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Arvioita ja oletuksia Suomen pitkän aikavälin 
taloudellisesta kasvusta

Markku Kotilainen
Tutkimusjohtaja

elinkeinoelämän tutkimuslaitos

esittelen tässä kirjoituksessa arvioita ja ole-
tuksia suomen pitkän aikavälin taloudellisesta 
kasvusta perustuen jyväskylän taloustutkijoi-
den kesäseminaarissa 13.6.2012 pitämääni esi-
tykseen ja siinä esitettyihin ennustelukuihin. 
kirjoitukseni taustaksi ja lähtökohdaksi olen 
ottanut aiemmin, vuonna 2008 taloustutkijoi-
den kesäseminaarissa esitetyt pitkän aikavälin 
kasvuarviot, jotka on julkaistu tämän aikakaus-
kirjan numerossa 3/2008 sekä myös euroopan 
komission (2011 ja 2012) raportit, joissa on 
esitelty laajasti niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
pitkän aikavälin kasvuun. toteankin, että tältä 
osin ei ole paljoa lisättävää, eikä jo kirjattuja 
asioita kannata toistaa. 

rajoitun tässä kirjoituksessa näin ollen esit-
tämään oman kasvuarvioni, joka on jonkin ver-
ran matalampi kuin vuonna 2008 yleisesti aja-
teltiin. arvio on myös matalampi kuin etLa:n 
tuolloinen arvio (ks. sorjonen 2008). kyse on 
hyvin pitkälle näkemyksistä ja oletuksista, jois-
sa on otettu huomioon keskeiset kehitystrendit 
mm. väestön, työvoiman ja tuottavuuden osal-
ta.

1. Mitä ja miten arvioidaan?

kuten vuonna 2008, seminaarin järjestäjät pyy-
sivät arvioita seuraavista asioista:

1) kuinka paljon henkeä kohden laskettu 
bruttokansantuote (bkt) kasvaa reaali-
sesti vuosina 2013–2022 ja 2023–2032?

2) kuinka nopeasti työn tuottavuus (bkt/
työtunti) kasvaa keskimäärin ko. ajan-
jaksoina (koko kansantalous)?

3) kuinka paljon suomessa tehdään tutki-
mus- ja kehitystyötä (t&k) keskimäärin 
suhteessa bkt:hen ko. ajanjaksoina?

kaksi ensimmäistä kysymystä liittyvät kiin-
teästi toisiinsa. Bkt:n kasvu riippuu työvoima-
panoksen ja työn tuottavuuden kasvuista. työ-
voimapanoksen määrä vuorostaan riippuu 
työikäisen väestön kehityksestä ja työllisyysas-
teesta. Pitkän aikavälin arvioissa normaali ole-
tus on, että talous on tasapainotilassa ja työttö-
myys on rakenteellisella tasollaan. 

työn tuottavuus vuorostaan voidaan hajot-
taa kolmeen osatekijään: 1) pääoman syvene-
minen, 2) työpanoksen rakennemuutos ja 3) 
kokonaistuottavuus (jäännöksenä). erityisesti 



260

KAK 3 /  2012

pääoman syvenemisen vaikutuksista joudutaan 
tekemään karkeita oletuksia. myös vielä yksi-
tyiskohtaisempia hajotelmia voidaan tehdä, 
mutta tässä yhteydessä rajoitutaan edellä mai-
nittuihin.

oheisessa taulukossa 1 on kuvattu bkt hen-
keä kohti osatekijöineen sekä tutkimus- ja ke-
hitysmenot suhteessa kokonaistuotantoon vuo-
sina 2001–2010 sekä tarkastelluilla ennustejak-
soilla. Vuosi 2011 on jätetty tarkastelusta pois, 
koska käytettävissä ovat vasta ensimmäiset 
ennakkotiedot (pidemmän aikavälin kehityk-
sestä ks. esimerkiksi Pasanen 2010).

Vuosina 2001–2010 kokonaistuotanto kas-
voi keskimäärin vain 1,8 prosenttia vuosien 
2008–2009 taantuman vuoksi. Henkeä kohti 
kasvu oli keskimäärin 1,5 prosenttia vuodessa. 
työtuntien kontribuutio oli 0,1 prosenttia. 
työn tuottavuus kohosi 1,6 prosenttia, jossa 
pääoman syvenemisen vaikutus oli 0,7 prosent-
tiyksikköä ja työvoimapanoksen rakennemuu-
toksen kontribuutio 0,2 prosenttiyksikköä. 
kokonaistuottavuuden kontribuutio oli 0,7 
prosenttiyksikköä. Vuosien 2008–2009 finans-
sikriisin aikana kokonaistuottavuus supistui 
tuntuvasti, mikä alensi keskimääräistä kasvua.

tutkimus- ja kehitysmenot olivat keskimää-
rin 3,6 prosenttia kokonaistuotantoon suh-
teutettuna. Niillä on merkittävä vaikutus suo-
men kokonaistuottavuuden kehitykseen, mutta 
vaikutussuhde ei ole suora, koska suomessa 
tehtävää tutkimus- ja kehitystoimintaa hyödyn-
netään myös suomalaisomisteisten yritysten 
ulkomaisissa toimipaikoissa.

2. Vuodet 2013–2022: eurokriisi, 
Nokia ja ikääntymishaaste

ensimmäisellä ennustejaksolla 2013–2022 ko-
konaistuotannon (bkt) arvioidaan kasvavan 

keskimäärin 2,1 prosenttia vuodessa. tätä kir-
joitettaessa suomen kokonaistuotanto on vielä 
finanssi- ja eurokriiseistä sekä metsä- ja elekt-
roniikkateollisuuden rakennekriiseistä johtuen 
potentiaalisen tuotannon alapuolella. kunhan 
nykyisestä kansainvälisestä taantumasta pääs-
tään irti, periodin alussa on vielä mahdolli-
suuksia potentiaalista tuotantoa nopeampaan 
kasvuun. Nykyinen noin 7,7 prosentin työttö-
myysaste on selvästi rakenteellista työttömyys-
astetta korkeampi. Bkt:n kasvu hidastuu peri-
odin loppupuolella. 

työvoimapanoksen (tehtyjen työtuntien) 
kasvu hidastuu tuntuvasti väestön ikääntymi-
sen vuoksi. Vuosina 2001–2007 kontribuutio 
oli 0,5 prosenttia, mutta vuosille 2013–2022 
arvioidaan keskimäärin 0,1 prosenttia vuodes-
sa. Periodin alussa suhdanteiden elpymisestä 
aiheutuva työttömyyden väheneminen pitää 
yllä kasvua. Periodin loppupuolella tehtyjen 
työtuntien kontribuutio päätyy nollaan. 

työurien pidentämiseksi tehdyt toimet vai-
kuttavat positiivisesti työvoimapanokseen ja 
työllisyysaste kohoaa vuoteen 2022 mennessä 
asteittain 72 prosenttiin(15–64-vuotiaat), ks. 
kuvio 1. Vuonna 2011 vastaava työllisyysaste 
oli 68,6 prosenttia. tätä kehitysuraa voidaan 
tulkita niin, että jo tehdyt toimet työurien pi-
dentämiseksi tuottavat tulosta ja että hallituk-
set ovat valmiita jatkossa tekemään lisätoimia, 
jos tavoitteet eivät täyty. Pitkällä aikavälillä 
työurat pitenevät parilla vuodella. työikäisen 
työvoiman maahanmuutto jatkuu ripeänä. uu-
tena maahanmuuttajaryhmänä ovat eu:n krii-
simaiden kansalaiset. työvoiman tarjonnan 
kasvulla voi olla jossakin määrin tuottavuuden 
kasvua jarruttavia vaikutuksia. Niitä voidaan 
kuitenkin rajata valitsemalla tehokkaimmat ak-
tivointitoimet.
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kokonaistuottavuuden kasvu nopeutuu 1,2 
prosenttiin eli se elpyy hieman finanssi- ja eu-
rokriisien koettelemasta 2001–2010 periodista. 
Vuosina 2001–2007 kasvu oli 1,6 prosenttia.

elektroniikka- ja metsäteollisuuden raken-
nemuutokset sekä tuotannon painopisteen siir-
tyminen palveluiden suuntaan vaikuttavat tuot-

tavuuden kasvua hidastavasti. suomen kansan-
taloudessa on kuitenkin kokonaistuottavuuden 
kasvupotentiaalia yhä runsaasti mm. tietotek-
niikan laajemman hyödyntämisen muodossa.

tuottavuuden kasvumahdollisuuksia ja tar-
vetta on erityisesti sekä julkisissa että yksityisis-
sä palveluissa. julkisen sektorin tuottavuutta 
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Taulukko 1. Suomen henkeä kohti lasketun kokonaistuotannon määrän kasvun osatekijät sekä t&k-menojen osuus bkt:sta, 
% keskimäärin vuodessa

 2001–2010 2013–2022e 2023–2032e

tehdyt työtunnit 0,1 0,1 −0,1
työn tuottavuus 1,6 2 1,8
– kokonaistuottavuus 0,7 1,2 1,0
– Pääoman syveneminen 0,7 0,6 0,6
–työpanoksen rakennemuutos 0,2 0,2 0,2
Bkt:n kasvu 1,8 2,1 1,7
Väestön kasvu 0,4 0,5 0,3
Bkt:n kasvu/henkilö 1,5 1,6 1,4
t&k suhteessa bkt:hen, %-osuus 3,6 3,5 3,5
Huom. Pyöristysten vuoksi luvut eivät summaudu.
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Kuvio 1. Suomen työllisyysaste vuosina 2013–2032, %
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pyritään kohentamaan mm. tehostamalla sosi-
aali- ja terveyssektoreiden sekä yleisen hallin-
non toimintaa. Valtiovallalla on myös käytös-
sään jonkin verran tutkimus- ja kehitystoimin-
taa tukevia instrumentteja, joita sen oletetaan 
käyttävän. myös yliopistojen koulutusta ja 
tutkimusta pyritään pitämään maailman eturin-
tamassa. kansainvälisellä tasolla kaupan ja in-
vestointien lisävapauttaminen ja eu:n sisä-
markkinoiden tehostaminen omaavat yhä tuot-
tavuutta kohottavaa potentiaalia.

Pääoman syvenemisen kontribuutioksi on 
oletettu menneen kehityksen pohjalta 0,6 ja 
työpanoksen rakennemuutoksen vaikutukseksi 
0,2 prosenttia. työpanoksen laadun arvioidaan 
kohentuvan asteittain sekä nuoriso- että aikuis-
koulutuksen tehostumisen myötä. radikaalia 
koulutuksen paranemista ei sen sijaan ole enää 
odotettavissa.  työvoiman keski-iän nousulla 
voi olla negatiivinen vaikutus työvoiman laa-
tuun, elleivät aikuiskoulutus ja työssä oppimi-
nen tehostu riittävästi.

työn tuottavuuden kasvu nopeutuu hieman 
periodin alkupuolella, kun nykyisestä suhdan-
ne- ja rakennekriisistä toivutaan. myöhemmin 
kasvu hidastuu. 

Väestön arvioidaan kasvavan keskimäärin 
0,5 prosenttia vuodessa, jolloin henkeä kohden 
laskettu bkt:n kasvu on 1,5 prosenttia.  Väestöä 
kasvattavat muuttoliike sekä keskimääräisen 
eliniän piteneminen. suomessa on 5,7 miljoo-
naa asukasta vuonna 2022. Väestön kasvuarvio 
on sama kuin etLan pitkän aikavälin yleisen 
tasapainon FoG-mallissa käytetty. se on jon-
kin verran suurempi kuin esimerkiksi julkai-
suissa euroopan komissio (2011 ja 2012).

tutkimus- ja kehitysmenojen bkt-osuudek-
si on oletettu 3,5 prosenttia. Yhtäältä taloudel-
linen kehitys edellyttää yhä enemmän tutki-
mus- ja kehitystoimintaa. toisaalta osuuden 

kasvattaminen on nykyiseltä korkealta tasolta 
entistä vaikeampaa. myös yhden yrityksen, No-
kian, rakennemuutokset vaikuttavat t&k-toi-
mintaan negatiivisesti. osaa kotimaassa tehdys-
tä t&k:sta hyödynnetään ulkomailla sekä suo-
malais- että ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä. 
tällöin vaikutus kotimaan tuottavuuteen on 
välillinen.

Lähivuosina tärkeää on se, miten nykyisestä 
eurokriisistä päästään eroon. edellä kuvatussa 
vuosia 2013–2022 koskevassa arviossa on ole-
tettu, että eurokriisi kyetään ratkaisemaan ta-
valla, joka palauttaa luottamuksen talouskehi-
tykseen. kriisimaiden talouksien velkaantumis-
asteen alentaminen vaikuttaa kuitenkin väistä-
mättä kasvua hidastavasti. arviossa on myös 
oletettu, että suomi kykenee kohentamaan 
kilpailukykyään. tämä edellyttää jatkuvaa in-
novointia, kustannusten nousun hillintää ja 
työmarkkinoiden joustavuuden paranemista. 

3. Vuodet 2023–2032: työpanoksen 
muutos negatiiviseksi

Vuosina 2023–2032 kokonaistuotannon keski-
määräinen kasvu hidastuu 1,7 prosenttiin. teh-
tyjen työtuntien kontribuutio on lievästi nega-
tiivinen väestön ikääntymisestä johtuen.  työ-
urien pidentämiseksi tehdyt toimet ja muutto-
liike estävät kuitenkin hyvin jyrkän supistumi-
sen. työllisyysaste säilyy edellisen periodin lo-
pulla saavutetussa 72 prosentissa. Viikoittaista 
työaikaa ei arvioida ikääntymishaasteen vuoksi 
vähennettävän.

kokonaistuottavuuden kasvuksi arvioidaan 
yksi prosentti eli kasvu hieman hidastuu edel-
lisestä periodista. Pääoman syvenemisen ja työ-
panoksen rakennemuutoksen kontribuutioiksi 
oletetaan 0,6 ja 0,2 prosenttia, kuten edellisel-
läkin periodilla. 
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Väestön keskimääräiseksi kasvuksi arvioi-
daan 0,3 prosenttia vuodessa. kasvuarvio on 
tälläkin ajanjaksolla hieman korkeampi kuin 
esimerkiksi julkaisuissa euroopan komissio 
(2011 ja 2012). Väestön määrään liittyy kuiten-
kin tuntuvasti epävarmuutta (ks. alho, Cruij-
sen ja keilman 2008). Bkt henkeä kohti kasvaa 
keskimäärin 1,4 prosenttia. suomen asukaslu-
ku vuonna 2032 on 5,9 miljoonaa. 65-vuotiaita 
ja sitä vanhempia on väestöstä noin 1,4 miljoo-
naa. Vuonna 2010 heitä oli 0,9 miljoonaa. 
Vuonna 2010 vanhusten ja alle 15-vuotiaiden 
osuus väestöstä oli 51 prosenttia, vuoden 2030 
tienoilla se on yli 71 prosenttia. (euroopan ko-
missio 2011, s. 52.) jos maailmalla tapahtuu 
ekologisia, poliittisia tai taloudellisia katastro-
feja, muuttoliike voi olla arvioitua suurempaa.

tutkimus- ja kehitysmenojen bkt-osuudek-
si arvioidaan 3,5 prosenttia, kuten edellisellä-
kin periodilla. tutkimus- ja kehitystyön tulok-
set näkyvät taloudessa yhä enemmän palvelu-
viennin muodossa.

4. Arvioihin liittyy monia 
epävarmuuksia

suhdanteiden ajoittuminen voi vaikuttaa mer-
kittävästi esitettyjen lukujen toteutumiseen. 
Näin tapahtui myös periodilla 2001–2010. so-
peutuminen elektroniikka- ja paperiteollisuu-
den supistumiseen ja ylipäänsä suomen ns. 
reaalisen kilpailukyvyn kohentaminen on eri-
tyisesti lähivuosien suuri haaste.

edellä kuvaillulle kehitysuralle voidaan 
hahmotella sekä positiivisia että negatiivisia 

vaihtoehtoja. Ne liittyvät muun muassa koko 
kansainvälisen talouden ja erityisesti suomen 
viennille tärkeiden maiden taloudelliseen kas-
vuun, teknologiseen kehitykseen, ympäristö-
haasteiden mittaluokkaan ja tapaan, jolla niitä 
vastaan toimitaan, muuttoliikkeeseen, työurien 
pituuteen, nuoriso- ja rakennetyöttömyyden 
kehitykseen jne.  

tulevan kehityksen arvioinnissa on oltava 
nöyrä. joitakin arvioita tai oletuksia pitkän ai-
kavälin kehityksestä kuitenkin tarvitaan, jotta 
tulevaan voidaan varautua tai kehitysuraa jopa 
muuttaa. □
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