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Suomen talouden kasvunäkymät pysyvät 
vaimeina

Petri Mäki-Fränti 

Suomen suhteellisen nopea talouskasvu taantuman jälkeen uhkaa jäädä lyhytaikaiseksi ilmiöksi. Väestön ikään-
tymisen sekä työn tuottavuuskasvun hidastumisen vuoksi bruttokansantuotteen volyymin keskimääräinen kas-
vuvauhti on jäämässä vajaan puolentoista prosentin tuntumaan seuraavien kahden vuosikymmenen ajaksi. 
Pitkään jatkunut taantuma näyttää kuitenkin heikentäneen talouden tuotantopotentiaalia vähemmän kuin mitä 
Suomen Pankki arvioi vielä keväällä 2015.

Suomen Pankin pitkän aikavälin ennusteiden 
perusteella Suomen talouskasvu jää seuraavan 
kahden vuosikymmenen aikana keskimäärin 
1,3 prosentin tuntumaan.1 Kasvu on selvästi 
hitaampaa kuin lähes kolmen prosentin keski-
määräinen talouskasvu finanssikriisiä edeltä-
neen 20 vuoden aikana. 

1 Ennustettu kasvuvauhti on hiukan nopeampi kuin Suo-
men Pankin edellisessä pitkän aikavälin ennusteessa vuo-
delta 2015, lähinnä siksi että tuolloin taantuman uskottiin 
jättävän pysyvämmät arvet talouden tuotantopotentiaaliin 
(Mäki-Fränti 2015).

KTT Petri Mäki-Fränti (petri.maki-franti@bof.fi) on vanhempi ekonomisti Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimus-
osastolla. Kirjoitus perustuu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun järjestämässä Taloustutkijoiden 36. kesäseminaa-
rissa 11.6.2019 pidettyyn paneelikeskusteluun. Pitkän aikavälin ennuste perustuu olennaisilta osiltaan Euro & talous -leh-
dessä vuonna 2018 julkaistuun ennusteeseen, jossa ennusteperiodi oli kuitenkin rajattu vuosiin 2026–2040 (Mäki-Fränti ja 
Obstbaum 2018). 

Suomen Pankin pitkän aikavälin talousen-
nuste perustuu kasvutilinpidon mukaisiin pro-
jektioihin tuotantopotentiaalin kasvuvauhdis-
ta. Kasvuarvio on tehty jakamalla Suomen 
kansantalous kolmeen sektoriin: julkiseen ta-
louteen, tehdasteollisuuteen sekä muuhun yk-
sityiseen toimintaan. Kunkin sektorin osalta 
arvioidaan erikseen niiden työpanoksen, pää-
omakannan ja kokonaistuottavuuden kehitystä 
tulevaisuudessa. Näiden perusteella lasketaan 
tuotantofunktion avulla sektorin tuotanto. Lo-
puksi kaikkien kolmen sektorin tuotanto koo-
taan koko kansantalouden tuotannoksi. 

https://www.eurojatalous.fi/fi/2018/3/suomen-pitkan-aikavalin-kasvunakymat-vaimeat/
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Tuotannontekijöiden kasvuvauhtia arvioi-
daan pääasiassa niiden menneen kehityksen 
perusteella. Kansainvälisen kaupan rajoitusten 
ja ilmastonmuutoksen kaltaisten ilmiöiden kas-
vuvaikutukset jätettiin tarkastelun ulkopuolel-
le, sillä niitä on vaikeaa arvioida määrällisesti. 
Väestönkasvun, työmarkkinoille osallistumi-
sen, investointiasteen ja työn tuottavuuden 
kaltaiset kasvutekijät ovat sen sijaan yleensä 
seuranneet melko hitaasti muuttuvia trendejä.

1. Työn tarjonta ei enää tue 
talouskasvua

Työvoiman määrän kasvu ei enää tue Suomen 
talouskasvua kuten menneinä vuosikymmeni-
nä. Työpanoksen kasvua arvioitiin työikäisen 
väestön, työmarkkinoille osallistumisen, työlli-
syysasteen sekä työntekijää kohti laskettujen 
työtuntien perusteella. Tilastokeskuksen vii-
meisimmän, vuonna 2018 julkaistun väestöen-
nusteen mukaan työikäisen (15–74-vuotias) 
väestön vuotuinen muutosvauhti jää keskimää-
rin noin 0,1 prosenttia pienemmäksi kuin vuo-
den 2015 väestöennusteessa. Näillä oletuksilla 
15–74 -vuotiaiden määrä jää vuonna 2039 noin 
70 000 henkeä pienemmäksi kuin 2019. Työ-
ikäisen väestön supistumista kuitenkin kom-
pensoi sekä osallistumisasteen että työllisyyden 
paraneminen. Viime vuosina työmarkkinoilla 
osallistumista ovat lisänneet varsinkin vanhem-
mat ikäluokat (55–64-vuotiaat). Tämän kehi-
tyksen odotetaan jatkuvan edelleen. Keskimää-
räistä osallistumisastetta kasvattaa myös työvoi-
man ikärakenteen muutos, sillä lähivuosina 
työmarkkinoille tulevilla ikäluokilla on eläk-
keelle jääviä ikäluokkia korkeampi osallistu-
misaste. 

Työllisyysasteen pitkän aikavälin kehitystä 
arvioitiin rakenteellisen työttömyyden avulla. 
Rakenteellisen työttömyyden (15–74-vuotiaat) 
pitkän aikavälin tasapainotasoksi estimoitiin 
7,7 prosenttia2. 

Näillä oletuksilla työllisten määrä jopa hie-
noisesti nousee ennustevuosien aikana. Työ-
tuonneilla mitattua työpanosta vähentää kui-
tenkin trendinomainen työtuntien määrän 
lasku työllistä kohti. Tilanteessa, jossa työlli-
syyden parantaminen edellyttää muun muassa 
osa-aikaisten työsuhteiden yleistymistä, työ-
tuntien odotetaan vähenevän edelleen keski-
määrin noin 0,2 prosenttia vuodessa. Kaiken 
kaikkiaan työpanoksen määrä työtunneilla 
mitattuna arvioitiin vuonna 2039 vajaan pro-
sentin verran pienemmäksi kuin vuonna 2019. 

Työn tuottavuudessa on suuria eroja toimi-
alojen välillä, joten työpanoksen kokonaismää-
rän lisäksi talouskasvu riippuu työpanoksen 
jakautumisesta talouden sektoreiden kesken. 
Ennusteperiodin kuluessa yhä suurempi osa 
talouden työvoimapanoksesta tarvitaan julki-
sen sektorin rahoittamien ikäsidonnaisten pal-
veluiden, lähinnä terveydenhoito- ja hoivame-
nojen, tuottamiseen. Ikäsidonnaisten palvelui-
den sitoma työvoimatarve on suoraan suhtees-
sa julkisten menojen kasvuun, sillä näiden 
palveluiden tuottavuuden ei odoteta ennuste-
vuosina kasvavan riippumatta siitä, ovatko ne 
julkisesti vai yksityisesti tuotettuja. Ikäsidon-
naisten menojen keskimääräiseksi kasvuvauh-
diksi arvioitiin noin kaksi prosenttia vuodessa. 
Näillä oletuksilla ennustekehikon kahden yk-
sityisen sektorin käyttöön arvioidaan vuonna 
2039 jäävän lähes 10 prosenttia vähemmän työ-

2 Rakennetyöttömyyden ennuste perustuu artikkelissa Ju-
vonen ja Obstbaum (2018) esiteltyyn ekonometriseen mal-
liin.
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voimaa kuin vuonna 2019. Työpanoksen kas-
vun tyrehtyessä Suomen talouskasvu jääkin 
työn tuottavuuden kasvun varaan.

2. Pääomakanta on kääntynyt 
jälleen kasvuun

1990-luvun lopulta aina finanssikriisiin asti 
suurin osa työn tuottavuuden kasvusta Suo-
messa syntyi teollisuuden toimialoilla. Vuoden 
2008 jälkeen teollisuuden tuottavuuskasvu on 
kuitenkin kehittynyt heikosti lähes kaikilla 
teollisuuden päätoimialoilla, jolloin tuotta-
vuuskasvu on jäänyt talouden muiden toimialo-
jen varaan. Teollisuuden heikko tuottavuuske-
hitys ei ole pelkästään suomalainen ilmiö, sillä 
finanssikriisin myötä työn tuottavuuden kasvu 
hidastui myös muissa kehittyneissä maissa.

OECD:n (2016) mukaan OECD-maiden 
työn tuottavuuskehityksen heikkoutta viime 
vuosina selittää muun muassa tuotannon pää-
omavaltaisuuden aleneminen. Se tarkoittaa si-
tä, että tuotannollisen pääoman määrä työn-
tekijää kohti on vähentynyt. Talouden inves-
tointiaste romahti finanssikriisin jälkeen myös 
Suomessa, eivätkä taantumavuosien 2008−2016 
investoinnit riittäneet aina edes kompensoi-
maan pääoman kulumista. Matkapuhelinten 
valmistuksen loppumisen seurauksena pää-
omakanta supistui varsinkin ICT-teollisuudes-
sa. Myös metsäteollisuudessa vähennettiin 
tuotantokapasiteettia. 

Kiinteiden investointien lisäksi taantuman 
aikana myös T&K-investoinnit laskivat selvästi. 
T&K-investointien pudotusta selittää lähinnä 
matkapuhelinteollisuuden loppuminen Suo-
mesta. Ennen taantumaa toimiala vastasi suu-
resta osasta koko talouden T&K-investointien 

kasvua. Muilla teollisuuden toimialoilla T&K-
investoinnit ovat pysyneet ainakin ennallaan. 

Taantuman jälkeisen korkeasuhdanteen ai-
kana talouden investointiaste kokonaisuudes-
saan ja T&K-menot ovat piristyneet, joten pää-
omakanta on kääntynyt uudelleen kasvuun. 
Investointiaste on noussut suunnilleen samalle 
tasolle kuin missä se keskimäärin oli finanssi-
kriisiä edeltävän vuosikymmenen aikana. 
Taantuma näyttääkin jättäneen pysyvän jäljen 
vain pääomakannan tasoon mutta ei sen tren-
dikasvuun. 

Näillä oletuksilla investointiasteen kehityk-
sestä tehdasteollisuuden pääomakannan arvi-
oidaan jatkavan kasvuaan maltillista 0,3 pro-
sentin vuosivauhtia. Muun yksityisen tuotan-
non pääomakanta kasvaa selvästi tehdasteolli-
suutta nopeammin, noin 1,5 prosenttia vuo-
dessa. Myös julkisen sektorin pääomakanta 
supistui taantuman aikana. Julkisten investoin-
tien odotetaan vuosien 2026–2040 aikana hiu-
kan lisääntyvän. Yksi keino varmistaa julkisen 
talouden tasapainon säilyminen on toteuttaa 
toimia, joilla nopeutetaan työn tuottavuuden 
kasvua julkisissa palveluissa. Tavoitteen saa-
vuttaminen edellyttää ihmistyön korvaamista 
automatisaatiolla, mikä lisää investointeja 
muun muassa informaatioteknologiaan. 

3. Tuottavuuskasvu nopeinta 
teollisuudessa

Projektiossa talouden sektoreiden kokonais-
tuottavuuden kasvuvauhti on arvioitu menneen 
kehityksen perusteella. Kokonaistuottavuuden 
odotetaan edelleen kasvavan selvästi nopeim-
min tehdasteollisuudessa siitä huolimatta, että 
finanssikriisin jälkeen työn tuottavuus heiken-
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tyi eniten juuri teollisuudessa (Kokkinen ym. 
2019). Tehdasteollisuuden tuotantorakenteen 
muutoksen oletetaan näin ollen tulleen toistai-
seksi päätökseensä, minkä seurauksena Suo-
men vientiteollisuuden arvioidaan lepäävän 
ennustevuosina perinteisten teollisuudenalo-
jen, kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuu-
den varassa. Tehdasteollisuuden kokonaistuot-
tavuuden kolmen prosentin kasvuarvio perus-
tuu näin ollen sektorin kokonaistuottavuuden 
keskimääräiseen kasvuvauhtiin vuosina 1997–
2017 ilman sähkö- ja elektroniikkateollisuutta. 
Muussa yksityisessä tuotannossa kokonaistuot-
tavuuden keskimääräinen kasvuvauhti arvioi-
daan menneen kehityksen perusteella 1,5 pro-
sentiksi vuodessa.

Työn tuottavuuden luotettava ja vertailu-
kelpoinen mittaaminen julkisissa palveluissa 
on vaikeaa, koska sektorin lopputuotteille ei 
yleensä löydy markkinahintaa. Vuosina 1997–
2017 julkisten palveluiden tuotannon koko-
naistuottavuus itse asiassa laski noin puoli 
prosenttia vuodessa. Julkisessa palvelutuotan-
nossa pyrkimykset tuottavuuden parantami-
seen ovat kuitenkin voimistuneet, ja laskelmas-
sa oletetaankin, että vuoteen 2025 mennessä 
julkisen sektorin kokonaistuottavuus ei tämän 
seurauksena heikkenisi. 

Sektorikohtaisen tuottavuuskehityksen li-
säksi koko talouden tuottavuuskehitykseen 
vaikuttaa meneillään oleva talouden palvelu-
valtaistuminen. Lähivuosina sitä kiihdyttää 
varsinkin väestön ikääntymisen aikaan saama 
sosiaali- ja terveydenhoitopalvelujen kysynnän 
kasvu. Sitä mukaa, kun julkisen sektorin tuot-
tamien tai rahoittamien palveluiden kysyntä 
kasvaa, tuotantopanoksia siirtyy nopean tuot-
tavuuskasvun toimialoilta hitaan tuottavuus-
kasvun toimialoille, mikä hidastaa talouden 
keskimääräistä tuottavuuskasvua. 

Koko talouden kokonaistuottavuus kasvaa 
ennustevuosikymmeninä 2019–2029 ja 2030–
2039 keskimäärin yhden prosentin verran vuo-
dessa. Arvio koko kansantalouden tuottavuus-
kehityksestä on samaa suuruusluokkaa kuin 
esimerkiksi Euroopan komission ikääntymis-
työryhmän laskelmassa. 

4. Talouskasvu jää vaimeaksi

Edellä kuvatut arviot työpanoksen, investoin-
tien ja kokonaistuottavuuden kasvuvauhdista 
merkitsevät sitä, että bruttokansantuotteen 
kasvun Suomessa voidaan odottaa olevan kes-
kimäärin 1,1  prosenttia vuodessa vuosina 
2019–2029, mistä kasvuvauhti kiihtyisi 1,6 pro-
senttiin vuosiksi 2029–2039 (Taulukko 1). Ta-
louskasvu jää siis selvästi pitkän aikavälin tren-
dikasvua hitaammaksi. Ennustettu talouskasvu 
on silti hiukan nopeampaa kuin mitä tuleville 
20 vuodelle arvioitiin vielä vuoden 2015 pitkän 
aikavälin ennusteessa. Tuolloin vuosien 2015–
2035 keskimääräiseksi kasvuksi arvioitiin noin 
1,1 prosenttia.

Taulukossa tehdasteollisuus ja muu yksityi-
nen tuotanto on aggregoitu talouden yksityi-
seksi sektoriksi. Ennusteperiodin ensimmäisel-
lä puolikkaalla talous kasvaa sekä yksityisellä 
että julkisella sektorilla suunnilleen samaa 
runsaan prosentin vauhtia. Kasvun rakentees-
sa on kuitenkin suuria eroja sektoreiden välil-
lä. Yksityisellä sektorilla kasvu on pelkästään 
työn tuottavuuden kasvua, kun taas julkisen 
sektorin tuotoksen kasvun tekee mahdolli-
seksi ainoastaan vastaava työpanoksen lisään-
tyminen.  

Pitkän aikavälin talousennusteisiin sisältyy 
luonnollisesti huomattavaa epävarmuutta. Var-
sinkin kokonaistuottavuuden kehitys on pit-



433

kälti arvailujen varassa. Esimerkiksi talouden 
digitalisaatio voi nopeuttaa kehittyneiden mai-
den tuottavuuskasvua odotettua nopeammin. 
Myöskään työvoimapanoksen ennustaminen ei 
ole ongelmatonta. Demografisen kehityksen 
taustalla vaikuttavia tekijöitä voidaan hahmot-
taa ja ennustaa helpommin kuin teknistä kehi-
tystä. Silti myös väestöennusteisiin sisältyy 
suurta epävarmuutta.
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5. Tuleva kasvu riippuu 
rakenneuudistuksista ja 
digitalisaatiosta

Taantuman vaikutukset Suomen talouden kas-
vupotentiaaliin näyttävät jääneen pelättyä vähäi-
semmiksi. Siitä huolimatta Suomen pitkän aika-
välin kasvunäkymät ovat vaatimattomat verrat-
tuna finanssikriisiä edeltäneiden vuosikymme-

Taulukko 1. BKT, tuottavuus ja työpanos vuosina 2005−2035, muutos % vuodessa

2009−2018 2019−2029 2030−2039

Koko talous

Nimellinen BKT 1,3 2,9 3,6

BKT:n volyymi 0,1 1,1 1,6

BKT:n volyymi henkeä kohden -0,2 0,9 1,6

Työn tuottavuus työtuntia kohti 0,1 1,1 1,7

T&K-investoinnit 3,1 2,5 2,5

Yksityinen sektori

BKT 0,2 1,2 2,1

Työn tuottavuus työtuntia kohti 0,4 1,7 2,7

Työpanos -0,2 -0,4 -0,6

Julkinen sektori

BKT -0,2 1,1 1,1

Työn tuottavuus työtuntia kohti -0,7 -0,2 0,0

Työpanos 0,5 1,3 1,1
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nien kasvuhistoriaan. Hidastunutta kasvuvauh-
tia selittävät suureksi osaksi samat ilmiöt, jotka 
ovat yhteisiä kaikille kehittyneille maille. Finans-
sikriisin jälkeen tuottavuuden kasvu hidastui 
yleisesti. Myös talouden palveluvaltaistuminen 
on jatkunut. Myöskään väestön ikääntyminen ei 
ole ainutlaatuinen suomalainen ilmiö, vaan meil-
lä se on ainoastaan alkanut aikaisemmin kuin 
muissa Euroopan maissa. 

Tulevaisuuden kannalta merkittävin kysy-
mys on, alkaako viime vuosina tapahtunut tie-
to- ja viestintäteknologian nopea kehitys vii-
meinkin näkyä myös työn tuottavuudessa. 
Osoittautuuko digitalisaatio samankaltaiseksi 
yleiskäyttöiseksi teknologiaksi kuin esimerkik-
si sähkö vai rajoittuvatko uusien teknologioi-
den hyödyt sittenkin enimmäkseen viestintä- ja 
informaatioteknologian toimialojen sisälle? 

Suomen kasvunäkymiä rajoittavat myös 
eräät puhtaasti kotimaiset tai jopa työmarkki-
noihin liittyvät kotikutoiset tekijät. Työmark-
kinoiden osallistumisaste on edelleen muita 
Pohjoismaita alhaisempi, ja rakenteellinen 
työttömyys uhkaa jäädä korkeaksi. Lisäksi ikä-
sidonnaisten palveluiden kasvava kysyntä sitoo 
yhä suuremman osan työvoimapanoksesta jul-
kiselle sektorille. Näihin tekijöihin voidaan 
ainakin jossain määrin vaikuttaa myös koti-
maisen talouspolitiikan valinnoilla. □
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