BKT:n arvon (kuvio 5).

Mikään ehdotetuista rakenne-

uudistuksista ei yksinään riitä pysäyttä-

mään  velkaantumista, vaan julkisen 

talouden kestävyys edellyttää useam-

pien tavoitteiden saavuttamista saman-

aikaisesti. 

Rakennepaketin toistaiseksi konk-

reettisimpia ehdotuksia ovat kuntien 

menojen ja tulojen sopeutus, työurien 

pidentäminen sekä rakennetyöttömyy-

den vähentäminen. Jos kaikki tavoitteis-

ta saavutetaan, ne riittäisivät yhdessä 

painamaan velka-asteen noin 80 pro-

sentin tuntumaan 2020-luvun lopulla. 

Jos lisäksi saadaan kasvatetuksi yksityi-

sen sektorin tuotanto potentiaalia ja 

nopeutetuksi julkisen palvelutuotannon 

tuottavuuden kasvua, velka-aste alenisi 

70 prosentin tuntumaan  ensi vuosi-

kymmenen lopulla (kuvio 5). 

Yksityisen sektorin tuotantopoten-

tiaalin ja julkisen talouden tuottavuu-

Kuvio 5.

% BKT:stä

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
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Laskelmassa oletetaan niin ikään, 

että julkisen sektorin palkat eivät reagoi 

julkisen palvelutuotannon tuottavuuden 

kohenemiseen. Jos tuottavuuskasvun 

nopeutuminen kuitenkin näkyy palkka-

vaatimuksissa, vaikutus julkisen talou-

den kestävyyteen heikkenee. Kaiken 

kaikkiaan julkisen palvelutuotannon 

tuottavuuden tavoitteen mukainen kas-

vu vähentäisi kestävyysvajetta 2 pro-

senttiyksikköä (kuvio 4).

Sopeutusurat

Julkisen talouden pitkän aikavälin ske-

naario, jossa veroasteet ja menoperusteet 

pidetään muuttumattomina, johtaisi 

nopeasti liiallisiin alijäämiin ja kestämät-

tömään velkaantumiseen. Valtion ja kun-

tien perusjäämä asettuu kuluvan vuosi-

kymmenen loppupuolella noin –2 pro-

senttiin ja koko julkisen talouden perus-

jäämä vajaaseen  –1 prosenttiin. Ikäänty-

miseen liittyvien menojen kasvu lisää ali-

jäämää, ja valtion ja kuntien yhteenlas-

kettu perusjäämä olisi 2030-luvun alussa 

Kuvio 4.

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.

Suomen kestävyysvaje yksittäisten uudistusten jälkeen
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den kasvun vaikutusten aikaurat poik-

keavat toisistaan. Yksityisen sektorin 

tuotantopotentiaalin kasvu korjaisi jul-

kista taloutta nopeasti, kun BKT:n 

koheneminen alentaisi velka-astetta ja 

lisäisi verotuloja. Nopeampi tuotta-

vuuskehitys yksityisellä sektorilla nos-

taa kuitenkin myös julkisen sektorin 

palkkoja, jolloin vaikutus velka-astee-

seen jää pitkällä aikavälillä vähäiseksi. 

Julkisen sektorin aiempaa nopeampi 

tuottavuuskasvu sen sijaan vaikuttaa 

velkaan pitemmän ajan kuluttua sitä 

mukaa kuin säästöt henkilöstötarpeessa 

alkavat kumuloitua. 

Rakenneuudistusten vaikutuksia 

voidaan velkaurien sijaan tarkastella 

julkisen talouden sopeuttamistarpeen 

näkökulmasta. Sopeutustarvetta mita-

taan tässä veroasteella. Lähtökohtana 

on vuoteen 2019 saakka ulottuva keski-

pitkän aikavälin ennusteura. Tällöin 

talouskehitys on vakiintunut tuotanto-

potentiaalin määrittämälle kasvu-uralle 

ja julkisen talouden alijäämä on raken-

teellista. Perusurassa finanssipolitiikka 

on pysynyt muuttumattomana ja julki-

sen talouden velka-aste on noussut 70 

prosentin tuntumaan. 

Laskelmassa tavoitteeksi asetetaan 

julkisen talouden velka-asteen vakiin-

nuttaminen 60 prosenttiin suhteessa 

BKT:hen pidemmän aikavälin kuluessa 

eli 2030-luvun alkuun mennessä. Lisäk-

si oletetaan, että eläkerahastojen BKT-

osuus säilyy muuttumattomana. Vaikka 

sopeutusaika on pitkä, kokonaisvero-

astetta pitää perusurassa nostaa voi-

makkaasti jo 2020-luvun alkupuolella. 

Verotuksen kiristäminen koskee valtio-

ta ja kuntia, sillä eläkemaksuissa nosto-

paine on vähäinen (kuvio 6).

Kuntatalouden sopeutus riittäisi 

pienentämään verotuksen kiristystarvet-

ta noin 0,7 prosenttiyksikön verran 

vuoteen 2030 mennessä. Työvoiman 

tarjontaan vaikuttavilla toimenpiteillä 

olisi jo tuntuvampia vaikutuksia. Työ-

urien piteneminen yhdessä rakennetyöt-

tömyyden vähenemisen kanssa pienen-

täisi verotuksen kiristystarvetta vuoteen 

2030 mennessä noin 2 prosenttiyksik-

köä. Tuotantopotentiaalin kasvu ja jul-

kisen sektorin tuottavuuskasvun nopeu-

tuminen hillitsisivät tarvetta kiristää 

verotusta edelleen yhteensä vajaat 2 

prosenttiyksikköä. 

Kokonaisveroasteen kehitys osoit-

taa, että rakenneuudistukset on edulli-

sempaa toteuttaa etupainotteisesti, sillä 

tällöin verotuksen kiristymisestä aiheu-

jo –4 % suhteessa BKT:hen. Julkisen 

talouden velka suhde ylittäisi 2020-luvun 

lopulla BKT:n arvon (kuvio 5).
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reettisimpia ehdotuksia ovat kuntien 

menojen ja tulojen sopeutus, työurien 

pidentäminen sekä rakennetyöttömyy-

den vähentäminen. Jos kaikki tavoitteis-

ta saavutetaan, ne riittäisivät yhdessä 

painamaan velka-asteen noin 80 pro-

sentin tuntumaan 2020-luvun lopulla. 

Jos lisäksi saadaan kasvatetuksi yksityi-

sen sektorin tuotanto potentiaalia ja 

nopeutetuksi julkisen palvelutuotannon 

tuottavuuden kasvua, velka-aste alenisi 

70 prosentin tuntumaan  ensi vuosi-

kymmenen lopulla (kuvio 5). 

Yksityisen sektorin tuotantopoten-

tiaalin ja julkisen talouden tuottavuu-
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Kokonaisveroasteen 

kehitys osoittaa, 

että rakenne-

uudistukset on 

edullisempaa 

toteuttaa 

etupainotteisesti.

tuva rasitus jakautuu ajallisesti tasai-

semmin. Sopeutusurat osoittavat myös, 

että 60 prosentin velka-asteen saavutta-

minen edellyttää finanssipolitiikassa 

kiristystoimia jo selvästi ennen kuin 

rakenneuudistukset alkavat vaikuttaa. 

Toimien vaikutusten arviointi yleisen 
tasapainon mallilla 

Kestävyyslaskelmien avulla tehdyt 

ar viot talousuudistusten vaikutuksista 

eivät kerro, mitä vaikutuksia talouteen 

aiheutuu hintojen ja palkkojen muutok-

sista, joita uudistuksista väistämättä 

seuraa. Mekaanisilla kestävyyslaskel-

milla ei myöskään saada arvioitua, 

miten talouteen vaikuttaa se, että 

rakenneuudistusten myötä talouden-

pitäjien ei ole välttämätöntä ottaa 

omissa kulutus- ja investointipäätöksis-

sään julkisen talouden tulevaa sopeu-

tustarvetta siinä määrin huo mioon kuin 

aiemmin. 

Työurien jatkumisesta aiheutuva 

työvoiman tarjonnan lisäys voi merkitä 

alempaa palkkatasoa ja sitä kautta työ-

voiman kysynnän kasvua. Lisäksi julki-

set tulonsiirrot ja verotus vaikuttavat 

kotitalouksien budjettirajoitteeseen ja 

sitä kautta työnteon kannustimiin. Jos 

esimerkiksi tarve kiristää verotusta pie-

nenee, se tyypillisesti lisää työvoiman 

tarjontaa. Työn teon kannattavuutta 

lisää myös se, että eläkkeensaajien mää-

rän vähentyessä suhteessa työllisiin 

eläke vakuutusmaksut alenevat. Kun 

mallissa toisaalta julkinen kulutus on 

jaettu julkisen sektorin tuotantoon ja 

ostopalveluihin, kuntien menojen pie-

nentämisen vaikutukset riippuvat siitä, 

miten säästöt kanavoidaan. 

Suomen Pankin yleisen tasapainon 

mallin11 avulla tarkasteltiin kolmea 

rakennepoliittista uudistusta: kuntien 

säästöt, työvoiman tarjonnan lisäys ja 

tuotantopotentiaalin kasvu. Kuntien 

säästövaihtoehdossa julkisen kulutuk-

sen oletettiin 1 mrd. euron pysyvän 

säästön myötä pienenevän määrällä, 

joka vastaa noin yhtä prosenttia julki-

sesta kulutuksesta. Työvoiman tarjonta 

-vaihto ehdossa puolestaan oletettiin 

työllisten määrän kasvavan lähes 3 % 

siten, että niin työikäisen väestön määrä 

kuin eläkkeensaajien työvoiman tarjon-

ta mallissa kasvavat. Tuotantopoten-

tiaalin kasvu 1½ prosentin verran on 

puolestaan seurausta siitä, että tuotta-

11 Mallin kuvaus, ks. Kilponen ym. (2006). Väestön 
ikääntymisen vaikutusten kuvaus, ks. Kinnunen – 
Railavo (2011).

Kuvio 6.
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Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
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vuus kohenee nopeammin kuin perus-

uran mukaisessa vaihtoehdossa. Kes-

keistä mallitarkasteluissa on kuitenkin, 

että työvoiman tarjonnan ole tettiin 

kohentuvan ilman, että esim. eläkepara-

metreihin tehtäisiin olennaisia muutok-

sia. Aiemmat mallitarkastelut osoitta-

vat, että erityisesti eläke- etuisuuksien 

heikentäminen on työ voiman tarjonnan 

kannalta varsin tehokas väline. 

Mallisimuloinneissa julkinen 

talous tasapainotetaan työhön kohdis-

tuvan verotuksen avulla eli palkka-

veroilla ja eläkevakuutusmaksuilla. 

Mallissa on taseyhtälöt erikseen työ-

eläkerahastoille ja muulle julkiselle 

taloudelle. Eri toimien merkitystä pit-

kän aikavälin sopeutustarpeelle mita-

taan näin ollen veroasteen muutoksella.  

Taulukko 1.

Työvoiman tarjonnan, kuntien menosopeutuksen ja tuotantopotentiaalin kasvun vaikutukset julkisen talouden 
sopeutustarpeeseen yleisen tasapainon mallilla

BKT, pros.yks., % Kuntien menoleikkaus Työurat ja työn tarjonta
Tuotant opotentiaalin 

kasvu

Palkkaveroaste, pros.yks. –1,0 –1,7 –1,6

Työeläkevakuutusmaksu –0,2 –1,8 –0,1

Kokonaisveroaste –0,7 –1,3 –0,2

Julkinen kulutus / BKT, pros.yks. –0,5* –0,6 –0,1

Eläkemenot / BKT, pros.yks. –0,1 –1,0 0,0

Yksityinen kulutus / BKT, pros.yks. 0,3 –0,2 0,8

Työllisyysaste, pros.yks. 0,1 1,5 0,1

Työllisyys, % 0,2 2,9* 0,1

Julkisen työllisyyden osuus, pros.yks. –0,8 –0,7 0,0

Reaalipalkka, % –0,1 –0,6 1,7

Julkisen sektorin velka / BKT, pros.yks. 0,3 –0,1 0,0

Bruttokansantuote, % 0,5 2,8 1,5

Työn tuottavuus, % 0,4 0,2 1,4*

% = tason prosenttimuutos
* = toimenpide
Lähde: Suomen Pankki.

Simuloinnit nostavat esiin joitakin 

makrotaloudellisia näkökohtia. Ensiksi-

kin kuntien palvelujen vähentäminen 

johtaa mallissa yksityisten palvelujen 

käytön lisääntymiseen (taulukko 1). 

Työllisyys ja tuotanto ovat siten uudis-

tuksen myötä paremmat kuin perus-

uran mukaisessa kehityksessä. Näin 

sopeutustarve pienenee jonkin verran 

enemmän kuin staattisten arvioiden 

mukaan.

Työurien eksogeenisluonteinen 

pidentyminen vähentää tarvetta kiristää 

verotusta yhtä paljon kuin aiemmissa 

laskelmissa arvioitiin. Tuloksista nousee 

esiin se, että työvoiman tarjonnan kas-

vu pienentää myös reaaliansioita. Se 

näkyy yksityisen kulutuksen BKT-osuu-

den pienenemisenä. Eläkkeensaajien 
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työmarkkinoillle osallistumisen lisään-

tyminen vähentää yli 1 prosenttiyksi-

kön verran tarvetta korottaa työeläke-

vakuutusmaksuja.

Tuotantopotentiaalin lisääntymi-

nen 1½ prosentin verran nopeuttamalla 

tuottavuuden kasvua kohentaa tulon-

muodostusta. Vaikka julkisen kulutuk-

sen BKT-osuus ei sen myötä juuri muu-

tu, kilpailukyvyn koheneminen näkyy 

myös parempana työllisyytenä.

Mallisimulointien tulokset ovat voi-

makkaasti ehdollisia sen suhteen, millä 

finanssipolitiikan parametrilla julkinen 

talous tasapainotetaan. Tässä esitetyt 

tulokset kuvaavat tilannetta, jossa 

sopeutus hoidetaan työhön kohdistuvia 

veroja ja maksuja korottamalla. Lisäksi 

mallissa työvoiman tarjonta ja siten pal-

kat reagoivat kohtalaisen voimakkaasti 

odotetun varallisuuden muutoksiin.   

Rakenneuudistukset vievät aikaa ja 
ovat poliittisesti haastavia

Tässä artikkelissa on eri laskentamal lien 

avulla arvioitu hallituksen rakennepake-

tin vaikutuksia kestävyysvajeeseen sekä 

julkisen talouden tasapainon ja velka-

asteen aikauriin. Jos kaikki toimenpiteet 

saadaan toteutetuiksi suunnitellusti ja 

etupainotteisesti ja vaikutukset ovat 

odotetun kaltaisia, ne riittävät ratkaise-

maan julkisen talouden kestävyysongel-

man. Koska velka on lähtö tilanteessa 

suuri, talousnäkymät ovat epävarmat ja 

uudistusten toteutuminen vie aikansa, 

hallitsemattoman velkaantumisen riski 

on kuitenkin merkittävä, vaikka isoista 

rakennetoimista voitaisiinkin sopia.

Uudistusten toteutuminen tarkoit-

taa merkittäviä muutoksia talouden 

rakenteissa. Kuntien palvelutarjonta 

tulisi tuottaa huomattavasti pienemmän 

henkilöstömäärän turvin kuin tulevia 

palvelutarpeita tarkastelevissa arvioissa 

yleensä on nähty. Samaan aikaan kun-

nallisveroa pitäisi korottaa yhtä paljon 

kuin 1990-luvun alun lamavuosina eli 

noin 2 prosentilla. Talouden tuotanto-

potentiaalin pitäisi niin ikään kehittyä 

suotuisasti. Julkisen talouden tasapai-

nottuminen edellyttää myös riittävän 

nopeaa talouskasvua. Erityisen tärkeää 

on, että työn tuottavuus alkaa kasvaa 

myös julkisissa palveluissa. Mahdolli-

suudet nopeuttaa yleistä tuottavuus-

kehitystä talouspolitiikan toimin ovat 

kuitenkin rajalliset.

Verotuksen, sosiaaliturvan ja 

eläke järjestelmän parametrien muutok-

silla on vaikeasti ennakoitavia vaiku-

tuksia työn tarjontaan. Se, mitkä para-

metrien muutokset työvoiman tarjon-

taan erityisesti vaikuttavat, jää näiden 

tarkastelujen ulkopuolella. Yleisen tasa-

painon mallilla tehdyt laskelmat viittaa-

vat kuitenkin siihen, että työhön koh-

distuvilla veroilla ja maksuilla on työ-

voiman tarjonnan kannalta keskeinen 

merkitys. Jos uudistuksilla voidaan 

estää työn verotuksen kiristyminen, 

 niiden merkitys koko talouskehityksen 

kannalta voi muodostua arvioitua suo-

tuisammaksi.     

Asiasanat: talouden rakenneuudistukset, 

julkisen talouden kestävyys, julkisen 

talouden sopeutus 
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Ennustetaulukot

  

1. Huoltotase, määrät
Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Bruttokansantuote markkinahintaan 2,7 –0,8 –1,0 0,6 1,7
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 6,2 –1,0 –7,3 0,9 4,2

Tavaroiden ja palveluiden vienti 2,7 –0,2 –1,7 1,7 4,7

Yksityinen kulutus 2,6 0,2 –0,5 –0,2 1,0

Julkinen kulutus 0,5 0,6 1,3 0,7 0,6

Yksityiset kiinteät investoinnit 6,2 –1,3 –1,8 0,3 4,3

Julkiset kiinteät investoinnit 3,0 0,9 0,4 –0,4 0,0

2.  Kysyntäerien vaikutus kasvuun1

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

BKT, määrän prosenttimuutos 2,7 –0,8 –1,0 0,6 1,7

Nettovienti –1,3 0,3 2,3 0,3 0,3

Kotimainen kysyntä, pl. varastojen muutos 2,6 0,1 –0,3 0,1 1,5

Siitä: Kulutus 1,6 0,3 0,0 0,1 0,8

Investoinnit 1,1 –0,2 –0,3 0,0 0,7

Varastojen muutos ja tilastollinen ero 1,4 –1,2 –3,0 0,1 0,0

1 Suomen Pankin laskelmat. Vuosittaiset kasvuluvut edellisen vuoden arvopainoin.

3. Huoltotase, hinnat

Indeksi 2000 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Bruttokansantuote markkinahintaan 117,0 120,4 122,6 124,6 126,6

2,8 2,9 1,8 1,6 1,6

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 114,8 117,6 117,5 118,3 119,9

6,3 2,4 –0,1 0,6 1,4

Tavaroiden ja palveluiden vienti 100,4 101,6 101,3 102,1 103,4

4,4 1,2 –0,2 0,8 1,3

Yksityinen kulutus 120,7 124,3 126,3 128,2 130,1

3,5 2,9 1,6 1,5 1,5

Julkinen kulutus 147,8 153,7 157,1 159,4 162,3

3,9 4,0 2,2 1,5 1,8

Yksityiset kiinteät investoinnit 118,0 122,8 125,4 127,4 129,5

2,7 4,1 2,1 1,6 1,6

Julkiset kiinteät investoinnit 129,7 134,9 136,8 139,3 141,8

3,5 4,0 1,4 1,8 1,8

Vaihtosuhde, tavarat ja palvelut 87,4 86,4 86,2 86,3 86,3

–1,8 –1,2 –0,2 0,1 –0,1
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5. Huoltotase, % BKT:stä
Käyvin hinnoin

2011 2012 2013e 2014e 2015e

Bruttokansantuote markkinahintaan 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Tavaroiden ja palveluiden tuonti 41,7 41,4 38,1 37,8 38,6
Tavaroiden ja palveluiden vienti 41,0 40,6 39,4 39,5 40,6

Kulutus 80,2 81,5 82,3 81,8 81,1
Yksityinen kulutus 55,7 56,4 56,5 56,1 55,6
Julkinen kulutus 24,5 25,1 25,8 25,8 25,5

Kiinteät investoinnit 19,4 19,6 19,5 19,4 19,8
Yksityiset kiinteät investoinnit 16,9 17,0 16,9 16,9 17,3
Julkiset kiinteät investoinnit 2,5 2,6 2,6 2,6 2,6

Varastojen muutos ja tilastovirhe 1,1 –0,2 –3,2 –3,0 –2,9

Kokonaiskysyntä 141,7 141,4 138,1 137,8 138,6

Kotimainen kokonaiskysyntä 100,7 100,9 98,6 98,3 98,0

4. Huoltotase käyvin hinnoin
Milj. euroa ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2011 2012 2013e 2014e 2015e

Bruttokansantuote markkinahintaan 188 679 192 541 194 143 198 438 205 096
5,6 2,0 0,8 2,2 3,4

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 78 671 79 762 73 891 75 003 79 183
12,8 1,4 –7,4 1,5 5,6

Kokonaistarjonta 267 350 272 303 268 034 273 441 284 279
7,6 1,9 –1,6 2,0 4,0

Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 313 78 118 76 576 78 456 83 186
7,2 1,0 –2,0 2,5 6,0

Kulutus 151 364 156 852 159 746 162 348 166 339
5,6 3,6 1,8 1,6 2,5

Yksityinen kulutus 105 182 108 546 109 747 111 244 114 015
6,2 3,2 1,1 1,4 2,5

Julkinen kulutus 46 182 48 306 50 000 51 104 52 325
4,4 4,6 3,5 2,2 2,4

Kiinteät investoinnit 36 632 37 724 37 891 38 589 40 705
8,7 3,0 0,4 1,8 5,5

Yksityiset kiinteät investoinnit 31 884 32 739 32 814 33 441 35 466
9,0 2,7 0,2 1,9 6,1

Julkiset kiinteät investoinnit 4 748 4 985 5 077 5 148 5 239
6,5 5,0 1,9 1,4 1,8

Varastojen muutos ja tilastovirhe 
% edellisen vuoden kokonaiskysynnästä

2 041 –391 –6 180 –5 951 –5 951
1,1 –0,9 –2,1 0,1 0,0

Kokonaiskysyntä 267 350 272 303 268 034 273 441 284 279
7,6 1,9 –1,6 2,0 4,0

Kotimainen kokonaiskysyntä 190 037 194 185 191 457 194 985 201 093
7,8 2,2 –1,4 1,8 3,1
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8. Työvoimatase
1 000 henkeä ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Työvoimatiedustelun mukaan, 15–74-vuotiaat
Työlliset 2 473 2 483 2 456 2 448 2 466

1,0 0,4 –1,1 –0,3 0,7
Työttömät 208 207 216 214 201

–7,0 –0,9 4,5 –0,8 –6,2
Työvoima 2 681 2 690 2 672 2 663 2 667

0,3 0,3 –0,7 –0,3 0,2
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3 539 3 524 3 508 3 493 3 480

–0,4 –0,4 –0,5 –0,4 –0,4
Työvoimaosuus, % 66,1 66,0 65,4 65,0 64,9
Työttömyysaste, % 7,8 7,7 8,1 8,1 7,5
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat, % 68,6 69,0 68,6 68,8 69,5

6. Keskeiset hinnat
Indeksi 2000 = 100 ja prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi, 
2005 = 100 114,2 117,8 120,4 122,3 124,0

3,3 3,2 2,2 1,6 1,4
Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100 113,4 116,6 118,3 120,2 122,2

3,4 2,8 1,4 1,6 1,7
Yksityisen kulutuksen hinta 120,7 124,3 126,3 128,2 130,1

3,5 2,9 1,6 1,5 1,5
Yksityisten investointien hinta 118,0 122,8 125,4 127,4 129,5

2,7 4,1 2,1 1,6 1,6
Tavaroiden ja palveluiden viennin hinta 100,4 101,6 101,3 102,1 103,4

4,4 1,2 –0,2 0,8 1,3
Tavaroiden ja palveluiden tuonnin hinta 114,8 117,6 117,5 118,3 119,9

6,3 2,4 –0,1 0,6 1,4
Arvonlisäyksen hinnat 
BKT tuottajahintaan 118,0 121,3 123,1 125,0 126,9

2,4 2,8 1,4 1,6 1,5
 Yksityinen sektori 109,6 112,2 113,4 115,1 116,9

2,0 2,4 1,1 1,5 1,5
 Julkinen sektori 164,7 172,4 177,5 180,6 183,5

4,2 4,7 3,0 1,7 1,6

7.  Ansiotaso ja tuottavuus
Prosenttimuutos edellisestä vuodesta

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Koko talous
 Ansiotaso 2,7 3,2 2,1 1,5 1,5

 Palkansaajakorvaukset palkansaajaa kohti 3,5 3,5 1,4 1,5 1,7

Yksikkötyökustannukset 1,7 4,8 1,3 0,6 0,7

 Tuottavuus työllistä kohti 1,7 –1,2 0,1 0,9 1,0
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11. Korot
Prosenttia

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

3 kk:n euribor1 1,4 0,6 0,2 0,3 0,5
Uusien luottosopimusten keskikorko 3,2 2,3 1,6 2,0 2,2
Talletuskannan keskikorko 1,0 0,8 0,4 0,4 0,5
Luottokannan keskikorko 2,6 2,3 1,8 1,8 2,0
10 vuoden obligaatiokorko1 3,0 1,9 1,9 2,1 2,6
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.

10. Maksutase
Milj. euroa

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Tavaroiden ja palveluiden vienti 77 313 78 118 76 576 78 456 83 186

Tavaroiden ja palveluiden tuonti 78 671 79 762 73 891 75 003 79 183
Tavaroiden ja palveluiden tase1 –1 358 –1 644 2 685 3 453 4 003
% BKT:stä –0,7 –0,9 1,4 1,7 2,0

Tuotannontekijäkorvaukset, netto
 (+ tilastollinen ero)

122 –220 –2 376 –1 687 –1 730

Tulonsiirrot, netto –1 594 –1 335 –1 477 –1 432 –1 486
Vaihtotase, netto –2 831 –3 199 –1 168 333 787

Nettoluotonanto, % BKT:stä
Yksityinen sektori –0,5 0,5 1,8 2,6 2,4
Julkinen sektori –1,0 –2,2 –2,4 –2,4 –2,1

Vaihtotase, % BKT:stä –1,5 –1,7 –0,6 0,2 0,4

1 Kansantalouden tilinpidon mukaan.

 
9. Julkisyhteisöjen tulot, menot, rahoitusasema ja velka
% BKT:stä

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Julkisyhteisöjen tulot 54,1 54,4 55,8 55,8 55,8
Julkisyhteisöjen menot 55,2 56,6 58,2 58,2 57,8
Julkisyhteisöjen perusmenot 53,7 55,1 56,8 56,8 56,3
Julkisyhteisöjen korkomenot 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5

Julkisyhteisöjen nettoluotonanto –1,0 –2,2 –2,4 –2,4 –2,1
Valtion nettoluotonanto –3,4 –3,8 –3,4 –3,3 –3,0
Kuntien nettoluotonanto –0,6 –1,1 –1,1 –1,0 –0,9
Sosiaaliturvarahastojen nettoluotonanto 2,9 2,7 2,1 2,0 1,9
Julkisyhteisöjen perusrahoitusasema 0,4 –0,7 –1,0 –0,9 –0,6

Julkisyhteisöjen velka (EDP) 49,2 53,6 59,0 62,4 64,2
Valtionvelka 42,2 43,6 48,0 50,6 52,0
Kokonaisveroaste 43,6 44,0 45,2 45,2 45,2
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12. Suomen kansainvälinen taloudellinen ympäristö

Eurojärjestelmän asiantuntijoiden ennuste

2011 2012 2013
e

2014
e

2015
e

Bruttokansantuote, määrän prosenttimuutos 
edellisestä vuodesta

Koko maailma 3,9 3,2 2,8 3,5 3,7
Yhdysvallat 1,8 2,8 1,7 2,6 3,2
Euroalue 1,6 –0,6 –0,4 1,1 1,5

  Japani –0,6 1,9 1,8 1,3 0,9

Tuonti, määrän prosenttimuutos 
edellisestä vuodesta

Koko maailma 6,4 3,1 2,8 5,2 6,1
Yhdysvallat 4,9 2,2 1,5 5,1 6,7
Euroalue 4,6 –0,8 –0,1 3,5 4,7
Japani 5,9 5,5 2,7 4,3 3,5

Indeksi 2000 = 100 ja prosenttimuutos 
edellisestä vuodesta
Suomen vientimaiden tuonti 175,2 179,6 182,1 189,8 200,0

7,1 2,5 1,3 4,3 5,4
Suomen vientimaiden  vientihinta 117,0 117,6 116,5 117,3 118,9
(pl. öljy), kansallisina valuuttoina 2,6 0,5 –0,9 0,7 1,3
Suomen vientimaiden vientihinta (pl. öljy), 102,1 105,3 102,1 101,9 103,2
euroina 4,5 3,1 –3,0 –0,3 1,3
Teollisuuden raaka-ainehinnat (pl. energia), 243,4 204,8 197,2 194,3 202,7
dollareina 14,4 –15,8 –3,7 –1,5 4,3
Öljyn hinta, dollaria/barreli1 110,9 112,0 108,2 103,9 99,2

39,3 0,9 –3,4 –3,9 –4,6
Suomen nimellinen kilpailukyky indikaattori2 103,0 100,1 102,3 103,3 103,3

–0,5 –2,9 2,2 1,0 0,0
Euron arvo Yhdysvaltain dollareina1 1,39 1,28 1,33 1,34 1,34

5,0 -7,7 3,2 1,5 0,0
1 Markkinaodotuksiin perustuva tekninen ennusteoletus.
2 Suppea, euroalueen mailla täydennetty, tammi-maaliskuu 1999 = 100.



 

Suomen Pankin organisaatio
1.9.2013

PA N K K I VA LT U U S TO

Ben Zyskowicz, puheenjohtaja, Pirkko Ruohonen-Lerner, varapuheenjohtaja, 
Jouni Backman, Jukka Gustafsson, Timo Kalli, Marjo Matikainen-Kallström,

Lea Mäkipää, Petteri Orpo, Juha Sipilä

Pankkivaltuuston sihteeri Anton Mäkelä

J O H TO K U N TA

Erkki Liikanen
johtokunnan puheenjohtaja

Pentti Hakkarainen 
johtokunnan varapuheenjohtaja

Seppo Honkapohja
johtokunnan jäsen

Rahapolitiikan valmistelu  
ja toteutus, 

kotimaan talouspolitiikka, 
EKP:n neuvoston ja 

yleisneuvoston jäsenyys.

Rahoitusmarkkinoiden vakaus-
kysymykset, rahahuoltopalvelut, 
taloushallinto, riskienvalvonta, 

Finanssivalvonnan  
johtokunnan puheenjohtajuus.

Tutkimustoiminta, 
rahoitusvarallisuuden 

sijoittaminen 
ja hallinto.

Johdon sihteeristön ja 
pankkitoimintaosaston 
osastopäälliköiden sekä 

tarkastuspäällikön esimies.

Rahoitusmarkkina- ja  
tilasto-osaston sekä rahahuolto-

osaston osastopäälliköiden esimies.

Rahapolitiikka- ja  
tutkimusosaston  

sekä hallinto-osaston 
osastopäälliköiden esimies.

Johtokunnan sihteeri Mika Pösö

O S A S TOT
Rahapolitiikka- ja 
tutkimusosasto 
Tuomas Välimäki

• Ennustetoimisto 
• Kansainvälisen ja rahatalouden 

toimisto 

Siirtymätalouksien 
tutkimuslaitos 
(BOFIT)

Tutkimusyksikkö

Rahoitusmarkkina- ja 
tilasto-osasto
Kimmo Virolainen

• Vakausanalyysitoimisto  
• Vakauspolitiikkatoimisto
• Yleisvalvontatoimisto

Tilastoyksikkö
• Maksutasetoimisto
• Rahoitustilastotoimisto

• Tilastojärjestelmä- 
toimisto

Pankkitoimintaosasto
Harri Lahdenperä

• Markkinaoperaatioiden 
toimisto

• Sijoitustoimisto • Maksuliiketoimisto

Rahahuolto-osasto
Mauri Lehtinen

• Maksuvälinetoimisto • Rakenne- ja 
järjestelmäyksikkö

• Turvallisuustoimisto

Johdon sihteeristö
Mika Pösö

Kansainvälinen yksikkö 
Lakiasiain yksikkö 
Viestintäyksikkö 

• Tiedonhallintatoimisto Strategia- ja  
organisaatioryhmä 
Johtokunnan 
sihteeripalvelut -ryhmä

Hallinto-osasto
Pirkko Pohjoisaho-Aarti

• Henkilöstötoimisto
•  Kieli- ja julkaisupalvelutoimisto
• Riskienvalvontatoimisto

• Sisäiset palvelut -toimisto
• Taloushallintotoimisto

IT-yksikkö 

Sisäinen tarkastus
Pertti Ukkonen

Suomen Pankin yhteydessä toimii Finanssivalvonta, jonka johtaja on Anneli Tuominen.



 

Julkaisut

Täydellinen julkaisuluettelo löytyy Suomen Pankin verkkopalvelusta 

(http://www.suomenpankki.fi/ > Julkaisut).

Verkkosivuilla on maksuton palvelu, josta voi tilata Suomen Panin verkkojulkaisuja. Tilaaja 

saa sähköpostiinsa tiedon tilaamastaan julkaisusta sen ilmestyttyä. Verkko julkaisuja voi tila-

ta osoitteessa www.suomenpankki.fi > Julkaisut > Sähköisten julkaisujen tilaaminen. 

Euro & talous ja Bank of Finland Bulletin sekä Suomen Pankin vuosikertomus suomeksi, 

ruotsiksi ja englanniksi ilmestyvät myös painettuina. Niitä voi tilata osoitteessa 

http://www.suomenpankki.fi > Julkaisut > Painettujen julkaisujen tilaaminen. 

Samasta osoitteesta voi tilata aiemmin ilmestyneitä painettuja julkaisuja sekä joitakin 

Euroopan keskuspankin julkaisuja.
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