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Kansantuotteen kasvuvauhti
puolittuu vuoteen 2028

Jorma Tuukkanen
Finanssineuvos

Valtiovarainministeriö

taustaa

Väestön ikääntyminen tulee vaikuttamaan olen
naisesti suomen talouden kehitykseen. Väestön
harmaantuessa ja työpanoksen supistuessa ta
louskasvu on yksinomaan tuottavuuden kasvun
varassa. talouskasvun odotetaan hidastuvan
merkittävästi siitä, mihin olemme tottuneet.
tuotannon kasvu hidastuu samaan aikaan, kun
julkiset menot lisääntyvät ikärakenteen muu
toksen takia voimakkaasti.

tämän kirjoituksen laskelmat kokonaistuo
tannon kehityksestä vuoteen 2028 perustuvat
eu:n talouspoliittisen komitean alaisuudessa
vuodesta 1999 lähtien toimineen ikääntymis
työryhmän (ageing and sustainability Working
Group, aWG) laskelmiin. työryhmän tehtävä
nä on tuottaa päätöksentekijöille tietoa väestön
ikääntymisen taloudellisista vaikutuksista eri
tyisesti julkiseen talouteen. työryhmä laatii
neljän vuoden välein laskelmat ikäsidonnaisten
menojen (eläkkeet, terveyden ja pitkäaikaishoi
don menot sekä koulutusmenot) kehityksestä,
jonka perusteella eu:n komissio arvioi kunkin
jäsenmaan julkisen talouden kestävyyden pit

källä aikavälillä. Finanssipolitiikan painopiste
on viime aikoina siirtynyt lyhyen aikavälin suh
danneasioista pitemmän aikavälin rakenteelli
siin asioihin. Muun muassa eu:n kasvu ja va
kaussopimuksen mukaan jäsenvaltioiden tulee
jo keskipitkän aikavälin budjettitavoitteessaan
ottaa huomioon väestön ikääntymisestä aiheu
tuvat pitkän aikavälin vastuut.

ensimmäiset eu:n piirissä tehdyt laskelmat
valmistuivat vuonna 2001 ja toiset vuonna 2005.
nykyinen kolmas laskentakierros tähtää siihen,
että tulokset olisivat esiteltävissä ecofinneu
vostolle helmimaaliskuussa 2009. laskelmien
aikajänne on olennaisesti pitempi kuin tässä
esitetty 20 vuotta. kahdella ensimmäisellä las
kentakierroksella aikajänne ulottui vuoteen
2050 saakka ja parhaillaan työn alla olevalla
laskentakierroksella aikajänne on vuoteen 2060.
harjoitukseen osallistuvien maiden lukumäärä
on myös merkittävästi lisääntynyt. ensimmäi
sellä laskentakierroksella eu:n jäsenmaiden
lukumäärä oli 15. nyt harjoitukseen osallistuu
28 maata (27 eu:n jäsenmaata + norja).
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Kokonaistuotannon kehitysarvion
taustaoletukset

kokonaistuotannon maittaiset kehitysarviot
perustuvat eu:n väestön ikääntymistyöryhmäs
sä (aWG) yhteisesti sovittuihin oletuksiin väes
tön, työvoiman ja tuottavuuden kehityksestä.
yhteisesti sovituilla oletuksilla ja laskentasään
nöillä pyritään siihen, että laskelmat väestön
ikääntymisen vaikutuksista julkiseen talouteen
olisivat eri maiden kesken mahdollisimman
vertailukelpoisia. tässä esitettävä laskelma
suomen kokonaistuotannon kehityksestä vuo
teen 2028 perustuu eu:n ikääntymistyöryhmän
(aWG) toisen laskentakierroksen tuloksiin,
jotka valmistuivat vuonna 2005.

Väestö harmaantuu

Väestö ikääntyy suomessa seuraavien kahden
kymmenen vuoden aikana nopeammin kuin
missään muussa eu:n jäsenvaltiossa. työikäi
nen väestö alkaa vähentyä jo vuonna 2010, kun
ensimmäinen suuri ikäluokka – vuonna 1945
syntyneet – täyttää 65 vuotta. Väestörakenteen
muutos on historiallinen siinä mielessä, että
1860luvun nälkävuosien jälkeen työikäinen
väestö ei ole supistunut kuin sotavuosina ja pa
rina vilkkaimpana ruotsiin muuttovuotena.
samalla kun työikäinen väestö vähenee, van
husten määrä kasvaa erittäin voimakkaasti.

laskelman taustalla on eu:n tilastoviraston
(eurostatin) vuonna 2004 suomelle laatima
väestöennuste, joka poikkeaa tilastokeskuksen
uusimmasta väestöennusteesta (2007) maahan
muuton ja elinajan odotteen osalta.

Maahanmuutto vaikuttaa kokonaistuotan
non pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin, joka
näissä laskelmissa riippuu tuottavuuden kas
vusta ja työvoiman tarjonnasta. arvio maahan

muutosta eu:n ennusteessa on 6 000 henkeä
(netto) vuosittain. tämä on 4 000 henkeä vä
hemmän vuodessa kuin kansallisessa tilasto
keskuksen laatimassa väestöennusteessa. Pit
kän aikavälin kasvupotentiaaliin erolla on kui
tenkin vain marginaalinen vaikutus (0,1 %
vuodessa). Maahan muuton vaikutus kasvupo
tentiaaliin ei riipu pelkästään muuttajien luku
määrästä, vaan ratkaisevasti myös siitä, missä
määrin he osallistuvat työelämään. toistaiseksi
maahanmuuttajien työllisyysaste suomessa (alle
50 %) on ollut selvästi matalampi kuin kanta
väestöllä (noin 70 %).

työpanos supistuu

kun väestöennuste on annettu, arvio työpa
noksen tulevasta kehityksestä saadaan tekemäl
lä ”valistuneet” oletukset a) työllisyysasteen ja
b) vuosityöajan tulevasta kehityksestä.

laskelmassa työllisyysasteen oletetaan nou
sevan vuoden 2008 70 prosentista 73 prosent
tiin vuonna 2018 ja edelleen noin 74 prosent
tiin vuonna 2028 (ks. kuvio 1). Valtaosa työlli
syysasteen arvioidusta noususta aiheutuu siitä,
että ikääntyneiden työntekijöiden (55–64 vuot
ta) odotetaan pysyvän työelämässä aiempaa
pitempään. kun tällä hetkellä todellinen eläk
keelle siirtymisikä on 59 1/2 vuotta, niin laskel
massa sen oletetaan kohoavan noin 62 vuoteen.
Mikäli työttömyysaste ei merkittävästi alene
ja/tai nuorten tuloa työmarkkinoille ei pystytä
aikaistamaan, ylivoimaisesti suurin työvoima
reservi on ikääntyneiden työntekijöiden ryh
mässä. laskelmassa on oletettu, että ns. raken
teellinen työttömyysaste on noin 6 prosenttia,
mikä likimain vastaa nykyistä työttömyyttä.

Monessa eumaassa on viime vuosina to
teutettu rakenteellisia eläkeuudistuksia, joiden
tavoitteena on vahvistaa eläkejärjestelmän ta
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loudellista kestävyyttä mm. myöhentämällä
eläkkeelle siirtymistä. työllisyysarvioissa tämä
on otettu huomioon kunkin maan kohdalla
olettaen, että uudistukset vaikuttavat myöntei
sesti ikääntyneiden työntekijöiden työllisyy
teen.

työllisyysasteen arvioitu nousu hidastaa
työllisten määrän supistumista seuraavien kym
menen vuoden aikana. työllisten lukumäärän
arvioidaan tämän takia supistuvan ”vain” 0,1
prosentilla vuodessa aikavälillä 2009–2018, eli
selvästi hitaammin kuin työikäisen väestön,
joka samalla aikajänteellä supistuu keskimäärin
0,5 prosentilla vuodessa. Vuosina 2019–2028,
jolloin työllisyysasteen nousu lähes kokonaan
pysähtyy, työllisten määrä vähenee jo keskimää
rin 0,4 prosenttia vuosittain (taulukko 1). Muu
tos historiaan on merkittävä, sillä aikavälillä
1900–2008 eli runsaan sadan vuoden aikana

työllisten määrä kasvoi keskimäärin 0,8 prosen
tilla vuodessa.

työpanokseen vaikuttaa työllisten määrän
lisäksi työaika. laskelmassa on oletettu, että
vuosityöaika (vuoden aikana tehdyt tunnit työl
listä kohti) pysyy ennallaan, minkä seurauksena
työpanos kehittyy laskelmassa samalla tavalla
kuin työllisten määrä. oletus poikkeaa merkit
tävästi siitä, mitä menneisyydessä on tapahtu
nut. aikavälillä 1900–2008 työllistä kohti las
kettu vuosityöaika on lyhentynyt keskimäärin
0,3 prosentilla vuodessa. Vuosityöaikaa ovat
lyhentäneet mm. viiden päivän työviikkoon
siirtyminen, pidentyneet lomaajat sekä osaai
katyön lisääntyminen.

tuottavuuden kasvuvauhti hidastuu

työpanoksen supistuessa tuotannon kasvu on

lähde: eu:n talouspoliittisen komitean ikääntymistyöryhmä (aWG), 2005.

Kuvio 1. �yöllisyysaste
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yksinomaan tuottavuuden kasvun varassa. työn
tuottavuus nousee sitä nopeammin a) mitä no
peammin kasvaa pääomapanosten määrä työ
tuntia kohti, b) mitä nopeammin työvoiman
laatu paranee ja c) mitä nopeampaa on tekno
logian eli ns. kokonaistuottavuuden kehitys.
tulevaisuudessa tuottavuuden kasvu perustu
nee aiempaa enemmän näistä kolmesta kahteen
viimeiseen, eli aineettomiin investointeihin ku
ten tutkimus ja tuotekehitykseen ja henkilös
tön osaamista ja organisaation toimintaa paran
taviin investointeihin.

eu:n talouspoliittisen komitean ikäänty
mistyöryhmän (aWG) laskelmissa työn tuotta
vuuden kasvun suomessa on oletettu hidastu
van nykyisestä runsaan kahden prosentin vuo
sivauhdista 1,75 prosenttiin vuodessa vuonna
2030 (taulukko 1). Myös kaikkien muiden ns.
vanhojen jäsenmaiden (eu15) työn tuottavuu
den kasvun oletettiin konvergoituvan 1,75 pro
senttiin vuonna 2030 ja pysyvän vakiona vuo
teen 2050 saakka. uusien jäsenmaiden (eu10)
oletettiin laskelmissa ottavan kiinni vanhojen
jäsenmaiden teknologista etumatkaa. näissä
maissa työn tuottavuuden oletettiin kasvavan
vanhoja jäsenmaita selvästi nopeammin, kui
tenkin hidastuen 2,7 prosenttiin vuonna 2030
ja 1,75 prosenttiin vuonna 2050.

työn tuottavuuden kasvun arvioiminen pit
källe tulevaisuuteen on vielä epävarmemmalla
pohjalla kuin työpanoksen ennustaminen. tek
nologinen kehitys voi tuottaa positiivisia yllä
tyksiä. toisaalta, jos katsotaan peräpeiliin, on
nähtävissä selvä aleneva trendi. kun vielä 1960
luvulla työn tuottavuus kansantalouden tilinpi
dosta mitattuna kasvoi suomessa keskimäärin
lähes 5 prosentin vuosivauhdilla, niin nyt vauh
ti on hiipunut noin 2 prosenttiin vuodessa.
Viime vuosina tieto ja viestintäteknologian no
pea kehitys on pelastanut kansantaloutemme

vielä tätäkin heikommalta kehitykseltä. eräs
hidastumisen taustalla oleva tekijä lienee tuo
tannon perustuminen yhä enemmän palvelui
hin, joissa tuottavuuden kasvu on yleensä ollut
hitaampaa kuin teollisuudessa ja alkutuotan
nossa. tuotannon palveluvaltaistuminen tulee
jatkumaan myös tulevaisuudessa. Väestön
ikääntyminen merkitsee vanhusten hoito ja
hoivapalvelujen tarpeen voimakasta kasvua.
näissä palveluissa tuottavuuden kasvu ”suorit
teista mitattuna” on perinteisesti ollut vähäistä
tai jopa miinusmerkkistä.

Vielä 1960luvulla suomen oli verrattain
helppo nostaa tuottavuutta ottamalla käyttöön
jo kehittyneemmissä maissa olevaa teknologiaa
(ns. kiinniottovaikutus). tilanne on nyt täysin
toinen. suomi korkean teknologian maana ei
enää pääse hyötymään perässä hiihtämisestä,
vaan joutuu avaamaan latua.

Kansantuotteen kasvuvauhti
puolittuu

jos edellä esitetyt oletukset tuottavuuden ja
työpanoksen tulevasta kehityksestä toteutuvat,
bruttokansantuotteen kasvu hidastuu aiemmin
totutusta keskimäärin noin 3 1/2 prosentin vauh
dista 2,0 prosenttiin vuodessa aikavälillä 2009–
2018 ja hiipuvan 1,6 prosenttiin vuosina 2019–
2028. kasvun hidastuminen johtuu sekä työpa
noksen arvioidusta supistumisesta että työn
tuottavuuden kasvun hidastumisesta. laskel
maa voidaan pitää jopa optimistisena, koska
vuosityöaika työntekijää kohti on laskelmassa
pidetty vakiona. jos vuosityöaika jatkaisi histo
rian mukaista kehitystä, eli supistuisi 0,3 pro
senttia vuodessa, kokonaistuotannon kasvu
hiipuisi 1,1 prosenttiin vuonna 2028.

aineellisen hyvinvoinnin mittarina voidaan
pitää asukasta kohti laskettua bruttokansan
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tuotetta, jonka arvioidaan kasvavan aikavälillä
2009–2028 keskimäärin vain 1,6 prosenttia
vuodessa eli 0,2 prosenttiyksikköä vuodessa
hitaammin kuin bruttokansantuotteen. tämä
aiheutuu siitä, että asukasluku kasvaa koko
ajan sen takia, että vanhusten lukumäärä kas
vaa, kun väestön elinikä jatkuvasti pitenee.

jos ulkomaankaupan vaihtosuhteen – vien
tihintojen suhde tuontihintoihin – heikkenevä
trendi jatkuisi myös tulevaisuudessa, aineellisen
hyvinvoinnin kasvupotentiaali asukasta kohti
jäisi vielä tässä esitettyä arviotakin pienemmäk
si. jos tämän lisäksi vuosityöaika työntekijää
kohti jatkaisi historian mukaista supistumista,
niin uutta jaettavaa asukasta kohti voisi syntyä
korkeintaan yksi prosentti vuodessa seuraavien
kahdenkymmenen vuoden aikana. näissä ar
vioissa ei ole otettu huomioon ilmastomuutok
sesta kansantaloudelle mahdollisesti aiheutuvia
hyvinvointitappioita tai hyötyjä.

Lopuksi

Väestön ikääntymisen seurauksena bruttokan
santuotteen kasvuvauhti uhkaa puolittua siitä
mihin olemme tottuneet. työikäinen väestö al
kaa vähentyä jo vuonna 2010, kun ensimmäi
nen suuri ikäluokka – vuonna 1945 syntynyt –

täyttää 65 vuotta. työllisyys ja työpanos kään
tyvät työllisyysasteen nousun takia laskuun
muutama vuosi myöhemmin. tämän jälkeen
tuotannon kasvu on yksistään tuottavuuden
kasvun varassa, joka sekin uhkaa hidastua siitä
mihin olemme tottuneet. Bruttokansantuotteen
kasvuvauhti hidastuu 1 1/2 prosenttiin vuodessa.
kasvuvauhti asukasta kohti jää tätäkin hitaam
maksi.

julkisen talouden kestävä rahoitus joutuu
kovaan testiin tilanteessa, jossa talouskasvu hi
dastuu samanaikaisesti kun eläkkeet ja vanhus
ten hoito ja hoivamenot kasvavat erittäin voi
makkaasti. näiden menojen arvioidaan kasva
van suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen
2030 mennessä 4 1/2 prosenttiyksiköllä (tauluk
ko 2). eläkemenojen kasvun nopein vaihe ajoit

�aulukko 1. Bruttokansantuotteen kasvu 1900–2028

Muutosprosentti keskimäärin vuodessa

1900–2008 2009–2018 2019–2028 2028

1. työllisten lukumäärä 0,8 –0,1– –0,4– –0,4–
2. työtunnit/vuosi –0,3– 0,0 0,0 0,0
3. työpanos (1 + 2) 0,5 –0,1– –0,4– –0,4–
4. työn tuottavuus 2,9 2,1 2,0 1,8
5. Bkt (3 + 4) 3,4 2,0 1,6 1,4
6. Bkt/asukas 2,8 1,8 1,5 1,4

lähde: eu:n talouspoliittinen komitea, teM, VM.

�aulukko 2. Eläke- ja hoivamenot Suomessa 2010–
2030 suhteessa bruttokansantuotteeseen�� %

2010 2020 2030 2010–2030
Muutos

eläkkeet 11,2 12,9 14,0 2,8
terveydenhoito 05,8 06,2 06,6 0,8
Pitkäaikaishoito 01,9 02,1 03,0 1,1
yhteensä 18,9 21,2 23,6 4,7

lähde: eu:n talouspoliittinen komitea.
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tuu 2010luvulle ja vanhusten hoitomenojen
2020luvulle.

nykyisillä rakenteilla julkisen talouden ra
hoitus on väestön ikärakenteen muutoksen
takia kovan haasteen edessä. edes tuottavuu
den ennakoitua nopeampi kasvukaan ei mer
kittävästi auta, jos tuottavuutta ei pystytä nos
tamaan julkisen sektorin tuottamissa ja hank
kimissa hyvinvointipalveluissa, joissa perintei
sesti tuottavuus ei ole kasvanut lainkaan (ns.
Baumolin tauti). tuottavuuden kasvu ei näyt
täisi merkittävästi auttavan myöskään sosiaali
turvan rahoitusta, koska meillä valtaosa sosiaa
lietuuksista on ansiosidonnaisia, eli etuudet
ovat sidottuja palkkoihin, jotka puolestaan seu
raavat tuottavuuden kehitystä.

jotta julkisen sektorin kestävä rahoitus voi
taisiin turvata tilanteessa, jossa väestö ikääntyy
ja talouskasvu on yksistään tuottavuuden kas
vun varassa, on entistäkin tärkeämpää, että
tuottavuus kohenisi myös julkisen sektorin hoi

to ja hoivapalveluissa, joiden kysyntä tulee
kasvamaan tuntuvasti. näin voitaisiin vähentää
julkisten menojen kasvupainetta ja luoda sa
malla tilaa yksityisen sektorin kasvulle. on ar
vioitu, että pelkästään sosiaali ja terveyspalve
luihin tarvittaisiin vuoteen 2028 mennessä noin
60 000 työntekijää enemmän kuin nyt, jos työn
tuottavuus ei nouse. supistuvan työn tarjonnan
oloissa näin suuren henkilöstömäärän rekry
tointi julkiselle sektorille rajoittaisi merkittä
västi yksityisen sektorin kasvun mahdollisuuk
sia.

tämän lisäksi on tärkeää, että eläkevaroille
saadaan kohtuullinen tuotto. Mitä enemmän
tuottoaste ylittää tuottavuuden ja kansantuot
teen kasvuvauhdin sitä parempi. suomen valit
sema strategia, joka perustuu eläkkeiden osit
taiseen rahastointiin, osoittautunee oikeaksi
valinnaksi, koska hidastuvan kasvun oloissa
rahastojen tuottoaste tullee ylittämään kansan
tuotteen kasvuvauhdin. 




