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1. Johdanto

oikeiden talouspoliittisten valintojen teko 
edellyttää käsitystä talouden pitkän aikavälin 
kasvunäkymistä. erityisen tärkeää tämä on fi-
nanssipolitiikassa. julkisen talouden pitkän 
aikavälin kestävyyden arvioinnissa joudutaan 
ottamaan kantaa talouden kehitykseen vuosi-
kymmenten päähän. 

kasvunäkymien arviointiin vaikuttaa olen-
naisesti se, nähdäänkö tuottavuuden kasvun 
hidastuminen vuoden 2008 jälkeen vain väliai-
kaiseksi ilmiöksi, jota seuraa paluu aiempaan 
nopean tuottavuuden kasvun trendin mukai-
seen kehitykseen, vai onko kyse pysyvämmästä 
hidastumisesta. tuottavuuskehityksen hidastu-
minen voi olla luonteeltaan kysyntäjohteista, ts. 
seurausta syksyllä 2008 alkaneesta taantumasta. 
kriisi kiristi globaalia kilpailua ja pakotti suo-
malaiset yritykset etsimään entistäkin kustan-
nustehokkaampia tuotantoprosesseja sekä siir-

tämään teollisuustuotantoa suomesta kehitty-
viin talouksiin lähelle nopeasti laajenevaa asia-
kaskuntaa esimerkiksi kiinassa ja intiassa. 
tässä tapauksessa tuottavuuden kasvun voi-
daan luontevasti olettaa tulevaisuudessa palau-
tuvan finanssikriisiä edeltäneisiin lukemiin. 

teollisuustuotannon supistumisessa voi 
kuitenkin olla kysymys väliaikaisten tuotta-
vuutta vauhdittaneiden tekijöiden väistymises-
tä, jolloin tuottavuuskasvun voi odottaa hidas-
tuneen pysyvästi. tällaisia väliaikaisia tekijöitä 
olivat teollisuuden yleinen tuottavuuskuilun 
kurominen kiinni 1970- ja 1980-luvuilla ja 
1990-luvun laman jälkeinen tieto- ja viestintä-
tekniikan alan voimakas Nokia-vetoinen tuot-
tavuuden kasvu. 

tulkittiin teollisuustuotannon viime vuosi-
en kehitys kummin päin hyvänsä suomen ta-
louskasvuun vaikuttaa lähivuosikymmeninä 
voimakkaimmin tuotantorakenteen muutos. 
kokonaistuottavuuden kasvu on syntynyt tä-
hän asti pääosin tehdasteollisuudessa. ikäänty-
misen myötä sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä 

* Kirjoitus perustuu Euro&Talous 3/2012 -julkaisun samanni-
miseen artikkeliin, jossa pohditaan myös julkisen talouden 
kestävyyttä talouden pitkän aikavälin kasvunäkymien valossa.
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muiden henkilökohtaisten palvelujen osuus 
tuotannosta kuitenkin kasvaa, jolloin tuotanto 
painottuu hitaan tuottavuuskasvun aloille, 
mikä väistämättä vähentää keskimääräistä tuot-
tavuuden kasvua. 

2. Kolmen sektorin kehikko

Väestön ikääntymistä seuraavan rakennemuu-
toksen vaikutuksia talouskasvuun seuraavan 
kahden vuosikymmenen aikana voidaan ha-
vainnollistaa laskentakehikolla, jossa talous on 
jaettu kolmeen sektoriin: julkiseen talouteen, 
tehdasteollisuuteen ja tehdasteollisuuden ulko-
puoliseen muuhun yksityiseen toimintaan. sek-
torijaon avulla voidaan ottaa huomioon erilai-
nen työvoiman, pääoman ja tuottavuuden kas-
vuvauhti talouden eri toimialoilla. 

kunkin sektorin tuotantoa kuvataan uus-
klassisella Cobb–douglas-tuotantofunktiolla, 
jossa sekä pääoman että työpanoksen painoik-
si on asetettu 0,5. sektorikohtaisesti lasketut 
tuotannon tasot koostetaan lopuksi koko kan-
santalouden tuotannoksi.

työn tarjontaennusteessa vuosiksi 2013–
2032 on hyödynnetty tilastokeskuksen uusin-
ta, vuonna 2009 julkistettua väestöennustetta 
15–74-vuotiaista ikäluokista, sekä suomen 
Pankissa kehitettyä kohorttikohtaista työvoi-
maosuuksien ennustemallia (kuvio 1).1 

Väestöennusteen ja työvoimaosuusmallin 
perusteella arvioituna työvoiman määrä 

(15–74-vuotiaat) olisi lähes 60 000 henkeä ny-
kyistä pienempi 2030-luvulle tultaessa. korke-
ampi työllisyysaste suureksi osaksi kompensoi 
työvoiman määrän vähenemistä niin, että työ-
panos pienenee yhteensä vain noin 23 000 hen-
gellä vuosina 2013–2032. työvoiman määrän 
supistuminen laskee tuotantoa ennusteperio-
din aikana kumulatiivisesti noin prosentin ver-
ran. 

työvoiman kokonaismäärän lisäksi talous-
kasvuun vaikuttaa myös se, miten työvoima ja-
kautuu talouden eri sektoreiden kesken. kol-
men sektorin laskentakehikossa julkisen sekto-
rin työvoiman tarve seuraa julkisten palveluiden 
tuotannon kasvua, sillä julkisen sektorin tuotta-
vuuden ei laskelmassa oleteta kohenevan. jul-
kisten palveluiden tuotannon kasvu perustuu 
palvelutarpeen lisääntymiseen väestön ikäänty-
essä. muun kuin ikäsidonnaisen palvelutuotan-
non määrän oletetaan pysyvän lähtövuoden 
2012 tasolla.2 teollisuustuotannon ja muun 
yksityisen tuotannon käytössä on jäljelle jäävä 
työpanos. Näiden oletusten mukaan työvoiman 
määrä kasvaa vuosina 2013–2032 julkisella sek-
torilla noin 9 % ja teollisuustuotannossa sekä 
muussa yksityisessä tuotannossa noin 3 %.

arvio tehdasteollisuuden pääomakannan 
kasvusta vuosina 2013–2032 perustuu vuoteen 
2014 asti suomen Pankin kesäkuussa 2012 jul-
kaistuun suhdanne-ennusteeseen. Vuodesta 
2015 eteenpäin tehdasteollisuuden pääoma-
kannan kasvuvauhdin odotetaan vähitellen hi-

1  Kohorttikohtainen työn tarjontaennuste perustuu ekono-
metriseen malliin, jossa eri vuosina syntyneiden 21–64-vuo-
tiaiden osallistumisasteita selitetään iän ja syntymävuoden 
perusteella. Kohorttikohtaisessa ennusteessa oletetaan esti-
mointitulosten mukaisesti, että kohorttikohtaiset osallistu-
misasteet ovat kohonneet aina 1970-luvun alkuun saakka. 
Vanhempien ikäluokkien korvautuminen nuoremmilla 

kompensoi näin ollen sitä, että työmarkkinoille tulevat ikä-
luokat ovat aikaisempaa pienempiä. Tässä artikkelissa tar-
kastellaan työvoiman ennustelaskelmasta poiketen 
21–64-vuotiaiden sijasta 15–74-vuotiaita. 15–20-vuotiaiden 
ja 65–74-vuotiaiden työvoimaosuuden on oletettu säilyvän 
ennallaan vuodesta 2012 lähtien (Kinnunen ja Mäki-Fränti 
2011).
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dastuvan. Vuodesta 2017 eteenpäin se kasvaa 
0,2 % ja ennusteperiodin puolivälistä lähtien 
enää keskimäärin 0,15 % vuodessa. oletus 
pääomakannan kasvun hitaudesta perustuu 
tehdasteollisuuden viime vuosien matalaan in-
vestointiasteeseen. muun yksityisen tuotannon 
pääomakanta kasvaa laskelmassa 1,3–1,5 pro-
sentin keskimääräistä vuosivauhtia. 

julkisen sektorin pääomakanta on suuren-
tunut noin 0,5 % vuodessa vuodesta 1995 läh-
tien. julkisen sektorin pääomakannan kasvu ei 
ole tasaista, sillä julkisia investointeja on tyypil-
lisesti käytetty suhdanteita tasaavana instru-
menttina, viimeksi edellisessä taantumassa. 
julkisen sektorin investointien odotetaankin 
vuosien 2013–2032 aikana hidastuvan ja kasva-
van työllisyyttä hitaammin, jolloin pääoman-
muodostuksen vaikutus kasvuun on lievästi 
negatiivinen. 

Lähinnä talouden tuotantorakenteen muu-
toksesta johtuen kansantalouden kokonaistuot-
tavuuden ennustetaan vuosina 2013–2032 ko-
henevan keskimäärin vain vajaan prosenttiyk-

sikön vuosivauhtia. kasvuvauhti on huomatta-
vasti hitaampi kuin viimeisen 40 vuoden aika-
na, jolloin kokonaistuottavuus kasvoi keski-
määrin yli 3 % vuodessa. kokonaistuottavuu-
den odotetaan aikaisempien vuosikymmenten 
tapaan kasvavan selvästi nopeimmin tehdaste-
ollisuudessa, 2,7 % vuodessa. talouden toimi-
aloista teollisuus on kyennyt hyödyntämään 
uutta tekniikkaa tehokkaimmin, ja teollisuuden 
tekniikkaintensiteetti on kasvanut nopeasti. 
tuottavuus on teollisuudessa kasvanut myös 
erikoistumisen myötä, mutta erikoistumisen 
oletetaan tulevaisuudessa hidastuvan. muussa 
yksityisessä tuotannossa kokonaistuottavuuden 
keskimääräinen kasvuvauhti on 0,9 % vuodes-
sa niin, että kokonaistuottavuuden kasvun 
odotetaan jonkin verran hidastuvan 2020-lu-
vulle tultaessa.

julkisen talouden kokonaistuottavuuden on 
oletettu kohenevan vauhtia, joka kompensoi 
vähäisten investointien kasvua hidastavan vai-
kutuksen. tällöin on oletettu, että tieto- ja vies-
tintätekniikan kehitys saattaa pitkällä aikavälil-

Kuvio 1. Työvoima ja työlliset vuosina 1990–2032

Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.  
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat. 
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lä tukea aikaisempaa enemmän julkisen sekto-
rin sekä yksityisen palvelutuotannon tuotta-
vuuden kasvua. etenkin julkisen sektorin pal-
velutuotannossa olisi varaa hyödyntää tieto- ja 
viestintätekniikkaa entistä runsaammin. Näi-
den hyötyjen on oletettu toteutuvan hiukan 
etupainotteisesti. 

3. Talouskasvu hidastuu selvästi 
seuraavan kahdenkymmenen 
vuoden aikana

suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kas-
vavan keskimäärin 1,5 % vuosina 2013–2022 
ja 1,3 % vuosina 2023–2032 (taulukko 1). 
Henkeä kohti laskettuna bkt:n kasvuvauhti oli-

si kumpanakin kymmenvuotisperiodina pro-
sentin verran. talouskasvu tulee siis hidastu-
maan selvästi siitä vauhdista, mitä on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana koettu. 

koko kansantalouden tasolla talouskasvu 
tulee kummallakin kymmenvuotisperiodilla 
yksityisen sektorin työn tuottavuuden kasvus-
ta.3  työpanoksen odotetaan kasvavan julkisel-
la sektorilla, mutta koko kansantalouden tasol-
la työvoimapanoksen vaikutus kasvuun jää 
nollan tuntumaan. työn tuottavuuden vaikutus 
kasvuun on yksityisellä sektorilla 1,9 % ensim-
mäisellä kymmenvuotiskaudella ja 1,7 % seu-
raavalla, ja työn tuottavuutta lisää lähinnä ko-
konaistuottavuuden kasvu. julkisen sektorin 
kokonaistuottavuuteen odotetaan myös hie-

Taulukko 1. Keskimääräinen kasvu sektoreittain

 2003–2012 2013–2022 2023–2032
Koko talous   
Bkt, % 1,9 1,5 1,3
Bkt henkeä kohden, % 1,5 1 1
työpanos, % 0,4 0,0 0,0
työn tuottavuus, % 1,5 1,5 1,3
kokonaistuottavuus, % 0,9 1,0 0,7
Pääomavaltaistuminen, % 0,6 0,5 0,6
Yksityinen sektori   
tuotanto, % 2,3 1,7 1,5
työpanos, % 0,4 −0,2 −0,2
työn tuottavuus, % 1,8 1,9 1,7
kokonaistuottavuus, % 1,1 1,2 0,9
Pääomavaltaistuminen, % 0,7 0,7 0,8
Julkinen sektori   
tuotanto, % −0,6 0,4 0,4
työpanos 0,2 0,4 0,4
työn tuottavuus, % −0,8 0,0 0,0
kokonaistuottavuus, % −0,9 0,1 0,1
Pääomavaltaistuminen, % 0,1 −0,1 −0,1
Lähteet: Tilastokeskus ja Suomen Pankin laskelmat.
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noista parannusta, mutta se riittää pelkästään 
kompensoimaan julkisten investointien hidas-
tumisen. 

Peruslaskelmaa on täydennetty herkkyys-
tarkasteluilla, joissa tarkastellaan kahden kes-
keisen talouspolitiikan tavoitteen, eli julkisen 
palvelutuotannon tuottavuuden kohentamisen 
sekä työurien pidentämisen vaikutuksia keski-
määräiseen talouskasvuun.  Laskelmassa olete-
taan, että julkinen palvelutuotanto pidetään 
ennallaan, jolloin tuottavuuden koheneminen 
vapauttaa työvoimaresursseja nopeamman 
tuottavuuden kasvun yksityisen sektorin käyt-
töön. tämä nopeuttaisi talouskasvua ja elinta-
son kohenemista koko taloudessa.

Laskelman mukainen julkisen talouden te-
hostuminen tai työvoimapanoksen kasvu no-
peuttaisi talouskasvua vain hieman. jos julkis-
ten palvelujen tuottavuus kohenisi nollakasvun 
sijasta esimerkiksi 0,5 % vuosittain, talouskas-
vu lisääntyisi vuosina 2013–2032 noin 1,9–2,0 
prosenttiin. Bruttokansantuote olisi tällöin 
vuonna 2032 tasoltaan noin 10 % korkeampi 
kuin peruslaskelmassa. työpanoksen kasvun 
nopeutuminen 0,1 prosenttiyksiköllä vuosittain 
peruslaskelmaan verrattuna lisäisi tuotannon 
kasvun 1,5–1,7 prosenttiin. tällöin oletetaan, 
että työpanos julkisella sektorilla säilyisi ennal-
laan, ja työpanoksen lisääntyminen kohdistuisi 
kokonaan yksityiseen sektoriin. Yksityisen sek-
torin Bkt-osuuden kasvun myötä myös keski-
määräinen työn tuottavuus kasvaisi. Bruttokan-
santuote olisi tässä skenaariossa vuonna 2032 
tasoltaan noin 4 % korkeampi kuin peruslas-
kelmassa. 

4. Johtopäätökset

kokonaistuottavuus kasvaa seuraavan 20 vuo-
den aikana lähinnä yleisen teknisen kehityksen 
myötä. kokonaistuottavuuden kasvuvauhtia 
rajoittaa meneillään oleva talouden tuotanto-
rakenteen muutos. Palveluiden Bkt-osuus 
kasvaa ennusteperiodilla sitä mukaa kuin vä-
estö vanhenee ja palveluiden kysyntä lisääntyy. 
teollisuustuotannon Bkt-osuutta pienentävät 
osaltaan myös maailmantalouden työnjaon 
muutokset. jo finanssikriisin jälkeinen syvä 
taantuma vauhditti teollisuustuotannon siirty-
mistä suomesta lähemmäs lopputuotemarkki-
noita. teollisuustuotannon osuus bruttokan-
santuotteesta näyttää asettuneen pysyvästi 
vaatimattomammalle kasvu-uralle kuin vielä 
2000-luvun puolivälissä. Vaikka kokonaistuot-
tavuutta on eniten varaa parantaa sekä yksityi-
sesti että julkisesti tuotetuissa palveluissa, 
tuottavuuden kasvu palvelutoimialoilla tulee 
jäämään selvästi vähäisemmäksi kuin teolli-
suustuotannossa on suomessa viime vuosina 
nähty.  □
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