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Suomen talouskriisin luonne ja kasvun 
edellytykset
1 Mit tähä t lt ?1. Miten tähän on tultu?
2. Miten avittaa talouskasvua?
3 Miten kutistaakestävyysvajetta?3. Miten kutistaa kestävyysvajetta?
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Suomen talouskasvu on pysähtynyt …

Kumulatiivinen kasvu, %
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… siksi ettei työn tuottavuus kasva

Kumulatiivinen kasvu, %
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Suomen talous on euroaikana kasvanut Saksaa enemmän, mutta 
Ruotsia vähemmän

Bruttoarvonlisäyksen volyymin kumulatiivinen kasvu, %
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Tehdasteollisuuden merkitys on Suomessa ollut poikkeuksellisen 
suuri …suuri …

Tehdasteollisuuden kontribuutio kansantalouden kasvuun, %-yksikköä
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… ja palvelujen vastaavasti pienempi

Yksityisten palvelujen kontribuutio kansantalouden kasvuun, %-yksikköä

6



Suomessa teollisuuden kasvukontribuutio perustui yksinomaan 
elektroniikka- ja muuhun metalliteollisuuteen, joka on nyt romahtanut

Kontribuutiot kansantalouden kumulatiiviseen kasvuun, %-yksikköä
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Metsäteollisuuden kasvuvaikutus on pieni siksi, että se toimii 
taantuvilla markkinoillataantuvilla markkinoilla
Metsäteollisuuden kontribuutiot kansantalouden kumulatiiviseen kasvuun, %-yksikköä
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Muun metalliteollisuuden kuin elektroniikkateollisuuden ongelmat 
ovat metallien jalostuksessa – sen kasvukontribuutio on negatiivinen

Kontribuutiot kansantalouden kokonaistuotannon kumulatiiviseen kasvuun, %-yksikköä
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Suomen kilpailukyvyn ongelma: teollisen valmistuksen arvonlisäys 
on romahtanut – arvokkaat ”reseptit” on hukattu 

Nimellinen bruttoarvonlisäys ja palkansaajakorvaukset tehtyä työtuntia kohden tehdasteollisuudessa, €
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Teollisuus on palannut ennen Nokiaa vallinneelle trendilleen …

Tehdasteollisuuden osuus kansantalouden kokonaistuotannon arvosta, %
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… eikä se enää työpanostaan kasvata

Tehdasteollisuudessa tehdyt työtunnit, indeksi, 1997 = 100
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1990-luvun lama tuli kotimarkkinoilta, nykyinen taantuma 
teollisuudesta  

Kansantalouden kumulatiivinen kasvu ja toimialojen kontribuutiot, %
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Suomen suhteellinen etu toimialoittain vuonna 2010
(toimialan osuus maan viennistä/toimialan kv. kaupan osuus koko maailmankaupasta)

Lähde: European Commission European Competitiveness Report 2012Lähde: European Commission, European Competitiveness Report 2012
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Suhteellinen etu on ollut kapealla pohjalla Ruotsiin … 
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… ja etenkin Saksaan verrattuna
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Teknologian – ”reseptien” – merkitys talouskasvussa

Henkinen pääoma
eli koulutettu

Aineellinen
pääoma ja muu

Kuluttajat
elieli koulutettu

työvoima
pääoma ja muu
työvoima

eli
kotitaloudet

“

Koulutus ja työmarkkinat

“Reseptit” eli
teknologia : tieto, 
ideat, osaaminen

Tavaroiden ja
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tarjonta = 
bkt
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k tä

=
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kysyntä

Tuotanto Hyvinvointi

17Innovaatiojärjestelmä ja kasvupolitiikka



Ylimääräisiä kuvioita
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Työn tuottavuus ei kasva siksi, että kokonaistuottavuus supistuu –
kasvun ”resepti” on hukassap

Kumulatiivinen kasvu, %
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Tietotekniikka ja digitalisaatio uuden kasvun lähteenä

• Yleiskäyttöisen digitaaliteknologian kolme 
vaikutuskanavaa tuottavuuteen:
‒ teknologian kehitys tuotteiden valmistuksessa
‒ muun pääoman korvaaminen tietotekniikalla  
‒ toimintatapojen muutos, jonka digitaalisuus mahdollistaa 

• Suomen työn tuottavuuden kasvusta puolet on syntynyt 
k hd i äi k ttkahden ensimmäisen kautta
‒ vaikka näistä ensimmäinen on menetetty, ovat 2 muuta jäljellä

eikä osaaminen ei ole Suomesta kadonnut‒ … eikä osaaminen ei ole Suomesta kadonnut 
• esimerkkinä mobiilipelien menestyminen

• Suomella on suhteellinen etu eräillä teollisilla toimialoilla,Suomella on suhteellinen etu eräillä teollisilla toimialoilla, 
tietotekniikkapalveluissa ja rakentamisessa
‒ joita teollinen internet yhdistää 
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ICT-valmistuksen ja käytön vaikutus on meillä ollut poikkeuksellisen 
suuri – toimintatapojen muutos on vielä näkemättä?

ICT:n kontribuutio työn tuottavuuden kasvuun, %
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Tehdasteollisuuden yksikkötyökustannukset ovat nousseet 
tuottavuuden supistumisen vuoksip

Yksikkötyökustannukset, 1997 = 100 (lähde: Tukuseto)
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Tehdasteollisuus Suomessa ja Ruotsissa

Tehdasteollisuuden tuotannon kumulatiivinen  kasvu ja alatoimialojen kontribuutiot, %

Suomi Ruotsi
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Tehdasteollisuuden kontribuutio kansantalouden kokonaistuotannon 
kumulatiiviseen kasvuun %-yksikköäkumulatiiviseen kasvuun, % yksikköä
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Ruotsi on Suomea parempi erityisesti liike-elämän palveluissa ja 
rahoitus- ja vakuutuspalveluissa

Kasvukontribuutiot Ruotsissa Kasvukontribuutiot Suomessa 

2/27/2014
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Liite 2

Finanssipolitiikan valinnoistaFinanssipolitiikan valinnoista        

Lähtök hd t‐ Lähtökohdat
‐ Sopeutustarve ja jaksotus: asiantuntijaryhmän arvio

25.2.2014/Martti Hetemäki



PerusuraPerusura

2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BKT:n määrä, % muutos ‐0,8 ‐1,2 0,8 1,8 1,7 1,6 1,5, % , , , , , , ,

Julkisyhteisöjen velka/BKT, % 53,6 57,0 60,0 61,6 62,9 63,8 64,6

Valtion velka/BKT, % 43,6 46,6 49,3 50,7 51,5 52,0 52,4

Lähde: VM

‐ valtiontalouden alijäämä n. 4 mrd. € 2018
‐ valtion velka/BKT taittuu, jos n. 3 mrd. € menovähennyksiä tai veronlisäyksiä



Valtion velka

65.0

suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia
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1 %-yks. hitaampi kasvu
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Perusura

45.0
1 %-yks. nopeampi kasvu
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Lähde: Valtionkonttori, TK, VM

2009 2010 2011 2012* 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** 2018**

Perusuraa 1 %-yks.  nopeampi kasvu vuosina 2014-2018
Perusuraa 1 % yks hitaampikasvu vuosina 2014 2018Perusuraa 1 %-yks.  hitaampikasvu vuosina 2014-2018
Perusura



Julkisyhteisöjen velka

80.0

Julkisyhteisöjen velka
suhteessa bruttokansantuotteeseen, prosenttia
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Lähde: Valtionkonttori, TK, VM

2009 2010 2011 2012* 2013** 2014** 2015** 2016** 2017** 2018**

Perusuraa 1 %-yks.  nopeampi kasvu vuosina 2014-2018
Perusuraa 1 %-yks.  hitaampikasvu vuosina 2014-2018y p
Perusura



Vaikutus, jos koko

Lähtökohta: Lähtökohta:

3 mrd. sopeutus 
2015

BKT:n kasvu  
1,8 % 2015
T 1

BKT:n kasvu
1,8 % 2015
T 2Tapaus 1: 

BKT‐kerroin 0,5
Tapaus 2:
BKT‐kerroin 1

BKT:n kasvu 1,0 % 2015 BKT:n kasvu 0,3 % 2015BKT:n kasvu 1,0 % 2015 BKT:n kasvu 0,3 % 2015



Asiantuntijaryhmän
esittämä

kokonaisuus

1 mrd. 2015, 1 mrd. 2016, 1 mrd. 2017
3 mrd. sopeutuksen jaksotus: 
1 mrd. 2015, 1 mrd. 2016, 1 mrd. 2017

Uskottavuus edellyttää, että toimet
ovat määritelty ja päätökset tehty

‐ eläkeuudistus sovitusti
Rakenneohjelman määrätietoinen
ja etupainoinen toimeenpano

‐ tehokas sote‐rakenne toteutuu
‐ kuntatalous tasapainottuu sovitusti
‐ kuntatalouden rahoituskehys



Työttömyys ja sen vaikutusTyöttömyys ja sen vaikutus

Työttömyysaste:
‐2013: 8,2 % (TEM: 11,3 %) 

( )

‐ Kun työttömyys ennusteen mukainen,
sopeutustarve 3 mrd. €, mutta tällöin

t i k k k ti
työttömyys laskee vain vähän

‐2015 (VM:n ennuste): 8,2 %
‐2015‐ työttömyys laskee vain vähän

ennusteessa ei mukana rakennepaketin
mukaista rakenteellisen työttömyyden 
alentumista

Peukalosääntö:
‐ Työttömyysasteen 1 %‐yks. lasku 

t j lki t l d t i

Siltä osin kuin rakennetoimien vaiku‐
tukset luotettavasti arvioitavissa, 
työttömyyden laskun vaikutukset 

parantaa julkisen talouden tasapainoa 
karkeasti arvioiden 1 mrd. €

y yy
voidaan laskea osaksi 3 mrd. €
sopeutusta



L k iLopuksi

Ilman lisäsopeutusta valtiolla pysyvä iso alijäämä ja velka/BKT jatkaa nousuaan

Sopeutuksen jaksotus, jos toimet määritelty ja rakennepaketti toteutuu sovitusti

Työttömyyden alentaminen paikkaa tehokkaasti julkista taloutta (vrt Saksa)Työttömyyden alentaminen paikkaa tehokkaasti julkista taloutta (vrt. Saksa)  

Korjaustarve suurempi kuin EU‐sopimusten asettamat velvoitteet


