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Esipuhe
Suomen talous on viime vuosina kehittynyt suotuisasti. Maamme on 
lisäksi menestynyt maiden välisissä kilpailukykyvertailuissa. Syys-
täkin kansantaloutemme toiminta ja instituutiot näyttävät herättävän 
kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Kireässä kansainvälisessä kilpailussa työvoimalta vaaditaan hyvää 
osaamista, yritysten on pystyttävä reagoimaan kysynnän nopeisiin 
muutoksiin ja markkinoiden tulee toimia tehokkaasti. Julkinen sektori 
luo puolestaan edellytykset sille, että nämä vaatimukset voivat to-
teutua. Taloudellinen menestys edellyttää onnistumista kaikilla näillä 
osa-alueilla.

Talouden rakenteet 2007 -teos on VATT:n vuosittain julkaisema laaja 
tietopaketti Suomen taloudesta ja sen kehityksestä sekä Suomen 
asemasta suhteessa muihin maihin. Julkinen talous on siinä keskei-
sesti esillä. Tämä heijastaa, paitsi tutkimuskeskuksen tehtäväkent-
tää, myös tehokkaan julkisen sektorin merkitystä kilpailukykytekijä-
nä. Rakenneraportti tarkastelee lisäksi hyvinvointierojen kehitystä, 
koska julkinen sektori on myös tärkeä sosiaalisen turvaverkon tuot-
taja ja tuloerojen tasoittaja.

Teos kokoaa yhteen tilastotietoja ja tutkimuskeskuksen tutkimuksiin 
perustuvia tiivistyksiä koskien kansantalouden ja julkisen sektorin 
toimintaa. Se ilmestyy vuorovuosina suomenkielisenä ja englannin-
kielisenä. Talouden rakenteet -raportti löytyy myös tutkimuskeskuk-
sen kotisivuilta http://www.vatt.fi.

Laaja tietopaketti on tiiviin yhteistyön tulos. Sitä voidaan pitää koko 
tutkimuskeskuksen yhteisenä julkaisuna, jossa samalla näkyy tutki-
muskeskuksen toiminnan laaja-alaisuus sekä tutkijoiden ja tutkimus-
sihteerien monipuolinen osaaminen. Kiitän lämpimästi kaikkia siihen 
panoksensa antaneita. 

Helsingissä 2. lokakuuta 2007

Seija Ilmakunnas
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1 Kansantalouden kehityskuva

Suomen kansantalouden reaalitulot ovat asukasta kohden samaa tasoa kuin 
Ruotsissa. Suomi on jo OECD:n 13. rikkain maa ja tulotaso on korkeampi kuin  
EU15-maissa keskimäärin. 

Vuonna 2006 talouden kasvu oli Suomessa kaksinkertainen euroalueen keskikas-
vuun verrattuna ja inflaatio selvästi euroalueen vastaavaa alempi. Talouskasvu 
on perustunut viennin nopeaan laajenemiseen ja vaihtosuhteen heikkenemisestä 
huolimatta vaihtotase on ollut pitkään ylijäämäinen. Työttömyys on alenemisestaan 
huolimatta edelleen kansantalouden vakava ongelma. 

Voimakas talouskasvu on lisännyt verotuloja ja supistanut lamasta ja velkaantu-
misesta aiheutuneita työttömyys- ja korkomenoja. Julkinen talous on ollut ylijää-
mäinen vuodesta 1998 lähtien ja ylijäämä on EU-maiden korkeimpia. Ylijäämän 
ansiosta julkinen velka on suuresti supistunut. 

Viime vuosikymmenen aikana Suomen tuotantorakenne muuttui pääomavaltaises-
ta vahvasti tutkimusvaltaiseksi elektroniikkateollisuuden ja erityisesti tietoliiken-
nealan huiman kasvun ansiosta. Tämä rakennemuutos näkyy investoinneissakin. 
Tuotantokapasiteettia on kyetty olennaisesti lisäämään, vaikka investointien suhde 
bruttokansantuotteeseen on alentunut aiemmasta 25 prosentin tasosta alle 20 pro-
senttiin.

Suomen kansantalouden pitkän aikavälin kehitysnäkymät ovat melko valoisat. Hin-
takilpailukyky on hyvä. Tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien suhde kansantuottee-
seen on Suomessa maailman korkeimpia. Ulkomainen korollinen nettovelkakin on 
maksettu pois.

Suomi sijoittuu hyvin erilaisissa tietoyhteiskuntaan liittyvissä vertailuissa. Laajan 
tutkimuspanostuksen ohella etenkin koulujärjestelmä ja innovaatioinfrastruktuuri 
erottuvat edukseen.
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1.1 Talouden tasapaino ja kehitysvaihe

Kuvio 1.1.  Suomen talous vuonna 2006 euroalueen keskimääräiseen ver-
rattuna (talouden kasvu, työttömyys, inflaatio ja julkisen talouden 
tasapaino)
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Lähde: EU. 

Talouden kasvu vuonna 2006 oli Suomessa kaksinkertainen euroalueen kasvuun 
verrattuna. Inflaatio oli selvästi euroalueen keskitasoa alempi, mutta työttömyys lä-
hes samalla tasolla. Julkisen talouden ylijäämä oli Suomessa lähes 4 prosenttia 
bruttokansantuotteesta, kun taas euroalueella julkinen talous oli keskimäärin ali-
jäämäinen.

Kuvion asteikot on valittu siten, että nelikulmion koko kuvaa kokonaistaloudellista tasapai-
noa: mitä pienempi timantti, sitä parempi tilanne. Inflaation mittarina on yhdenmukaistetun 
kuluttajahintaindeksin muutos vuoden aikana.
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Kuvio 1.2.  Reaalinen tulotaso vuonna 2006, indeksi(Suomi)=100

0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250

Bulgaria
Romania

Puola
Latvia

Liettua
Slovakia

Unkari
Viro

Portugali
Malta

Tšekin tasavalta
Slovenia
 Kreikka
Kypros

Espanja
Italia

Ranska
Japani
Saksa

SUOMI
Ruotsi

Iso-Britannia
Belgia

Tanska
Itävalta

Alankomaat
Sveitsi
Islanti
Irlanti
USA

Norja
Luxemburg

Indeksi(Suomi)=100

Lähde: VATT (Eurostat).

Suomen reaalinen tulotaso asukasta kohden on korkeampi kuin keskimäärin  
EU-maissa. EU:n rikkain maa on Luxemburg, missä asukasta kohden laskettu os-
tovoimakorjattu bruttokansantuote on Suomeen nähden yli kaksinkertainen. Maail-
man suurimmassa kansantaloudessa Yhdysvalloissa reaalinen tulotaso on kolman-
neksen korkeampi kuin Suomessa. EU:n suuret jäsenmaat Italia, Saksa ja Ranska 
tuottavat henkeä kohti vähemmän reaalituloja kuin Suomi. Unionin uusissa maissa 
Bulgariassa ja Romaniassa reaalitulotaso on vain kolmannes siitä mitä Suomessa.

Reaalisella tulotasolla tarkoitetaan ostovoimakorjattua bruttokansantuotetta asukasta koh-
den. Ostovoimakorjauksella lasketaan bruttokansantuote samoilla hinnoilla eri maista.
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Taulukko 1.3. EU:n uusien jäsenmaiden ominaispiirteitä

Maa Väkiluku, 
vuoden
2006
alussa,
milj.

BKT / 
henkilö 
(ostovoima
korjattu) 
vuonna
2006
(EU15 
=100) 

Inflaatio
2006,
%

Työttömyys-
aste 2006, 
%

Julkisen 
talouden 
ylijäämä,
%
bkt:sta 
2006

Julkisen 
talouden 
velka % 
bkt:sta 
2006

Puola 38,1 48 1,3 13,8 -3,9 47,8
Tšekin 
tasavalta 10,2 70 2,1 7,1 -2,9 30,4
Unkari 10,0 59 4,0 7,5 -9,2 66,0
Slovakia 5,4 56 4,3 13,4 -3,4 30,7
Liettua 3,4 51 3,8 5,6 -0,3 18,2
Latvia 2,3 49 6,6 6,8 -0,4 10,0
Slovenia 2,0 78 2,5 6,0 -1,4 27,8
Viro 1,3 60 4,4 5,9 3,8 4,1
Kypros 0,8 82 2,2 4,7 -1,5 65,3
Malta 0,4 66 2,6 7,4 -2,6 66,5
Bulgaria 7,7 33 7,4 9,0 3,3 22,8
Romania 21,6 33 6,6 7,4 -1,9 12,4

EU15 390,2 100 2,2 7,4 -1,6 63,4
EU27 493,5 89 2,3 7,9 -1,7 61,7

Lähde: Eurostat.

Vuoden 2004 jälkeen mukaan tulleet uudet jäsenmaat kasvattivat EU:n väkilukua 
noin 25 prosentilla. Tulotasoltaan uudet jäsenmaat ovat jäljessä vanhoista jäsen-
maista. Keskitulo uudessa 27 jäsenmaan unionissa on 10 prosenttia alempi kuin 
EU15:ssä. Vauraimpia uusista maista ovat Kypros ja Slovenia, köyhimpiä viimeksi 
liittyneet Bulgaria ja Romania, joiden tulotaso on kolmannes EU15 vastaavasta. Uu-
det maat ovat saaneet hillittyä aikaisemmin hyvinkin nopeaa hintojen nousuvauhtia. 
Vuonna 2006 hinnat nousivat useimmissa uusissa jäsenmaissa vain hiukan nope-
ammin kuin vanhoissa jäsenmaissa. Nopeinta inflaatio oli Latviassa, Romaniassa 
ja Bulgariassa. 

Työttömyys on edelleen varsin laajaa eräissä uusista jäsenmaista. Puolassa ja Slo-
vakiassa työttömyysaste oli yli 13 prosenttia. Molemmissa maissa suunta on kui-
tenkin ollut alaspäin. Sen sijaan Unkarissa työttömyys on kasvusuunnassa. Paras 
työllisyystilanne on Kyproksessa. Julkisen talouden alijäämä on suurin Unkarissa. 
Ylijäämäinen julkinen talous oli Virossa ja Bulgariassa. Useimmissa jäsenmaissa 
julkisen talouden velkaantuminen on vielä alhaisella tasolla verrattuna vanhoihin 
jäsenmaihin. Kyproksen, Unkarin ja Maltan julkinen velkaantuneisuus ylittää kui-
tenkin 65 prosenttia. 
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Kuvio 1.4.  Reaalinen tulotaso vuosina 1900–2006 Suomessa, Ruotsissa ja 
Yhdysvalloissa, indeksi(Suomi 2006)=100 
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Lähde: VATT (OECD).

1900-luvun alussa Suomi oli köyhä maa. Yhdysvalloissa reaalinen tulotaso oli 
tuolloin Suomeen verrattuna 2,5-kertainen ja Ruotsikin oli selvästi Suomea edellä. 
1900-luvun alusta Suomen reaalinen tulotaso on kuitenkin 14-kertaistunut. Nopean 
talouskasvun ansiosta elintasoero suhteessa muihin teollisuusmaihin on kaventu-
nut tuntuvasti. Suomi on tavoittanut Ruotsin ja lähestynyt Yhdysvaltoja.
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Kuvio 1.5.  Inflaatio Suomessa ja EU15-alueella vuosina 1980–2006,  
prosenttia
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Lähde: VATT (OECD).

Suomen inflaatiovauhti myötäili EU:n keskimääräistä inflaatiota 1980-luvun lopulle 
saakka. Sen jälkeen Suomen inflaatio on ollut muita EU-maita hitaampaa useimpi-
na vuosina. Sekä EU15-maissa keskimäärin että Suomessa hintojen nousuvauhti 
on hidastunut jatkuvasti 1980-luvun alun jälkeen. 

Viime vuosina EU15-maiden väliset inflaatioerot ovat jääneet muutamaan prosent-
tiyksikköön, kun ne vielä 1990-luvun alussa olivat lähes 10 prosenttiyksikköä. Koko 
EU27-alueella inflaatioerot ovat suuremmat, sillä Bulgariassa inflaatio oli vuonna 
2006 yli 7 prosenttia ja Latviassa ja Romaniassa 6½ prosenttia. 

Inflaatio = yleisen hintatason nousuprosentti jota kuviossa on mitattu kansantalouden tilinpi-
don yksityisen kulutuksen hintaindeksillä, mikä on vertailukelpoinen inflaatiomittari. 
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Kuvio 1.6.  Vaihtotaseen ylijäämän suhde bruttokansantuotteeseen  
vuosina 1970–2006, prosenttia
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Lähde: VATT (Suomen Pankki).

Suomessa oli lähes jatkuva vaihtotaseen vaje usean vuosikymmenen ajan. Vajeen 
kasvu aiheutti ajoittain valuuttakriisejä. Vuodesta 1994 lähtien Suomen vaihtotase 
on ollut selvästi ylijäämäinen. Suomi on siten muuttunut velanottajasta lainananta-
jaksi. Vaihtotaseen ylijäämä kuvastaa viennin erinomaista kilpailukykyä.
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Kuvio 1.7.  Vientihinnat, tuontihinnat ja vaihtosuhde, 1985/1–2007/5, kuukausi-
data, indeksi(2000)=100
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Suomeen tuodaan runsaasti energiaa, jonka hinta on noussut huomattavasti enem-
män kuin muun tuonnin hinta. Suomesta viedään paljon metsäteollisuustuotteiden 
lisäksi myös sähköteknisen teollisuuden tuotteita, joiden hinta on alentunut tekno-
logian kehityksen ansiosta. Tästä syystä Suomen vaihtosuhde on tällä vuosikym-
menellä jatkuvasti heikentynyt. Tästä huolimatta vaihtotase on ollut huomattavasti 
ylijäämäinen ja talouskasvu nopeaa.
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Kuvio 1.8.  Julkisen talouden ylijäämä (nettoluotonanto) Suomessa ja  
EU15-maissa vuosina 1980–2006, prosenttia  
bruttokansantuotteesta
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Lähde: VATT (EU).

Euroopan unionin jäsenmaissa julkinen talous on ollut jo usean vuosikymmenen 
ajan jatkuvasti alijäämäinen muutamaa jäsenmaata lukuunottamatta. Viime vuosi-
na alijäämä on kuitenkin supistunut. Suomessa julkinen talous on taas perinteisesti 
ollut ylijäämäinen ja Suomen ylijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen on EU-
alueen suurimpia. Pahimpina lamavuosina Suomen julkinen talous painui alijäämäi-
seksi. Tällöin alijäämä oli EU-maiden keskitasoa. Useissa vuonna 2004 liittyneissä 
uusissa jäsenmaissa samoin kuin Romaniassa, julkiset taloudet ovat myös varsin 
alijäämäisiä. EU-alueen suurin alijäämä oli vuonna 2006 Unkarissa, yli 9 prosenttia. 
Italiassa alijäämä kohosi 4½ prosenttiin. 
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Kuvio 1.9.  Valtiontalouden, kuntasektorin ja sosiaaliturvarahastojen ylijäämän 
suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 1970–2006,  
prosenttia
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Julkisen talouden tasapainon vaihtelut Suomessa ovat peräisin valtaosaksi valtion-
taloudesta. Kuntien talous on yleensä ollut tasapainossa, ja sosiaalirahastosektorin 
talous on ollut selvästi ylijäämäinen osittain rahastoivan työeläkejärjestelmän ansi-
osta. Valtiontalouden rahoitusjäämä on vaihdellut voimakkaasti. Vielä 1970-luvul-
la valtiontalous oli vahvasti ylijäämäinen, mutta 1980-luvulla ylijäämää oli selvästi 
vähemmän. 1990-luvun laman aikana valtiontalouteen syntyi suuri alijäämä, kun 
lamaantunutta taloutta elvytettiin. Tällä vuosikymmenellä valtiontalous on ollut yli-
jäämäinen, vaikka ylijäämät ovatkin supistuneet.
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Kuvio 1.10.  Julkinen bruttovelka EU15-maissa vuosina 1977–2006, prosenttia 
bruttokansantuotteesta
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Lähde: VATT (EU).

Julkisen talouden bruttovelan suhde bruttokansantuotteeseen on EU15-alueella 
korkein Italiassa ja Kreikassa, missä velka-aste on yli 100 prosenttia. Luxemburgis-
sa julkista velkaa on kansantuotteeseen nähden alle 10 prosenttia. Suomen julki-
nen talous oli ennen 1990-lukua yksi vähiten velkaisista. Julkisen bruttovelan osuus 
jäi 15 prosenttiin bruttokansantuotteesta. 

Keskimäärin EU-alueen julkinen velka ylittää edelleen Maastricht-kriteerin mukai-
sen 60 prosenttia. Suomessa julkinen velka jäi lamassakin EU:n keskitason ja 60 
prosentin rajan alapuolelle. Uusissa jäsenmaissa julkinen velkaantuminen vaihte-
lee myös paljon. Virossa julkisen velan suhde kansantuotteeseen on 4 prosenttia eli 
pienempi kuin Luxemburgissa. Maltassa ja Unkarissa se on 76 prosenttia.
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1.2 Kasvutekijät

Kuvio 1.11.  Työlliset ja työtunnit vuosina 1970–2006, miljoonaa henkilöä ja 
miljardia tuntia
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Laman aikana työllisten lukumäärä romahti lähes puolella miljoonalla henkilöllä. 
Sen jälkeen talouskasvu on jatkunut niin nopeana ja työllistävänä, että Suomessa 
oli vuonna 2006 lähes 2,44 miljoonaa työllistä. Työllisten määrä on vielä hieman 
pienempi kuin ennen lamaa. Vuonna 2006 työvoimatoimistojen rekistereissä oli nel-
jännesmiljoona työtöntä työnhakijaa.

Kansantalouden tilinpidon mukaan ennen lamaa tehtiin melkein 4,5 miljardia tuntia 
töitä vuodessa. Heikoimpana työllisyysvuonna 1994 työtunteja kertyi alle 3,6 miljar-
dia. Sen jälkeen tehtyjen työtuntien määrä on kasvanut jo 4,2 miljardiin tuntiin.
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Kuvio 1.12. Investointien suhde bruttokansantuotteeseen vuosina 1960–2006, 
prosenttia
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Suomi on perinteisesti ollut pääomavaltaisen tuotannon ja korkean investointias-
teen maa. Investointien suhde bruttokansantuotteeseen vaihteli sodanjälkeisinä 
vuosikymmeninä 25–30 prosentin tasolla aina 1990-luvun alkuun saakka. Tuolloin 
investointiaste romahti yli kymmenellä prosenttiyksiköllä. Talouden elvyttyä se on 
kohonnut 20 prosentin tuntumaan.

Kiinteiden investointien kansantuoteosuus on vakiintunut selvästi pienemmäksi 
kuin aikaisempina vuosikymmeninä. Viidenneksen osuus riittää kasvattamaan ja 
uudistamaan tuotantokoneistoa. Suomen tuotannon rakenne on keventynyt palve-
lujen ja elektroniikkateollisuuden ripeän kasvun seurauksena. Pääomien käyttö on 
myös huomattavasti tehostunut talouden kansainvälistymisen ja rakennemuutok-
sen seurauksena. 

Investoinnit = kiinteän pääoman bruttomuodostus.



14

Talouden rakenteet 2007

Kuvio 1.13.  Energian ja sähkön kulutuksen suhde bruttokansantuotteeseen 
vuosina 1930–2006, indeksi(2006)=100
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Lähde: VATT (Tilastokeskus ja Kauppa- ja teollisuusministeriö).

Energian kulutus on pitkällä aikavälillä kasvanut hitaammin kuin kokonaistuotanto. 
Sähkön kulutus kasvoi selvästi kansantuotetta nopeammin aina 1990-luvulle saak-
ka. Viime vuosina sekä sähkön että energian kokonaiskulutuksen suhde bruttokan-
santuotteeseen on alentunut, sillä Suomessa palvelujen ja vähän energiaa käyttä-
vien teollisuusalojen kasvu on ollut nopeinta. 
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Kuvio 1.14.  Suomen kustannuskilpailukyky suhteellisilla yksikkötyökustannuksil-
la1) mitattuna vuosina 1960–2006, indeksi(1990)=100
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1) Teollisuuden valuuttakurssikorjatut yksikkötyökustannukset OECD-maissa (14 maata) 
Suomeen verrattuna ((1990)=100).

Lähde: VATT (Valtiovarainministeriö ja ETLA).

Suomen teollisuuden hintakilpailukyky on viime vuosina ollut erinomainen. Myös 
ilman Nokiaa ja muuta sähköteknistä teollisuutta mitattu hintakilpailukyky on hyvä. 
Hyvä kilpailukyky on vauhdittanut vientiä ja kokonaistuotannon kasvua. Suomen 
talous on kasvanut selvästi nopeammin kuin EU:n talous keskimäärin. 

Valuutan heikentyminen selittää pääosan ja tuottavuuden nopea kasvu loput hinta-
kilpailukyvyn parantumisesta vuodesta 1990. Vaikka euron vahvistuminen on viime 
vuosina heikentänyt hintakilpailukykyä, on se samalla hillinnyt inflaatiota, koska 
tuonti euroalueelle on tullut halvemmaksi. 
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Kuvio 1.15.  Työn tuottavuuden muutokset Suomessa vuosina 1960–2006, pro-
senttia vuodessa
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Lähde: VATT (Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito).

Kansantalouden tilinpidon mukaan työn tuottavuus eli tuotanto työtuntia kohti on 
Suomen itsenäisyyden aikana parantunut keskimäärin kolme prosenttia vuodessa,  
Työn tuottavuus parani selvästi tätä nopeammin sodan jälkeen aina 1970-luvun al-
kuvuosiin saakka. Viimeisten 10 vuoden aikana työn tuottavuuden kasvu on vaih-
dellut kahden ja puolen prosentin tuntumassa. Kuluneen neljän vuosikymmenen 
aikana työn tuottavuuden vuosivaihtelut ulottuvat alle yhdestä prosentista yhdek-
sään prosenttiin.

Yleensä nopean talouskasvun aikana työn tuottavuus kasvaa nopeasti, kun tuotan-
non kasvu perustuu vientiin. Kun kasvu painottuu rakennustoimintaan ja muuhun 
kotimaiseen kysyntään, tuottavuuden kasvu hidastuu, jolloin taas talouskasvun 
työllistävyys on hyvä.
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1.3 Tiede, teknologia ja innovaatiot

Kuvio 1.16. Suomen ja Ruotsin kilpailukyky suhteessa Länsi-Euroopan kärkeen 
(uloin kehä)
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Lähde: The World Bank Institute (tiedot vuosilta 2001–2006).

Kuvio perustuu Maailmanpankin tutkimuslaitoksen World Bank Instituten interaktiiviseen 
kansainväliseen vertailuohjelmaan. Kuviossa verrataan Suomen ja Ruotsin reaalista kilpai-
lukykyä monilla eri mittareilla suhteessa parhaiten menestyneisiin läntisen Euroopan maihin.
Jokaisen muuttujan kohdalla vertailun kohteena on parhaiten menestynyt maa, jonka arvo 
muuttujalla on 10. 

 
Suomi ja Ruotsi ovat maailman johtavia innovaatiotalouksia. Suomen sijoitusta nos-
tavat erityisesti mittava panostus julkiseen ja yksityiseen tutkimus- ja kehitystoimin-
taan, korkeakoulutettavien huomattava osuus ikäluokasta sekä myönnettyjen pa-
tenttien ja tieteellisten julkaisujen suuri suhteellinen määrä. Suomi on lähellä 
eurooppalaista huippua myös julkisen säätelyn tehokkuudessa ja riskirahoituksen 
tarjonnassa. 

Suomi ja Ruotsi ovat perinteisesti olleet avoimen talouden ja vapaan kaupan kannat-
tajia ja niiden ulkomaankaupan osuus on huomattava, vaikka jääkin pienemmäksi 
kuin eräissä keski-Euroopan maissa. Samoin korkean teknologian tuotteiden osuus 
viennistä on vain keskimääräinen, joskin Suomessa selvästi Ruotsia korkeampi.
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Kuvio 1.17.  Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menojen suhde bruttokansantuot-
teeseen vuosina 1981–2006, prosenttia
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Lähde:VATT (Eurostat) 

Suhteellinen panostus t&k-toimintaan näyttää 2000-luvulla monessa länsimaassa 
vakiintuneen saavutetulle tasolle. EU-maiden keskimääräinen taso ei ole viime vuo-
sina kohonnut tarkasteltiinpa sitten vanhaa 15 maan ryhmää tai nykyistä 27 maan 
yhteisöä. Ruotsissa t&k-investointien suhde bruttokansantuotteeseen on jo useana 
vuonna alentunut, mutta taso on edelleen muita korkeampi. Myös Suomen 3,5 pro-
sentin bkt-osuus, joka on kansainvälisesti hyvin korkea, aleni hiukan vuonna 2006. 
Tämän taustalla on kuitenkin poikkeuksellisen nopea talouskasvu tuona vuonna. 

Venäjän ja etenkin Kiinan t&k-panostukset ovat kasvaneet nopeasti ja kuroneet 
kiinni EU-maiden etumatkaa. Vaikka Kiina on teknologiselta tasoltaan vielä jäljessä 
länsimaita, sen osuus maailman t&k-panostuksista nousi vuonna 2002 jo 2,12 pro-
senttiin eli noin nelinkertaiseksi verrattuna Suomen 0,59 prosenttiin. Venäjän osuus 
oli samana vuonna lähes yhtä suuri kuin Suomen osuus eli vain 0,49 prosenttia.
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Kuvio 1.18.  Yksityisten menojen osuus kaikista t&k-menoista vuosina  
1981–2006, prosenttia 
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Lähde: VATT (Eurostat) 

Yksityisten t&k-investointien osuus kokonaismenoista nousi useissa maissa 2000-
luvun alkuun asti ja osuudet ovat eri maissa melko samalla tasolla, noin 65–75 
prosenttia. Myös Venäjällä ja Kiinassa yksityisen sektorin osuus on samaa luokkaa. 
Viime vuosina yksityisen ja julkisen sektorin osuudet ovat eri maissa kehittyneet 
hiukan eri tavoin ja esimerkiksi USA:ssa ja Suomessa yksityisen sektorin osuus 
näyttää hieman supistuneen.
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Kuvio 1.19.  Yksityisten ja julkisten t&k-investointien suhde bruttokansantuottee-
seen
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Lähde: European Innovation Scoreboard Database 2006. (Tiedot etupäässä vuosilta 
2004–2005, asteikot poikkeavat toisistaan eri akseleilla). 

Useimmissa maissa pääosa t&k-investoinneista rahoitetaan yksityisesti. Poikke-
uksia ovat eräät uudet EU-maat sekä Portugali, Kreikka ja Italia. Suomessa sekä 
yritysrahoitteiset että julkiset t&k-investoinnit ovat suhteellisesti maailman korkeim-
pia. Yritysten panostus on Suomea suurempi vain Ruotsissa ja julkinen panostus 
Islannissa. Yrityssektorilla Suomen nopea nousu 1990-luvulla maailman kärkeen 
johtui etupäässä sähköteknisestä teollisuudesta, joka vielä vuonna 2005 vastasi 57 
prosentista yksityisistä t&k-menoista. Yksityisen sektorin suuret t&k-panostukset ei-
vät kuitenkaan vähentäneet julkisia panostuksia, vaan molemmat kohosivat ripeästi. 
Kohonneiden t&k-investointien voidaan sen sijaan nähdä korvanneen samaan ai-
kaan alentuneita kiinteitä investointeja osana talouden rakennemuutosta. 
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Kuvio 1.20.   Suomen sijoittuminen kansainvälisessä koulutusvertailussa
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Lähde:  European Innovation Scoreboard Database 2006 (tiedot etupäässä vuosilta 2004 ja 
2005).

Vaikka koulutuspanostukset osuutena bruttokansantuotteesta ovat Suomessa vain 
hieman Länsi-Euroopan keskitason yläpuolella, ne ovat tuottaneet eri mittareilla hy-
vää tulosta. Esimerkiksi koululaisten tietoja luotaavissa Pisa-vertailuissa Suomi on 
sijoittunut hyvin. Korkean asteen koulutuksen saaneiden väestöosuudessa Suomi 
on tavoittamassa maailman huippua. Osuus on noin kolmasosa 25–64-vuotiaiden 
ikäluokasta. 

Korkean asteen koulutuksen tutkintorakenteet ja tutkintojen laatu vaihtelevat huo-
mattavasti maittain, joten koulutuksen taso- ja rakennevertailuihin ja niiden heijastu-
miseen osaamisen tasoon on suhtauduttava varoen. Koulutuksen on oltava kaikilla 
aloilla sisällöltään laadukasta ja ajanmukaista toimiakseen investointikannustimena. 
Suomessa koulutus joka tapauksessa painottuu vahvasti luonnontieteiden ja teknii-
kan aloille. 
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Kuvio 1.21.  Internet, osaaminen ja koulutus Suomessa ja Ruotsissa suhteessa 
Länsi-Euroopan kärkeen (uloin kehä)
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Lähde: The World Bank Institute.

Kuvio perustuu Maailmanpankin tutkimuslaitoksen World Bank Instituten interaktiiviseen 
kansainväliseen vertailuohjelmaan. Kuviossa verrataan Suomen ja Ruotsin reaalista kilpai-
lukykyä monilla eri mittareilla suhteessa parhaiten menestyneisiin läntisen Euroopan maihin.
Jokaisen muuttujan kohdalla vertailun kohteena on parhaiten menestynyt maa, jonka arvo 
muuttujalla on 10. 

Koulutus ja kehittynyt tiedonsiirtojärjestelmä edesauttavat olemassa olevan tiedon 
ja teknologian hyödyntämistä ja innovointikykyä. Sekä Suomi että Ruotsi sijoittuvat 
näissä suhteissa hyvin eurooppalaisessa vertailussa. Suomen asema on erityisen 
vahva koulutusta ja tutkijakapasiteettia kuvaavilla ulottuvuuksilla. Ruotsi menestyy 
paremmin internetin käyttöä ja palvelujen tarjontaa kuvaavissa tekijöissä. Yliopistot 
ja yritykset tekevät suhteellisen aktiivisesti yhteistyötä Suomessa, mikä edistää tie-
don leviämistä ja kaupallista soveltamista.
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Kuvio 1.22. Innovaatioiden osuus liikevaihdosta vuonna 2004
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Lähde: European Innovation Scoreboard Database 2006 (CIS 4).

Suomen osaamisen ja innovaatioiden edistämiseen perustuva strategia ilmenee 
myös uusina tuotteina. Vaikka yrityksille uusien tuotteiden osuus kokonaisuudes-
saan on Suomessa vain keskimääräistä EU-tasoa, Suomessa tuotetaan suhteellisen 
paljon markkinoille uusia tuotteita, eli ns. radikaalit innovaatiot näyttävät dominoi-
van muilta kopiointia (yritykselle, mutta ei markkinoille uudet tuotteet). Suomalais-
yritysten innovaatioiden painottuminen kokonaan uusien tuotteiden kehittämiseen 
on yhteydessä patenttien ja tieteellisten lehtiartikkelien suhteelliseen runsauteen. 

Suomen kehitysstrategia – voimakas julkinen ja yksityinen panostus t&k-toimintaan 
ja yritysten voimakas tukeutuminen omiin innovaatioihin – on poikkeuksellista pien-
ten avoimien talouksien kohdalla. Niille on tyypillisempää kopiointi ja teknologian 
tuonti ulkomailta, koska innovoiminen on kallista ja epävarmaa, ja koska tulokset 
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ovat helposti muiden kopioitavissa. Suurissa maissa julkisesti rahoitettu t&k hyö-
dyttää suhteellisesti enemmän kotimaan talouselämää, koska t&k:n myönteiset 
ulkoisvaikutukset leviävät lähipainotteisesti. Suuret markkinat kannustavat myös 
yrityksiä investoimaan t&k:hon, koska odotettavissa olevat hyödyt ovat vastaavasti 
suurempia. 

Kuvio 1.23. Varhaisen vaiheen riskipääoma sekä yksityisen sektorin t&k-inves-
toinnit suhteessa bruttokansantuotteeseen
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Lähde: European Innovation Scoreboard Database 2006 (tiedot etupäässä vuodelta 2005).

Tärkeä peruste julkiselle t&k-rahoitukselle on rahoitusmarkkinoiden toimimatto-
muus. Rahoitus- ja pääomamarkkinoiden vapauttaminen on lisännyt rahoituksen 
tarjontaa kaikenkokoisille yrityksille, ja enää vain pienimpien yritysten uskotaan 
kärsivän rahoituksen puutteesta johtuvista kasvuvaikeuksista. Suomi on varhaisen 
vaiheen riskirahoituksen tarjonnassa selkeästi EU:n keskitason yläpuolella, mut-
ta suhteutettuna yksityisen sektorin t&k-toiminnan laajuuteen riskirahoitus on jopa 
niukkaa esimerkiksi Ruotsin, USA:n, Tanskan tai Iso-Britannian tilanteeseen verrat-
tuna. Suomen riskirahoitusmarkkinat ovat kehittyneet huomattavasti parina viime 
vuosikymmenenä, mutta julkisella sektorilla on siellä edelleen huomattavan suuri 
rooli.
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Kuvio 1.24. Korkean teknologian tuotteiden viennin osuus kokonaisviennistä 
vuonna 2004
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Lähde: Eurostat.

Korkean teknologian viennin osuus koko viennistä on Suomessa EU:n keskitasoa. 
Maltan viennistä yli puolet on korkeaa teknologiaa, vaikka se käyttää vain 0,29 pro-
senttia bruttokansantuotteesta tutkimukseen. Selitys on muutaman suuren elekt-
roniikka-alan kansainvälisen yhtiön tuotantolaitosten sijoittuminen saarelle. Maltaa 
parempi vertailukohde Suomelle on Euroopan toinen suuri elektroniikka-alan me-
nestyjä, Irlanti. Kun Suomi on perustanut kasvustrategiansa voimakkaaseen t&k-
panostukseen, Irlanti on luottanut teknologian tuontiin suorien sijoitusten muodossa. 
Suorien sijoitusten vastapainona, noin 11 prosenttia Irlannin kansantuotteesta mak-
settiin tulonsiirtoina, eli rojalti- ja lisenssimaksuina ulkomaille.
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Kuvio 1.25. Laajakaistayhteyden levinneisyys vuosina 2004 ja 2006, prosenttia 
kotitalouksista
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Lähde: Eurostat.

Tietoyhteiskunnan kehityksessä Suomi on eturintaman maita. Joka neljännellä 
kotitaloudella on käytössään laajakaista. Vain Tanskassa ja Hollannissa laajakais-
tayhteyden levinneisyys on suurempi. Irlannissa laajakaista on alle 10 prosentilla 
kotitalouksista. Informaatio- ja kommunikaatiotekonologian (ICT) kuluttajana Irlanti 
sijoittuu muillakin mittareilla Suomea heikommin. ICT-kustannukset olivat Irlannissa 
4,5 prosenttia kansantuotteesta vuonna 2005, kun taas Suomessa ne olivat 6,9 pro-
senttia. Internetin käyttäjiä Irlannissa oli vain 265 tuhatta asukasta kohti, kun taas 
Suomessa käyttäjiä oli 628.
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Kuvio 1.26.  Sähköisen kaupankäynnin osuus yritysten** liikevaihdosta vuosina 
2006 ja 2003/04
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 * Tiedot vuosilta 2005 ja 2004 
 ** Vähintään 10 hengen yritykset pl. rahoitussektori

Lähde: Eurostat.

Sähköisen kaupan käynnin kehitys on EU-maissa ollut melko erilainen. Keskimää-
rin se on kuitenkin 2000-luvulla kasvanut ja edustaa noin 4 prosenttia yritysten lii-
kevaihdosta. Kasvu on ollut erittäin nopeaa Tanskassa, missä osuus ylittää jo 10 
prosenttia. Myös Irlannissa osuus on lähes 10 prosenttia, mutta se ei ole enää 
kasvanut. Suomessa osuus kohosi parissa vuodessa yhdestä viiteen prosenttiin, 
mutta ei vuonna 2006 enää lisääntynyt.
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2 Talouden rakenne

Alkutuotannon ja jalostuksen osuudet tuotannosta ja vielä selvemmin työllisyydestä 
ovat jo pitkään alentuneet, ja palvelujen osuus kohoaa. Maataloudessa rakenne-
muutos näkyy maatilojen lukumäärän supistumisena ja keskimääräisen tilakoon 
kasvuna. Teollisuudessa merkille pantavaa on elektroniikkateollisuuden voimakas 
kasvu ja metsäteollisuuden merkityksen väheneminen. 

Yritysten lukumäärä väheni 1990-luvun laman aikana parilla kymmenellä prosentilla. 
Sen jälkeen niiden määrä on kasvanut niin, että pieniä yrityksiä on jo enemmän kuin  
1990-luvun alussa. Vuonna 2005 yrityksiä oli kaikkiaan lähes 10 prosenttia enem-
män kuin ennen lamaa – 236 000 yritystä.

Suomalaisten yritysten kansainvälistyminen on ollut voimakasta ja se on tapahtunut 
nopeasti. Aina vuoteen 2001 asti Suomesta investoitiin ulkomaille selvästi enem-
män kuin Suomeen tuli suoria sijoituksia. Sen jälkeen investoinnit Suomeen ovat 
ylittäneet ulkomaille tehdyt suorat sijoitukset. Mittavat investoinnit ulkomaille ovat 
johtaneet mm. siihen, että suomalaisten teollisuusyritysten henkilöstöstä liki 40 
prosenttia työskenteli ulkomailla vuonna 2005. Vastaava osuus oli noin 20 vuonna 
1990. Kansainvälistyminen on tapahtunut sekä tytäryhtiöitä perustamalla että yritys-
fuusioiden muodossa.

Ulkomaalaisomistuksen osuus on 60 prosenttia suomalaisten pörssiyhtiöiden mark-
kina-arvosta. Myös Suomesta ulkomaille maksettujen portfolio- ja suorasijoitusten 
osingot ovat voimakkaasti kasvaneet. Vuonna 2006 ulkomaille maksetut suorasijoi-
tusosingot suhteessa bruttokansantuotteeseen kuitenkin puolittuivat edellisvuodes-
ta portfolio-osinkojen suhteen säilyessä edelleen korkealla tasolla. Suomeen päin 
on tullut osinkoja lähinnä suorista sijoituksista – selvästi enemmän kuin niitä mak-
setaan Suomesta ulkomaille. Vuosina 2005–2006 saatujen suorasijoitusosinkojen 
määrä kasvoi vahvasti.

Viennin kansantuoteosuus on kohonnut 45 prosenttiin. Viennin alueellisessa jakau-
tumisessa euroalueen merkitys on selvästi heikentynyt ja erityisesti vienti Venäjälle 
ja Kiinaan on kasvanut voimakkaasti. Toimialoittain merkittävin muutos on metsäte-
ollisuuden osuuden asteittainen aleneminen elektroniikan viennin ja viime vuosina 
erityisesti metalliteollisuuden hyväksi.
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2.1 Tuotantorakenteen muutokset

Kuvio 2.1.  Alkutuotannon, jalostuksen ja palvelujen osuudet kansantalouden 
tuotannosta ja työllisyydestä vuosina 1975–2005*, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Kansantalouden tuotantorakenne on muuttunut selvästi 1970-luvun puolivälistä. 
Palvelujen osuus koko kansantalouden arvonlisäyksestä on kasvanut 50 prosentis-
ta 65 prosenttiin. Samanaikaisesti jalostustoiminnan osuus on laskenut 39 prosen-
tista 31 prosenttiin ja alkutuotannon arvonlisäosuus 11 prosentista 3 prosenttiin.

Työllisyyden rakenne on tuottavuuden kasvuerojen takia muuttunut vuosina  
1975–2005 vielä selvemmin kuin tuotantorakenne. Palvelujen osuus työllisistä on 
kasvanut noin 20 prosenttiyksikköä eli selvästi enemmän kuin vastaava osuus ar-
vonlisäyksestä. Alkutuotannon työllisyysosuus on laskenut lähes 10 prosenttiyksik-
köä eli selvästi enemmän kuin sektorin osuus arvonlisäyksestä. Jalostustoiminnan  
työllisyysosuus on laskenut samassa tahdissa kuin sen tuotanto-osuus.
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Kuvio 2.2.  Päätoimialojen osuudet teollisuuden arvonlisäyksestä vuosina  
1975–2005*, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Teollisuuden päätoimialoista elektroniikkateollisuuden arvonlisäys on kasvanut  no-
peasti 1990-luvulta lähtien. Myös muun metalliteollisuuden osuus koko teollisuuden 
arvonlisäyksestä on viime vuosina ollut selvässä kasvussa. Muun teollisuuden ja 
erityisesti metsäteollisuuden arvonlisäyksen osuudet ovat supistuneet selvästi.
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Kuvio 2.3.  Palvelualojen työlliset vuosina 1975–2005, tuhatta henkilöä
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Palvelualojen työllisten kasvu oli voimakasta 1980-luvun lopulle saakka. Erityisesti 
ns. hyvinvointipalveluissa työllisten määrä lisääntyi. Laman aikana myös palvelu-
alojen työllisyys romahti ja vasta vuonna 2001 ylitettiin 1990-luvun alun taso. Viime 
vuosina kaupan sekä kiinteistö- ja liike-elämän palvelualojen työllisten määrä on 
kasvanut nopeasti. Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelualojen työllisten kasvu on ol-
lut tasaista vuodesta 1995 lähtien.
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2.2 Yritykset

Muut kuin maatalousyritykset

Kuvio 2.4.  Toimivien yritysten lukumäärä yritysmuodoittain vuosina 1990–2005, 
tuhatta yritystä
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Lähde: Tilastokeskus.

Lamavuosina 1991–1994 yritysten määrä väheni kaikkiaan 33 000 yrityksellä. Tä-
män jälkeen yritysten määrä on kasvanut niin, että vuonna 2005 yrityksiä oli yli 
236 000. Vuonna 2005 ammatin- ja liikkeenharjoittajien määrä kasvoi yli 2 600:lla ja 
osakeyhtiöitä oli lähes 4 000 enemmän kuin edellisvuonna. Muiden yritysmuotojen 
määrä väheni 350:lla. Kaikista yrityksistä osakeyhtiöitä on jo noin 44 prosenttia. 

Tilastokeskuksen vuoden 2005 tilastoissa yrityksiksi katsotaan liiketoimintaa harjoittavat yri-
tykset, joiden toiminnan laajuus vastaa yli puolen henkilön työpanosta, tai joiden liikevaihto 
on vähintään € 9258. Tilastovuonna yrityksen toiminta-ajan on ylitettävä puoli vuotta. Mu-
kaan lasketaan yli 5 hehtaarin maatilat, joilla on palkattua henkilökuntaa.



34

Talouden rakenteet 2007

Yrityksistä 99 prosenttia on pieniä, alle 50 hengen yrityksiä. Vuonna 2005 tällaisia yrityksiä 
oli 234 000, keskisuuria, 50–249 hengen yrityksiä oli 2300, 250–499 hengen yrityksiä 310 ja 
yli 500 hengen yrityksiä 269.

Kuvio 2.5.  Yritysten ja työllisten määrä henkilöstön suuruusluokan mukaan 
vuosina 1990–2005, indeksi(1990)=100
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Yritysten kokonaismäärä saavutti lamaa edeltäneen tasonsa vuonna 1998 ja senkin 
jälkeen erityisesti kaikkein pienimpien yritysten määrän kasvu on ollut voimakasta. 
Myös suurempien yritysten määrät ovat käytännössä palanneet vuoden 1990 ta-
solle.

Työllisten määrä laski 1990-luvulla kaiken kokoisissa yrityksissä, mutta yli 500 hen-
gen yritykset vähensivät henkilöstöään suhteellisesti eniten. Suuryritysten henkilös-
tö näyttää vakiintuneen selvästi alle vuoden 1990 tason. Parhaiten työllisyys säilyi 
laman aikana keskisuurissa 250–499 hengen yrityksissä, mutta näyttää viime vuo-
sina kääntyneen laskuun. Alle 250 hengen yritysten henkilöstö on kasvanut vuoden 
2003 notkahdusta lukuunottamatta koko laman jälkeisen ajan. Työllisyyden koko-
naisindeksi nousi vuoden 1991 tasolle vuonna 2001, pysytteli sen jälkeen kolme 
vuotta lähes paikoillaan, kunnes vuonna 2005 lähti uuteen nousuun.
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Maatalousyritykset

Kuvio 2.6.  Maatalouden työllinen työvoima (tuhatta henkilöä), maatalouden 
kokonaistuotto (milj. euroa vuoden 2006 hinnoin), aktiivitilojen luku-
määrä ja keskimääräinen peltoala (hehtaaria)
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Lähde: Tilastokeskus.

Rakennemuutos Suomessa on ollut nopea. Maatalouden työllinen työvoima on su-
pistunut vuodesta 1965, jolloin se oli melkein 550 000 henkeä, noin kuudennek-
seen. Vuonna 2006 maataloudessa työskenteli enää 91 000 henkeä.

Maatilatalouden kokonaistuotto on EU-jäsenyyden aikana vaihdellut välillä 3148 
miljoonaa euroa vuonna 1998 ja 3589 miljoonaa euroa vuonna 2006.

Maataloustuotantoa harjoittavia maatiloja oli 68 700 vuonna 2006. Maatilojen 
keskimääräinen peltoala oli 32,6 hehtaaria. Maatilojen lukumäärä on pienentynyt  



36

Talouden rakenteet 2007

60 000 tilalla vuodesta 1990 vuoteen 2006. Vastaavasti tilojen keskimääräinen pel-
toala on noussut 15 hehtaarilla. Vuonna 2006 keskimääräinen peltoala ei kuiten-
kaan enää kasvanut. Tilojen keskimääräinen metsäpinta-ala oli noin 50 hehtaaria 
vuonna 2006.

2.3 Talouden kansainvälistyminen

Rajojen avautuminen ja sijoitusten liikkuminen

Kuvio 2.7.  Eräiden EU-maiden kumulatiiviset suorat sijoitukset vuosina  
1998–2004 suhteessa vuoden 2004 bruttokansantuotteeseen, 
prosenttia
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Lähde: VATT (OECD ja Tilastokeskus).

1980-luvun alkupuoliskolla tapahtunut rahoitusmarkkinoiden vapautuminen ja ra-
jojen avautuminen sekä lisääntynyt verokilpailu kasvattivat pääomien liikkumista 
maasta toiseen. Vapaampi pääsy muihin maihin houkutteli perustamaan yrityksiä 
markkinoiden läheisyyteen. Lisäksi kilpailukyvyn nostaminen yrityskokoa kasvatta-
malla kiihdytti kansainvälisiä yritysfuusioita. Erityisesti vuosina 1999–2000 vallitsi 
poikkeuksellisen voimakas yritysrakenteiden muutosaalto. Esimerkiksi Belgiaan ja 
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Luxemburgiin em. vuosina tehdyt suorasijoitukset olivat noin 40 prosenttia koko 
ajanjakson 1998–2004 kumulatiivisista sijoituksista. Yritysjärjestelyt näkyvät myös 
ulkomaille tehtyjen suorasijoitusten nousuna samoina vuosina. Myös Irlantiin virtasi 
paljon sijoituksia suhteessa sen talouden kokoon. Irlantiin tehtiin suoria sijoituksia 
joka vuosi enemmän kuin sieltä virtasi suorasijoituksia ulkomaille. Sama koskee 
EU:n uusia jäsenmaita. Näistä Tšekin tasavalta ja Slovakia ovat eniten houkutelleet 
ulkomaisia suoria sijoituksia.

Kuvio 2.8. Suorat sijoitukset Suomeen ja Suomesta vuosina 1993–2006, pro-
senttia bruttokansantuotteesta

-4

0

4

8

12

16

20

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

%

Suomesta

Suomeen

Lähde: ETLA ja Tilastokeskus.

Suorat sijoitukset Suomesta olivat vuosina 1993–2001 joka vuosi suuremmat kuin 
Suomeen tulleet sijoitukset. Sen jälkeen Suomeen tehdyt sijoitukset ovat kuiten-
kin ylittäneet Suomesta tehdyt sijoitukset lukuunottamatta vuotta 2005, jolloin vir-
rat olivat lähes saman suuruiset. Yksittäiset yrityskaupat tms. ovat kasvattaneet 
suorasijoituksia. Vuonna 1998 molempiin suuntiin tehdyt suorat sijoitukset nousivat 
pohjoismaisten fuusioiden takia voimakkaasti. Vuonna 2000 Suomesta tehtiin en-
nätysmäärä sijoituksia ulkomaille. Myös Suomeen sijoitettiin selvästi edellisvuotta 
enemmän. Muutosten taustalla ovat mm. metsäteollisuuden yritysostot sekä muut 
isot yritysjärjestelyt. Vuosina 2003 ja 2004 suorien sijoitusten pääomaa palautui 
Suomeen mm. yritysten sisäisten omistusjärjestelyjen takia enemmän kuin uusia 
suoria sijoituksia tehtiin. Tämän jälkeen suorat sijoitukset Suomesta tai Suomeen 
ovat pysytelleet vaatimattomalla tasolla.
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Kuvio 2.9.  Suomalaisten teollisuusyritysten henkilöstö Suomessa ja ulkomailla 
vuosina 1990–2005, henkeä
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Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki.

Lamavuosina 1990-luvun alussa teollisuuden henkilöstö väheni Suomessa noin 
120 000 hengellä eli noin neljänneksellä. Vuonna 1994 se oli 376 000. Sen jälkeen 
henkilöstömäärä lisääntyi vuoteen 2001 saakka, jolloin teollisuuden palveluksessa 
oli noin 425 000 henkeä. Tämän jälkeen henkilöstömäärä on jälleen pienentynyt. 

Suomalaisten teollisuusyritysten ulkomaalaisissa tytäryhtiöissä henkilöstömäärä 
kääntyi laman jälkeen voimakkaaseen kasvuun. Vuosina 1995–2005 henkilöstö-
määrä yli kaksinkertaistui ja oli lähes 240 000 vuonna 2005.
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Kuvio 2.10.  Suomeen ulkomailta maksetut ja Suomesta ulkomaille maksetut 
suorasijoitus- ja portfolio-osingot, prosenttia bruttokansantuotteesta 
vuosina 1994–2006
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Lähde: VATT (ETLA ja Tilastokeskus).

Suomesta tehtyjen suorien sijoitusten kotiutetut osinkotuotot olivat vuosina  
1994–1997 noin puoli prosenttia bruttokansantuotteesta, minkä jälkeen niiden 
osuus on selvästi kasvanut. Vuosina 1998 ja 2001 suorasijoitusosinkoja kotiutettiin 
poikkeuksellisen runsaasti, ja niiden osuus kasvoi 4–5 prosenttiin bruttokansantuot-
teesta. Suomeen on tullut selvästi enemmän suorasijoitusosinkoja ulkomailta kuin 
mitä täältä on maksettu ulkomaille. Vuonna 2004 saatujen suorasijoitusosinkojen 
määrä aleni kuitenkin merkittävästi, mutta alkoi sen jälkeen jälleen kohota nous-
ten vuonna 2006 neljän prosentin tuntumaan suhteessa bruttokansantuotteeseen. 
Portfoliosijoituksista saatuja osinkoja tulee hyvin vähän Suomeen; niiden osuus 
bruttokansantuotteesta on kuitenkin hienoisessa nousussa. Ulkomaille maksettujen 
portfolio-osinkojen määrä on selvästi noussut, ja niiden osuus bruttokansantuot-
teesta on jo korkeampi kuin ulkomaille maksettujen suorasijoitusosinkojen osuus.
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Kuvio 2.11.  Ulkomaalaisten omistusosuus pörssiyhtiöiden markkina-arvosta, 
tammikuu 1994 – toukokuu 2007, prosenttia
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Lähde: Arvopaperikeskus.

Ulkomaalaisten omistusosuus pörssiyhtiöistä kasvoi voimakkaasti 1990-luvun puoli-
välistä. Kun vuoden 1994 alussa heidän omistusosuutensa oli noin 20 prosenttia, oli 
se vuoden 2002 huhtikuussa yli 80 prosenttia pörssin markkina-arvosta. Toukokuun 
lopussa 2007 ulkomaisten omistusosuus oli alentunut 60 prosenttiin. Ulkomaalaiset 
omistavat valtaosan monista suurista suomalaisyrityksistä. Muun muassa Nokiasta 
ulkomaalaisomistuksen osuus oli vuoden 2007 toukokuussa 90 prosenttia. Kun No-
kian painoarvo (Nokian markkina-arvon osuus koko markkina-arvosta) pörssissä on 
noin kolmannes, selittyy ulkomaalaisomistuksen kasvu pitkälti Nokian arvon nousul-
la ja omistusrakenteen muutoksella.
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Suomen ulkomaankaupan kehityksestä

Kuvio 2.12.  Vienti ja tuonti vuosina 1990–2006*, miljardia euroa ja prosenttia 
bruttokansantuotteesta 
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Lähde: VATT (Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito).

Sekä Suomen viennin että tuonnin arvo 1990-luvun alussa oli runsaat 20 miljardia 
euroa, mikä vastasi reilua 20 prosenttia bruttokansantuotteesta. Kilpailukyvyn pa-
rantumisen ja kotimaista kysyntää rajoittavan talouspolitiikan seurauksena vienti-
vetoinen kasvu käynnistyi vuonna 1992. Vienti kasvoikin nimellisesti 1990-luvulla 
keskimäärin 10 prosenttia vuodessa tuonnin kasvun jäädessä runsaaseen seitse-
mään prosenttiin. Viennin kansantuoteosuus kasvoi vuonna 2000 yli 40 prosenttiin 
ja tuonninkin osuus ylitti 30 prosenttia. Tämän vuosituhannen alkuvuosina sekä 
viennin että tuonnin arvo pysyttelivät ennätysvuoden 2000 tasolla, jolloin niiden 
bruttokansantuoteosuus on alentunut. Vuonna 2004 sekä vienti että tuonti lähtivät 
uudestaan voimakkaaseen kasvuun. Suhteessa bruttokansantuotteeseen erityises-
ti tuonti nousi huomattavasti ja myös viennin suhde bruttokansantuotteeseen on 
taas samaa luokkaa kuin aiempana huippuvuonna 2000.
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Kuvio 2.13.  Viennin aluerakenne vuonna 2006, prosenttia, ja vientiosuuksien 
muutokset vuosina 1995–2000 ja 2000–2006, prosenttiyksikköä 
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Lähde: Ulkomaankaupan tilastotietokanta ULTIKA.

Idänkaupan romahduksen seurauksena Venäjän/Neuvostoliiton kaupan osuus 
kokonaisviennistä putosi runsaaseen kolmeen prosenttiin. Nykyisen EU-alueen 
osuus kasvoi vastaavasti. Venäjän merkitys markkina-alueena on taas 2000-luvulla 
ripeästi kasvanut. Sen osuus Suomen viennistä on nykyisin lähes 10 prosenttia.  
EU:n suhteellinen asema on palautunut suunnilleen sille tasolle, mikä sillä oli 1990-
luvun alussa eli noin 60 prosenttiin Suomen viennistä. EU:n suhteellisen aseman 
heikkeneminen viime vuosina on johtunut erityisesti euroalueen hitaasta talouskas-
vusta. EU:n ulkopuolisten alueiden merkitys viennille on pysynyt suhteellisen va-
kaana 40 prosentin tasolla. 
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Kuvio 2.14.  Toimialojen osuudet teollisuuden viennistä vuosina 1997–2006, 
prosenttia 
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Lähde: Ulkomaankaupan tilastotietokanta ULTIKA.

Viennin voimakkaan kasvun aikana sen rakenne on myös muuttunut. Massa- ja 
paperiteollisuuden osuus viennistä on alentunut 1990-luvun lopun vajaasta 25 pro-
sentista runsaaseen 15 prosenttiin vuonna 2006. Elektroniikkateollisuuden osuus 
kohosi 2000-luvulle tultaessa jo yli 30 prosenttiin, mutta on sen jälkeen alentunut 
neljännekseen. Muun metalliteollisuuden osuus on puolestaan kohonnut neljän-
neksestä jo lähelle 35 prosenttia. Muiden alojen osuus on vaihdellut 25 prosentin 
tienoilla.
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2.4 Alkutuotannon ja elintarvikkeiden tuki

Kuvio 2.15.  Maataloustuotteiden omavaraisuusaste vuosina 1970, 1990 ja 2006, 
prosenttia kulutuksesta
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Lähde: Tilastokeskus.

Maataloustuotteiden omavaraisuusaste laskettuna kotimaisen tuotannon ja kulu-
tuksen suhteena on säilynyt vuosikymmeniä maidon, lihan ja kananmunien osalta 
yleensä täysimääräisenä. Naudanlihan tuotantoa on 2000-luvulla jouduttu täyden-
tämään jonkin verran tuonnilla. Leipäviljan omavaraisuusaste vaihtelee sääoloista 
johtuen ja on ollut alle sadan 1990-luvun loppupuolen ja 2000-luvun alun. Sokerin 
kohdalla näin on ollut koko tarkastelujakson ajan.
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Kuvio 2.16.  Maatalouden (ml. puutarhatalous) kokonaistuoton muodostuminen 
vuosina 1994 ja 2006*, miljardia euroa vuoden 2006 hinnoin
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Lähde: MTT Taloustutkimus.

EU-jäsenyys vuonna 1995 muutti maatalouden tulonmuodostusta ja tukijärjestel-
mää radikaalisti. Aiemman korkeahintalinjan (EU:hun nähden) ja tuotantomääriin 
sidotun hintatuen sijaan käyttöön tuli EU:n tuottajahintataso ja suorat, tuotantomää-
ristä riippumattomat tuet. Vuodesta 2006 alkaen tuotantoon sitomaton tuki kattaa 
Suomessa 90 prosenttia EU:n kokonaan rahoittamasta tuesta (tilatuki).

Maatalouden reaalinen kokonaistuotto laski 20 prosenttia vuosien 1994 ja 2006 vä-
lillä. Kustannukset puolestaan alenivat 8 prosenttia ja maataloustulo laski 46 pro-
senttia vastaavalla jaksolla.

EU-jäsenyyden myötä laskeneita maatalouden tuottajahintoja korvataan EU-tukijärjestel-
mässä kaikille EU-maille yhteisellä tilatuella, luonnonhaittakorvauksella (LFA), jota makse-
taan Suomen epäedullisten luonnonolosuhteiden perusteella, sekä ympäristötuella. Kahdes-
ta viimeksi mainitusta EU maksaa noin puolet, ja loppu on kansallista rahoitusosuutta. Sen 
lisäksi Suomen valtio maksaa EU:n kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella kansallista 
tukea.

Maataloustulo = maatalouden kokonaistuotto (sisältää tuet) – maatalouden kustannukset (pl. 
viljelijän palkka ja oman pääoman korkovaatimus)
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Kuvio 2.17.  Myönnetyt maa- ja puutarhatalouden tulotuet rahoituslähteen mu-
kaan vuosina 1995–2007*, miljoonaa euroa
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Lähde: TIKE ja MTT.

Vuonna 2000 alkoi uusi rahoituskausi ja maatalouden tukijärjestelmää uudistettiin. 
Tämä merkitsi EU:n kokonaan rahoittamien tukien kasvua. Näitä tukia ovat mm. 
peltokasvien tuki ja eläintuet, ja niiden suuruus on kasvanut yli kaksinkertaiseksi 
vuodesta 1995 vuoteen 2007. EU:n osarahoitteisia tukia ovat luonnonhaittakorvaus 
ja ympäristötuki. Niiden määrä on noussut tarkastelujaksolla 240 miljoonaa euroa. 
Kansalliset tuet maksetaan kokonaan valtion varoista. Niiden määrä on laskenut 
vajaat 300 miljoonaa euroa siksi, että jäsenyyden alkuvuosina maksettiin vuosittain 
alenevaa siirtymäkauden tukea EU:n kanssa sovittujen tukien muodossa.



47

Talouden rakenteet 2007

3 Työmarkkinat

Suomi oli 1980-luvulla korkean työllisyysasteen ja alhaisen työttömyyden maa. La-
massa menetettiin liki puoli miljoonaa työpaikkaa ja niiden korvaaminen on edelleen 
kesken. Työllisyysaste on kuitenkin naisten yleisen työssäkäynnin ansiosta selvästi 
EU:n keskimääräistä korkeampi. Työttömyyden alenemista on jonkin verran hidas-
tanut työvoiman tarjonnan kasvu, ja työttömyysaste on vasta viime vuosina alittanut 
EU:n keskitason.

Suomen työmarkkinoille on ominaista kokopäiväinen työssäkäynti. Teollisuuden 
vuosityöaika on kuitenkin lyhyimpiä Euroopassa. Osa-aikatyön osuus on sekä mie-
hillä että naisilla lisääntynyt vain hitaasti. Se on myös selvästi pienempi kuin muissa 
pohjoismaissa tai Keski-Euroopassa. Toisaalta määräaikaisia työsuhteita on Suo-
messa käytetty keskimääräistä enemmän. EU-maista vain Espanjassa niiden mer-
kitys on suhteellisesti suurempi kuin Suomessa.

Työvoiman koulutustaso kohoaa uusien sukupolvien tullessa työikään ja vanhojen 
poistuessa työelämästä. Lähes kaikilla työmarkkinoille tulijoilla on ammatillinen kou-
lutus. Korkean asteen koulutus on myös yhä useammalla. Koulutuksen tuotto on 
Suomessa edelleen korkea. Koulutus on kannattavaa myös työllistymisen näkökul-
masta. Riski joutua työttömäksi on sitä suurempi mitä alempi koulutustaso henki-
löllä on.

Viime vuosikymmenen alun laman seurauksena yleistynyt pitkäaikaistyöttömyys on 
asteittain alentunut. Jäljellä oleva pitkäaikaistyöttömyys on kuitenkin yhä sitkeäm-
pää, koska työttömyyden keskimääräinen kesto ei ole juurikaan lyhentynyt. Päätty-
neiden työttömyysjaksojen kesto on sen sijaan lyhentynyt ripeästi.

Työmarkkinoiden kehitykseen on vaikuttanut se, että ammattirakenteeltaan ja osaa-
misvaateiltaan kasvualat ja supistuneet alat ovat olleet hyvin erilaisia. Tämä omal-
ta osaltaan selittää sitä, että avoimet työpaikat ja työttömät eivät näytä kohtaavan 
toisiaan kovin hyvin. Avoimien työpaikkojen määrä on kohonnut lähelle 1980-luvun 
lopun lukemia. Samanaikaisesti työttömyysaste on ko. ajankohtaan nähden 5 pro-
senttiyksikköä korkeampi.

Työmarkkinoiden toimivuuteen vaikuttaa osaltaan se, että työvoimapoliittisten toi-
menpiteiden määrää lisättiin laman aikana voimakkaasti. Vaikka niiden määrää on 
sittemmin laskettu, työvoimapolitiikan toimien piirissä olevien määrän suhde ns. 
laajaan työttömyyteen (työttömien ja toimenpiteiden piirissä olevien yhteismäärään) 
oli vuonna 2006 noin 25 prosenttia. Toistuva kiertäminen työttömyydestä työvoi-
mapoliittisille toimenpiteille ja lyhytkestoisiin työsuhteisiin on yleistä ja tällaisesta 
toistuvaistyöttömyydestä irtautuminen vaikeaa.
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3.1 Työmarkkinoiden yleiskuva

Vielä 1980-luvun lopulla Suomen työllisyystilanne oli erinomainen. Työllisyysaste oli 
maailman korkeimpia ja työttömyysaste alhaisimpia. 1990-luvun alussa koettu tuo-
tannon romahdus näkyi työllisyysasteen alenemisena noin 15 prosenttiyksiköllä ja 
työttömyysasteen moninkertaistumisena. Myös työvoiman tarjonta (työvoimaosuus) 
supistui ennen kaikkea nuorten pitkittäessä opintojaan. Vaikka talouskasvu on 
1990-luvun puolivälistä lähtien ollut nopeaa, työmarkkinat ovat vielä kaukana  
1980-luvun lopun täystyöllisyydestä. Vasta kaksi kolmasosaa laman aiheuttamasta 
notkahduksesta työllisyysasteessa ja noususta työttömyysasteessa on kurottu um-
peen. Työvoiman tarjonta on jo ylittänyt lamaa edeltävän tason.

Taulukko 3.1.  Työvoimatase (15–64-vuotiaat) vuosina 1989, 1994 ja 2006, tuhatta 
henkilöä ja prosenttia

1989 1994 2006
Muutos

1994/89
 Muutos 

2006/94
15-64 vuotiaat, 1000 h 3344 3403 3507 59 104
Työvoima, 1000 h 2564 2448 2620 -116 172
Työlliset, 1000 h 2483 2040 2416 -443 376
Työttömät, 1000 h 80 408 204 328 -204
Työvoimaosuus, % 76,7 71,9 74,7 -4,8 2,8
Työllisyysaste, % 74,3 59,9 68,9 -14,4 9,0
Työttömyysaste, % 3,1 16,6 7,7 13,5 -8,9

Lähde: Tilastokeskus/Työvoimatutkimus.

Työministeriön tilastot antavat työttömyyden kehityksestä pääpiirteittäin samanlai-
sen kuvan. Merkille pantavaa on, ettei työttömyyseläkkeelle siirtyminen vielä laman 
aikana alentanut avointa työttömyyttä. Pitkän työttömyyseläkeputken takia työttö-
myyseläkeläisten määrä kasvoi vasta laman jälkeen. Työttömyyttä yritettiin hillitä 
ennen kaikkea työvoimapoliittisia toimenpiteitä laajentamalla. Vuodesta 1998 niiden 
määrää on kuitenkin vähennetty ja työttömyyseläkeläisten määräkin on vähentynyt 
eläkeuudistusten myötä.

Työllisyysaste = työlliset/työikäinen väestö
Työttömyysaste = työttömät/työvoima
Työvoimaosuus eli työhönosallistumisaste = (työlliset + työttömät)/työikäinen väestö
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Taulukko 3.2.  Työttömät työnhakijat, työttömyyseläkkeellä olevat, työvoimapoliit-
tisilla toimenpiteillä sijoitetut sekä avoimet työpaikat vuosina 1989, 
1994 ja 2006, tuhatta henkilöä

Muutos Muutos
1989 1994 2006 1994/89 2006/94

Työttömät työnhakijat 103 494 250 391 -244
Työttömyyseläkkeellä 65 45 46 -20 1
Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä 50 98 85 48 -13
Avoimet työpaikat 30 7 34 -23 27

Lähde: Työministeriö ja Eläketurvakeskus.

Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2006 työministeriön mukaan 250 000 henkilöä. 
Kun otetaan huomioon työttömyyseläkeläiset ja työvoimapoliittisilla toimenpiteillä si-
joitetut, työvoimareservien määrä oli noin 381 000 henkilöä. Tilastokeskuksen käyt-
tämän määritelmän mukainen työttömien määrä putosi 204 000 henkilöön vuonna 
2006.

Työmarkkinoita kuvaavat tärkeimmät tilastot ovat Tilastokeskuksen työvoimatutkimus sekä 
työministeriön työnhakijarekisterit. Tilastojen tietosisällöt ja laadintaperusteet poikkeavat toi-
sistaan.
Työministeriön tilastot sisältävät tietoja työvoimatoimistoihin ilmoitetuista avoimista työpai-
koista ja työnhakijoista. Työnhakijoina voi olla työttömien lisäksi työpaikan vaihtajia, opiske-
lijoita tai työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja. Tilastot kattavat kuitenkin vain osan 
työmarkkinoista, mikä rajoittaa niiden käyttöä. Niiden avulla saadaan hyvä kuva työttömyy-
den eri piirteistä ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden laajuudesta ja kohdentumisesta. Avoi-
mista työpaikoista julkinen työnvälitys kattaa vain osan ja kattavuus vaihtelee aloittain ja eri 
suhdannevaiheissa.
Tilastokeskuksen kuukausipohjainen työvoimatutkimus perustuu otokseen työikäisestä vä-
estöstä (ILO:n suositusten mukaan 15–74-vuotiaat), minkä vuoksi sitä ei voida käyttää kovin 
yksityiskohtaisiin, esimerkiksi kuntatason tarkasteluihin. Työvoimatutkimuksessa työttömäksi 
luokittelu edellyttää aktiivista työnhakua viimeksi kuluneen kuukauden aikana. Tämän vuoksi 
monet ikääntyneet työttömät, etenkin jos he odottavat työttömyyseläkkeelle pääsyä, jäävät 
työttömien ja työvoiman ulkopuolelle.
Työnvälitysrekisterin mukaan 55 vuotta täyttäneitä työttömiä oli 66 000 vuonna 2004, mutta 
työvoimatutkimuksen mukaan vain 27 000. Toisaalta päätoiminen opiskelija, joka on lähi-
viikkoina hakeutumassa töihin, voidaan työvoimatutkimuksessa luokitella työttömäksi. Alle 
20-vuotiaita työttömiä oli vuonna 2004 työnvälitysrekisterissä 8 200, mutta työvoimatutki-
muksessa lähes 29 000. Kuva työttömyyden rakenteesta on siten varsin erilainen eri lähteis-
sä ja eri määrittelyin.
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3.2 Työllisyyden kehityspiirteet

Kuvio 3.3.  Tuotannon kasvun työllistävyys Suomessa
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Bruttokansantuotteen muutos on kahden vuoden liukuva keskiarvo ja työllisyyden muutos on 
muutos jälkimmäisenä vuonna.

Lähde: VATT/Tilastokeskus.

Kymmenvuotiskaudella 1976–1985 Suomessa noin kahden prosentin tuotannon 
kasvuvauhti riitti pitämään työllisyyden ennallaan. Jaksolla 1986–1995 samaan 
tarvittiin lähes kolmen prosentin tuotannon kasvu. On ilmeistä, että muutoksessa 
kysymys oli ennen kaikkea lamaan ja siitä toipumiseen liittyneistä tekijöistä. Kan-
nattavuuden heikentyessä kustannusten pienentäminen ja rationalisointi olivat vält-
tämättömiä. Tehottomat yritykset kaatuivat ja tuottamattomat työpaikat lopetettiin. 
Tämä piti tuottavuuden kasvun lamavuosinakin melko nopeana. Lisäksi tuottavuu-
den kasvu kiihtyi elpymisen alkuvaiheissa, kun työvoimaresurssit otettiin täyteen 
käyttöön ja ylitöiden tekoa lisättiin. Nämä tekijät näkyivät kasvun työllisyyskynnyk-
sen kohoamisena.

Viime vuosina on kuitenkin taas lähestytty aikaisempaa riippuvuutta ja kasvun työl-
listävyys on parantunut. Selviä poikkeuksia ovat vuodet 1999 ja 2004. Vuonna 1999 
työllisyyden kasvu oli tuotannon kasvuun nähden poikkeuksellisen nopeaa. Työlli-
syys kasvoi vuositasolla yli 3 prosenttia. Toisaalta vuonna 2004 työllisyys ei lisään-
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tynyt ollenkaan, vaikka talouskasvu oli kohtalaista. Kasvun työllistävyyden vaihtelut 
johtuvat muun muassa kasvun toimialaeroista.

Kuvio 3.4.  Työllisyyden vuosikasvu (neljän vuosineljänneksen liukuva keskiar-
vo) 1/1991–4/2006, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus.

Työtuntien määrä on kehittynyt epätasaisemmin kuin työllisten määrä. Osin tämä 
johtuu siitä, että vuotuisiin työtuntimääriin vaikuttaa myös arkipyhien ajoittuminen. 
Laman jälkeen työtuntien määrä kasvoi nopeasti, kun lyhennettyä työaikaa tehneet 
siirtyivät täysiaikatyöhön ja ylitöiden teko lisääntyi. Vuonna 2000 työtuntien kasvu 
hidastui ja vuosina 2001–2002 työtunnit jopa supistuivat. Työllisyyden kasvu hidas-
tui tasaisesti 2001–2003. Vuosina 2005 ja 2006 työtuntien ja työllisyyden kasvu 
ovat taas piristyneet.
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Kuvio 3.5.  Työllisyysaste EU15-maissa vuosina 1991–2005, työllisten osuus 
työikäisistä, prosenttia
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Lähde: VATT (EU).

Suomen työllisyysaste oli vielä 1990-luvun alussa lähes 10 prosenttiyksikköä EU-
maiden keskiarvoa korkeampi. Etenkin naisten työllisyysaste on Suomessa ollut 
perinteisesti korkea. Myös miesten työllisyysaste oli 1980-luvun lopulla EU-maiden 
keskiarvoa korkeampi, koska työttömyys Suomessa oli vähäistä. Työllisyysasteet 
romahtivat 1990-luvun alun lamassa. Suomi pysyi kuitenkin niukasti EU:n keskiar-
von yläpuolella naisten korkean työhön osallistumisen ansiosta. 
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Viime vuosina työllisyysasteet ovat Suomessa kohonneet EU:n keskimääräistä no-
peammin, ja miestenkin työllisyysaste on lähestynyt EU:n keskimääräistä. Vuonna 
2005 EU15-maiden matalin työllisyysaste oli Italiassa. Korkeimmat työllisyysasteet 
olivat Tanskassa, Alankomaissa ja Ruotsissa. Naisten työllisyysasteessa kärkisijoja 
pitivät Ruotsi ja Tanska.

Kuvio 3.6.  Ikääntyneiden 55-64-vuotiaiden työllisyysaste EU27-maissa vuonna 
2006, prosenttia
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Lähde: VATT (Eurostat).

Ikääntyneistä 55-64-vuotiaista suomalaisista oli 55 prosenttia töissä vuonna 2006. 
Suhde on selvästi matalampi kuin muissa Pohjoismaissa, mutta huomattavasti kor-
keampi kuin muissa EU-maissa. Meillä tämänikäisistä naisista jatkaa työssä saman 
verran kuin yhtä vanhoista miehistä. Viroa lukuunottamatta muissa vertailumaissa 
ikääntyneiden naisten tyyöllisyysaste on huomattavasti alempi kuin ikääntyneiden 
miesten työllisyysaste.
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Kuvio 3.7.  Keskimääräinen vuosityöaika teollisuudessa EU25-maissa vuonna 
2004, tuntia
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Lähde: Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände.

Työajan lyheneminen on ollut työmarkkinoiden pitkän ajan kehitykselle ominainen 
piirre. Vuosityöaika on viimeisten sadan vuoden aikana lyhentynyt puoleen. Tark-
koja kansainvälisiä vertailuja työajan pituudesta on vaikea tehdä, koska eri aloilla 
sovelletaan erilaisia työaikamalleja, ja todella tehtyyn työaikaan vaikuttavat monet 
erityistekijät. Vertailut tehdään yleensä teollisuuden työajoista. EU-maissa teolli-
suuden keskimääräinen vuosityöaika vaihtelee Saksan läntisten osien noin 1600 
tunnista Baltian maiden lähes 1900 tuntiin. Suomi sijoittuu tässä vertailussa hieman 
keskitason alapuolelle noin 1700 vuosityötunnilla.
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Kuvio 3.8.  Osa-aikatyötä tekevien osuus työllisistä EU15-maissa vuosina 
1991–2005, prosenttia
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Lähde: VATT (EU).

Osa-aikatyön osuus vaihtelee EU-maissa paljon. Korkein osa-aikatyötä tekevien 
osuus on Hollannissa, 46 prosenttia työllisistä. Matalin osuus on Kreikassa, missä 
vain viisi prosenttia työllisistä tekee osa-aikatyötä. Osuus on alhainen Etelä-Eu-
roopan maissa ja Suomessa. Yleistä osa-aikatyö on Hollannin lisäksi Englannissa, 
Ruotsissa ja Saksassa, joissa kaikissa melkein joka neljäs työllisistä tekee osa-
aikatyötä.

Suomessa osa-aikatyön osuus on hitaasti kasvanut lähes 14 prosenttiin työllisistä. 
Vaikka osuus on melkein kolminkertainen EU-maiden matalimpiin lukuihin verrat-
tuna, se jää selvästi EU:n keskimääräistä alemmaksi. Osa-aikatyö on erityisesti 
naisten työaikamuoto. EU-maissa keskimäärin kolmannes työssäkäyvistä naisista 
tekee osa-aikatyötä, kun miehillä osuus on noin 7 prosenttia. Suomessakin osa-
aikatyö on selvästi tavallisempaa naisilla, joskin miesten ja naisten välinen ero on 
pienempi kuin useimmissa muissa EU-maissa.
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Kuvio 3.9.  Määräaikaisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista  
EU15-maissa vuosina 1992–2005, prosenttia
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Lähde: VATT (EU).

Määräaikaisten työsuhteiden osuus on koko EU-alueella lievästi kasvanut. Vuonna 
2005 se oli runsaat 14 prosenttia. Maiden välillä on kuitenkin suuria eroja. Korkein 
osuus on Espanjassa, missä noin kolmannes työsuhteista on määräaikaisia. Pysy-
vässä työsuhteessa olevien työsuhdeturva on Espanjassa hyvä, joten joustavuutta 
haetaan määräaikaisista työsuhteista. Alhaisin alle neljän prosentin osuus on Irlan-
nissa. Suomessa määräaikaisten työsuhteiden osuus on noin 16 prosenttia. Osuus 
on EU-maiden kolmanneksi korkein, mutta ei ole enää viime vuosina kasvanut.
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Kuvio 3.10.  Työvoiman koulutustaso vuosina 1990–2005, tuhatta henkilöä
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Kuviossa on käytetty vuoden 1997 koulutustasoluokitusta.

Lähde: Tilastokeskus/Työvoimatutkimus ja tutkintorekisteri.

Työvoiman keskimääräinen koulutustaso on noussut selvästi viime vuosikymme-
nen alkuun verrattuna. Perusasteen tutkinnon suorittaneiden määrä on vähentynyt 
vuoden 1990 jälkeen lähes 400 000 henkilöllä. Samalla ajanjaksolla keskiasteen ja 
korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden määrän lisäys on ollut samaa suuruusluok-
kaa.

Suhteellisesti eniten on kasvanut ylemmän korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden 
määrä. Tämä ryhmä on yli puolitoistakertaistunut vuodesta 1990. Vuosina 1997–
2002 perusasteen tutkinnon varassa olevien henkilöiden määrän lasku hidastui. 
Viime vuosina lasku on jälleen kiihtynyt. Samalla keskiasteen koulutuksen suoritta-
neiden henkilöiden määrä on kasvanut varsin voimakkaasti.
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Kuvio 3.11.  Työllisten 25–34-vuotiaiden ja 55 vuotta täyttäneiden koulutusastei-
den vertailu vuosina 1990, 2000 ja 2005, prosenttia 
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Lähde: Tilastokeskus/Työvoimatutkimus ja tutkintorekisteri.

Kuviossa vertailtavat ryhmät on valittu siten, että 25–34-vuotiaat ovat jo ehtineet suorittaa 
myös korkea-asteen tutkintonsa, eikä koulutusaste enää koko ryhmässä juuri nouse. 55 
vuotta täyttäneiden ryhmä kuvaa samalla myös työelämästä lähivuosina poistuvien koulu-
tusrakennetta. Kuviossa on käytetty vuoden 1997 koulutustasoluokitusta.

  

Nuorempien, 25–34-vuotiaiden ja ikääntyneempien, 55 vuotta täyttäneiden työssä 
käyvien koulutusasteet poikkeavat toisistaan varsin paljon. Vuodesta 1990 vuoteen 
2005 kummankin ikäryhmän koulutusrakenne on muuttunut huomattavasti, mikä 
ennakoi tulevia muutoksia (ks. myös kuvio 3.10. työvoiman koulutusrakenteesta). 
Koulutustasoerot eri ikäryhmien välillä ovat edelleen vuonna 2005 melko suuria, 
vaikka ovatkin selkeästi tasoittuneet edellisistä vuosista. 

Erityisesti korkea-asteen tutkinnoissa näiden kahden ikäryhmän koulutustasoerot 
ovat alkaneet lähentyä toisiaan. Huomattavin ero on edelleen perusasteen koulu-
tuksen suorittaneiden osuuksissa: nuoremmista vain noin yksi kymmenestä työssä 
olevasta on saanut ainoastaan perusasteen koulutuksen, kun 55 vuotta täyttäneillä 
vastaava osuus on noin yksi kolmesta. Varttuneempien koulutustason muutokset 
painottunevat lähivuosina voimakkaimmin perusasteen ja keskiasteen väliseen 
siirtymään. Sen sijaan korkea-asteen osuuden kasvu näyttäisi hidastuneen tässä 
ryhmässä. 
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Kuvio 3.12.  Työllisten keskimääräiset ansiot koulutustason, sukupuolen ja iän 
mukaan vuonna 2005, euroa 
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Lähde: VATT.

Koulutushalukkuus riippuu osaltaan koulutuksen tuotoista. Koulutus kasvattaa kes-
kimääräisiä palkkoja. Koulutusasteiden väliset palkkaerot kasvavat henkilöiden iän 
mukaan. Sekä miesten että naisten palkat saavuttavat maksimitason noin 50–54 
vuoden iässä. Tämän ikäiset korkeakoulutetut miehet ansaitsivat vuonna 2005 yli 
30 000 euroa enemmän kuin peruskoulutason koulutuksen suorittaneet saman ikäi-
set miehet

Koulutusasteittaiset vuotuiset palkkatulot on laskettu tulonjakotilaston 2005 perusteella. 
Otokseen on valittu kaikki vähintään 6 kuukautta työssä olleet. Vuonna 2005 maksetut optio-
tulot ovat mukana palkkakäsitteessä, mikä aiheuttaa hajontaa erityisesti korkeammin koulu-
tettujen palkkoihin. 45–49 vuotiaiden korkeakoulutettujen miesten poikkeavan korkeat tulot 
johtuvat tästä.
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Kuvio 3.13. Työvoiman osallistuminen jatkokoulutukseen vuonna 2006 EU25-
maissa, prosenttia 25–64-vuotiaista
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Lähde: Eurostat/Labour Force Survey. 

Tiedot on kerätty kyselytutkimuksen avulla, jossa on selvitetty ihmisten osallistuminen kou-
lutukseen neljän edellisen viikon aikana. Ajanjaksoksi on valittu suhteellisen lyhyt aikaväli 
vastausteknisten ongelmien välttämiseksi. Ranskassa, Alankomaissa ja Portugalissa on 
laskettu pelkästään meneillään oleva koulutus. Koulutukseen luetaan peruskoulutus, jat-
kokoulutus, lisäkoulutus, työssä kouluttautuminen, seminaarit, etäopiskelu, työväenopistot, 
itseopiskelu sekä muut kurssit, kuten kielikurssit, tietokonekurssit ym.

Tietoperusteisen talouden kannalta on tärkeää, että työntekijät kehittävät taitojaan 
jatkuvasti ja pysyvät mukana teknologian kehityksessä. Taitojen kartuttaminen jat-
kokoulutuksen kautta on välttämätöntä yhteiskunnan ja teknologian kehittyessä 
nopeasti. Työvoiman osallistuminen jatkokoulutukseen on Suomessa EU:n huippu-
tasoa. Työnantajat järjestävät omia koulutustapahtumia ja kursseja työntekijöilleen. 
Julkinen sektori tarjoaa esimerkiksi avoimen yliopiston ja työväenopistojen piirissä 
hyviä jatkokoulutusmahdollisuuksia.
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3.3 Työttömyys

Kuvio 3.14.  Työttömyysaste EU15-maissa 1991–2006, prosenttia
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Lähde: VATT (EU).

Suomen työttömyysaste kohosi 1990-luvun alun lamassa voimakkaasti ja ylitti kes-
kimääräisen EU-työttömyyden (EU15). Vuoden 1994 jälkeen Suomen työttömyys 
on kuitenkin laskenut ripeästi, kun taas EU:n keskimääräinen työttömyys on laske-
nut hitaammin.

EU15-maiden väliset työttömyyserot ovat edelleen suuret, vaikka erot ovatkin vii-
me vuosina pienentyneet jonkin verran. Vuonna 2006 korkein työttömyysaste oli 
Ranskassa (9,5 %) ja matalin Alankomaissa (3,9 %). Uusista jäsenmaista Puolassa 
ja Slovakiassa työttömyys ylitti 13 prosenttia, kun se Kyproksessa jäi alle 5 prosen-
tin.
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Kuvio 3.15.  Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä EU15-maissa vuosina 
1994–2005, prosenttia
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Lähde: VATT (EU). 

EU-maiden ongelmana on paitsi korkea keskimääräinen työttömyysaste, myös sen 
rakenteellisuus. Tämä ilmenee mm. suurena pitkäaikaistyöttömien osuutena.

EU:ssa keskimäärin noin 40 työtöntä sadasta on ollut ainakin vuoden yhtäjaksoi-
sesti työttömänä. Osuus on viime vuosina alentunut. Korkeimmillaan osuus kohoaa 
53 prosenttiin Saksassa. Belgiassa, Italiassa ja Kreikassa osuudet yltävät myös 
50 prosenttiin. Suomen osuus on EU15-maiden kuudenneksi pienin, 26 prosenttia. 
Pienin pitkäaikaistyöttömien osuus oli Ruotsissa.
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Kuvio 3.16.  Työttömien työttömyyden keskimääräinen kesto (viikkoa) ja  päätty-
neiden työttömyysjaksojen kesto (viikkoa) vuosina 1985 –2006
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Lähde: Työministeriö.

Työttömyyden keskimääräinen kesto kasvoi vuoteen 1998 saakka, jolloin se oli kes-
kimäärin yksi vuosi. Vaikka Suomessa pitkäaikaistyöttömien osuus on kansainväli-
sesti pieni, heidän työttömyytensä kestää hyvin pitkään. Tämä nostaa työttömyyden 
keskimääräisen keston suureksi.

Jos tarkastellaan vain tiettynä vuonna päättyneitä työttömyyksiä, on niiden kesto 
laskenut vuoden 1995 keskimäärin 25 viikosta 16 viikkoon vuonna 2006. Miesten 
ja naisten välillä tässä on huomattava ero: vuonna 2006 miesten työttömyys päättyi 
keskimäärin 20 viikon, naisten työttömyys puolestaan jo 12 viikon kuluttua.
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Kuvio 3.17.  Työttömyysasteet koulutuksen mukaan vuosina 1990–2005, pro-
senttia
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Lähde: Tilastokeskus/Työvoimatutkimus.

Vielä 1990-luvun alussa työttömyysasteet olivat alhaisia kaikilla koulutustasoilla. 
Perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömyysaste oli viiden prosentin luokkaa, 
kun se korkeimman koulutuksen suorittaneilla oli vajaa prosentti. Laman aikana 
kokonaistyöttömyysaste viisinkertaistui. Myös perusasteen tutkinnon suorittaneiden 
työttömyysaste viisinkertaistui kohoten suurimmillaan lähes 22 prosenttiin, mistä 
se on alentunut 14 prosenttiin. Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyys-
aste puolestaan kahdeksankertaistui kasvaen ylemmällä korkea-asteella viiteen 
ja alemmalla reiluun kymmeneen prosenttiin. Näiltä tasoilta korkea-asteen koulu-
tuksen suorittaneiden työttömyysasteet ovat pikkuhiljaa alentuneet 3–5 prosentin 
tuntumaan. Viimeaikoina korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden työttömyysasteet 
ovat kääntyneet lievään nousuun. Absoluuttiset erot paljastavat kuitenkin koulutus-
ryhmien erojen kasvaneen tarkasteluajanjaksolla. Vähiten ja korkeimmin koulutet-
tujen työttömyysasteiden ero on laajentunut viime vuosikymmenen alun neljästä 
prosenttiyksiköstä nykyiseen noin kymmeneen prosenttiyksikköön.
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Kuvio 3.18.  Työttömyysasteet työvoima- ja elinkeinokeskusalueittain vuonna 
2006

Lähde: Tilastokeskus/Työvoimatutkimus.
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3.4 Työmarkkinoiden toiminta

Kuvio 3.19.  Avoimien työpaikkojen aste ja työttömyysaste Suomessa vuosina 
1973/4–2006/4, neljän neljänneksen liukuva keskiarvo
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Lähde: Työministeriö.

Avoimien työpaikkojen aste tarkoittaa työnvälitystilaston avoimien työpaikkojen määrän 
suhdetta avoimien työpaikkojen ja työllisten yhteismäärään. Työttömyysaste on laskettu 
suhteuttamalla työministeriön työttömien työnhakijoiden määrä työttömien työnhakijoiden ja 
työllisten yhteismäärään.

Avoimien työpaikkojen asteen ja työttömyysasteen suhdetta pidetään eräänä ra-
kenteellisten työmarkkinaongelmien kuvaajana. Jos tiettyyn työpaikkojen avoinna-
oloasteeseen liittyy aikaisempaa korkeampi työttömyys (käyrä siirtyy poispäin ori-
gosta), rakenteelliset ongelmat ovat kasvaneet. Näin on käynyt sekä 1970-luvun 
lopun taantuman jälkeen, kun työttömyys alkoi alentua, että 1990-luvun puolivälissä 
toivuttaessa 1990-luvun alun syvästä lamasta.

Vuoden 1999 aikana sekä työttömyysaste että avoinnaoloaste alentuivat samanai-
kaisesti. Tämä kuvastaa työpaikkojen täyttymisen nopeutumista. Sen jälkeen käy-
rän suunta näyttää taas muuttuneen ja avoinnaoloaste on kohonnut ripeästi. Kurvin 
tulkinnassa on otettava huomioon, että työnvälityksen markkinaosuus vaihtelee eri 
vuosina.
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Kuvio 3.20.  Vuotta aikaisemmin työttömänä olleiden tilanne vuosien  
1988–2004 lopussa, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus.

Vielä 1980-luvun lopulla työttömyyden päättymistodennäköisyys oli Suomessa 
korkea. Yli 40 prosenttia työttömistä oli vuoden kuluessa saanut työtä avoimilta 
työmarkkinoilta, ja 25 prosentilla työttömyys oli päättynyt muusta syystä. Laman 
ollessa syvimmillään työttömyys päättyi vuoden kuluessa työllistymiseen enää 20 
prosentilta työttömistä. Muusta syystä työttömyys päättyi 20 prosentilla. Senkään 
jälkeen pysyväisluontoisempi työttömyyden päättymistodennäköisyys ei ole juuri 
suurentunut. Noin puolet työttömistä on työttömänä vielä (tai taas) vuoden kuluttua, 
viidennes on saanut työtä avoimilta työmarkkinoilta, vajaa viidennes on poistunut 
työvoimasta, ja loput ovat sijoitettuina työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiriin.
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Kuvio 3.21.  Aktiivisen työvoimapolitiikan kustannukset suhteessa BKT:hen ja 
aktivointiaste vuonna 2004 eräissä Euroopan maissa, prosenttia
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Lähde: OECD, Eurostat.

Aktiivisen työvoimapolitiikan laajuus vaihtelee EU-maissa hyvin paljon, kun sitä mi-
tataan taloudellisina panostuksina työvoimapolitiikkaan tai työvoimapoliittisten toi-
menpiteiden piirissä olevien suhteella työnhakijoihin (aktivointiasteella). Tanska ja 
Alankomaat edustavat aktiivisen työvoimapolitiikan huippumaita EU:ssa. Vuonna 
2004 aktivointiaste oli korkein Alankomaissa, mutta suhteessa bruttokansantuot-
teeseen Tanskassa panostettiin aktiiviseen työvoimapolitiikkaan vielä enemmän. 
Pienimpiä panostukset aktiiviseen työvoimapolitiikkaan per BKT olivat Tšekin tasa-
vallassa ja myös aktivointiaste jäi siellä heikommaksi.

Samaan aktivointiasteeseen voidaan päästä hyvin erilaisella taloudellisella panos-
tuksella. Iso-Britanniassa työvoimapolitiikan panostukset suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen olivat puolta pienemmät kuin Ranskassa, Saksassa tai Belgiassa, mut-
ta aktivointiaste korkeampi. Tämä johtuu Iso-Britannian matalasta työttömyydestä 
ja siitä, että suhteellisen suuri osa työttömistä osallistuu aktivointitoimenpiteisiin. 
Suomen osalta rahalliset panostukset suhteessa bruttokansantuotteeseen olivat 
maiden keskitasoa, mutta suuresta työttömien määrästä seurasi melko alhainen 
aktivointiaste. Osaltaan tulos selittyy sillä, että Suomessa toimenpiteet on suunnat-
tu vaikeimmin työllistyviin (ks. kuvio 3.22.)
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Kuvio 3.22. Pitkäaikaistyöttömyysaste ja aktivointiaste vuonna 2004 eräissä 
Euroopan maissa, prosenttia
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Lähde: OECD, Eurostat.

Työvoimapolitiikan keskeinen kohderyhmä on vaikeasti työllistyvät, erityisesti pit-
käaikaistyöttömät. Maittain toimenpiteet tosin voivat painottua eri ryhmiin. Yleinen 
havainto kuitenkin on, että mitä korkeampi aktivointiaste, sitä alempi on pitkäai-
kaistyöttömyysaste. Selvä poikkeus on Slovakia, jossa pitkäaikaistyöttömyys on 
hyvin laajaa, vaikka aktivointiaste on uusien EU-maiden korkeimpia. Tämä selittyy 
Slovakian työttömyyden korkealla tasolla (18 prosenttia vuonna 2004). Suomen työ-
voimapolitiikan kohdentumista vaikeasti työllistyviin kuvaa se, että melko alhaisella 
aktivointiasteella on saatu pidettyä pitkäaikaistyöttömyys hyvin kurissa.

Aktiivisiin toimenpiteisiin sisältyvät lähinnä koulutus- ja työllistämistoimenpiteiden tapaiset 
työvoimapoliittiset keinot. Passiivisiin toimenpiteisiin luetaan työttömyysturva ja muu toi-
meentuloturva. Aktivointiaste tarkoittaa aktiivisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden piiris-
sä olevien suhdetta työttömien työnhakijoiden ja aktiivisten toimenpiteiden piirissä olevien 
määrään. Pitkäaikaistyöttömyysaste tarkoittaa yli vuoden työttömänä olleiden osuutta työ-
voimasta.
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Kuvio 3.23.  Kynnyspalkat vuosien 1996 ja 2007 vero- ja etuusperusteilla, euroa 
kuukaudessa
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Lähde: VATT.

Kynnyspalkka kuvaa sitä bruttopalkkaa, jolla käytettävissä oleva tulo muodostuu samaksi 
kuin työttömänä oltaessa.

Kynnyspalkat, joilla yksin asuvien työttömien kannattaa ottaa vastaan uusi työ, ovat 
alentuneet vuoden 1996 jälkeen erityisesti vähimmäisturvaa saataessa. Vuoden 
1996 jälkeen mm. asumistuen ja toimeentulotuen yhteensovitusta on parannettu, 
työttömyysetuuksien sovittelua omien palkka- ja yrittäjätulojen suhteen lievennetty, 
pienten lasten hoidon tukijärjestelmää uudistettu sekä kunnallisverotuksen ansio-
tulovähennystä korotettu ja kohdennettu se ainoastaan palkka- ja yrittäjätuloihin. 
Näiden muutosten tavoitteena oli tehdä työn vastaanottaminen aiempaa kannat-
tavammaksi. Laskelmissa on otettu huomioon ansio- ja vuokratason (asumistuen 
enimmäismäärien mukaisesti) muutokset, mutta ei työstä aiheutuvia kustannuksia.

Lisää tietoa kynnyspalkoista löytyy VATT-julkaisusta nro 30.
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4 Julkisen sektorin rakenne

Suomen julkinen talous koostuu kolmesta osasta: valtiosta, kunnista ja sosiaali-
turvarahastoista. Valtio on näistä merkittävin. Sen kautta kulkevat suurimmat ra-
havirrat, ja se siirtää osan keräämistään tuloista kunnille. Suomen EU-jäsenyyden 
seurauksena julkiseen talouteen sisältyvät nykyisin myös Suomen ja EU:n väliset 
rahavirrat.

Valtiontaloudelle kuuluu perinteisesti päävastuu sopeutumisesta talouden suhdan-
neluonteisiin vaihteluihin, ja tämän vuoksi valtiontalouden tasapaino vaihtelee suh-
danteiden mukaan. Kuntien ja sosiaaliturvarahastojen talous kehittyy yleensä va-
kaammin. Valtiontalouden tuloalijäämä oli 1990-luvun alun lamassa pahimmillaan 
yli 9 miljardia euroa vuodessa. Valtion velka moninkertaistui tuolloin muutamassa 
vuodessa ja kohosi 73 miljardiin euroon vuonna 1998. Vuodesta 1999 lähtien velka 
on supistunut. Vuonna 2006 valtiontalous oli ylijäämäinen 1,6 miljardia euroa. Koko 
julkisen sektorin EMU-ylijäämä oli 6,3 miljardia euroa. Sosiaaliturvarahastojen ta-
lous on ollut jatkuvasti ylijäämäinen, koska työeläkelaitokset rahastoivat eläkemak-
suja tulevia tarpeita varten. Kuntien velkaantuminen kasvoi laman aikana, mutta 
kuntien velan kasvu jäi murto-osaan valtion velan kasvusta.

Päätösperäisten, suhdanteista riippumattomien julkisten menojen reaalinen kehitys 
oli 1990-luvulla erittäin maltillista. Julkisten menojen päätösperäinen kasvu nopeu-
tui vasta 2000-luvun alussa julkisen talouden käännyttyä uudestaan ylijäämäiseksi.
Julkiset kulutus- ja investointimenot sekä eläkemenot ovat nyt suhteessa kokonais-
tuotantoon samalla tasolla kuin 1990-luvun lopussa. Sen sijaan työttömyysturvame-
not ja valtion korkomenot ovat vuoden 1997 jälkeen reaalisesti vähentyneet.

Suomi maksoi EU:lle erilaisia maksuja vuonna 2006 noin 1,5 miljardia euroa. Sama-
na vuonna Suomi sai EU:lta maataloustukea ja muita varoja runsaan miljardi euroa, 
joten nettomaksu oli 0,5 miljardia euroa vuonna 2006.
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4.1 Julkiset kokonaismenot

Kuvio 4.1.  Julkiset menot suhteessa bruttokansantuotteeseen EU27-maissa 
sekä Kroatiassa ja Turkissa vuonna 2006, prosenttia
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Lähde: Eurostat.

Julkisen sektorin kokoa kuvataan usein julkisten kokonaismenojen osuudella brut-
tokansantuotteesta. Menettely on perusteltu silloin, kun julkisen sektorin kokoa ja 
kasvua tarkastellaan nimenomaan kustannusten näkökulmasta. Julkisten menojen 
osuus on perinteisesti ollut Euroopassa korkeampi kuin Euroopan ulkopuolisissa 
OECD-maissa.

EU-maissa (EU25) julkisiin menoihin käytettiin keskimäärin 47 prosenttia bruttokan-
santuotteesta vuonna 2006. Osuus vaihteli Ruotsin 56 prosentista Viron 32 prosent-
tiin. Suomen osuus 49 prosenttia oli kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU-
maissa keskimäärin. Vuonna 2007 EU:hun liittyneissä Bulgariassa ja Romaniassa 
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osuus oli vajaa 40 prosenttia. Kroatiassa osuus oli noin kolmannes ja Turkissa vain 
neljännes.

Kuvio 4.2.  Julkisyhteisöjen menot Suomessa vuonna 2006*, miljardia euroa
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Julkiset menot olivat vuonna 2006 Suomessa yli 75 miljardia euroa. Tästä julkiset 
kulutusmenot olivat lähes 36 ja julkiset investoinnit 4,4 miljardia euroa. Tulonsiirrois-
ta sosiaalisten tulonsiirtojen osuus on selvästi suurin, runsaat 26 miljardia euroa. 
Tukipalkkioiden osuus on kaksi ja korkomenojen osuus 2,5 miljardia euroa. Muut 
tulonsiirrot koostuvat mm. siirroista EU:lle ja kehitysyhteistyömenoista.

Runsas kolmannes julkisista kulutusmenoista koostui kaikille kansalaisille kohdistu-
vien eli kollektiivisten palvelujen tuottamisen menoista. Näitä ovat mm. yleisen hal-
linnon palvelut, järjestys- ja turvallisuuspalvelut sekä maanpuolustus. Lähes kaksi 
kolmasosaa julkisista kulutusmenoista käytettiin lähinnä kuntien tuottamiin yksilöl-
lisiin palveluihin. Yksilöllisiä palveluja ovat mm. koulutus-, terveydenhuolto- ja so-
siaalipalvelut. Kuntien järjestämät hyvinvointipalvelut rahoitetaan pääosin veroilla, 
joskin palveluittain vaihtelevien asiakasmaksujen osuus on kasvanut.
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4.2 Suomen julkinen sektori

Suomen julkinen talous muodostuu valtiosta, kunnista ja kuntayhtymistä sekä so-
siaaliturvarahastoista. Valtio ja kunnat saavat verotuloja, maksutuloja ja pääomatu-
loja sekä valtio tulonsiirtoja EU:lta. Sosiaaliturvarahastot, joita ovat KELA, työelä-
keyhtiöt ja työttömyysvakuutusrahasto, saavat tuloja sosiaalivakuutusmaksuista ja 
sijoitustensa tuotoista. Valtio maksaa tulonsiirtoja kunnille, sosiaaliturvarahastoille 
ja EU:lle sekä kotitalouksille ja yhteisöille. Rahavirrat eri julkisen sektorin toimijoiden 
sekä kansalaisten ja yhteisöjen välillä ovat siten moninaiset ja monimutkaiset. 

Kuvio 4.3.  Julkinen sektori Suomen taloudessa
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Julkisia kulutusmenoja ovat tavaroiden ja palvelujen tuottamisesta aiheutuvat juoksevat me-
not kuten julkisen sektorin työntekijöiden palkkakustannukset sivukuluineen, tavaroiden ja 
palvelujen ostot sekä vuokramenot.

Tulonsiirtoja ovat julkisten sosiaaliturvajärjestelmien kautta kotitalouksille rahana annetut 
etuudet, teollisuudelle, maataloudelle, liikenteelle ja muille yrityksille suunnatut tuet, julkisen 
velan korkomenot ja mm. kehitysyhteistyönä ulkomaille maksetut tulonsiirrot.

Julkiset investoinnit sisältävät kaikkeen julkiseen toimintaan kuten hyvinvointipalvelujen 
tuottamiseen ja liikenneyhteyksien rakentamiseen liittyvät investoinnit.
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Taulukko 4.4.   Valtion talous – tulot, menot ja tasapaino, miljardia euroa käyvin  
 hinnoin

Valtio 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 

Saadut korkotulot 1,2 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 0,8 0,7 0,7 0,9
Muut omaisuustulot 0,4 0,7 0,4 1,0 1,0 0,9 0,8 1,0 1,0 1,4
Välittömät verot 9,0 10,2 10,5 14,4 12,7 13,3 12,4 12,9 13,3 13,4
Välilliset verot 16,0 17,0 17,7 18,4 18,7 19,6 20,7 21,3 22,1 23,1
Maksutulot 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5
Tulot EU:lta 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0
Muut tulonsiirrot 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Muut tulot 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7
Tulot yhteensä 28,9 31,6 32,2 37,9 36,7 38,1 38,1 39,5 40,7 42,5

Kulutusmenot 6,5 6,9 7,3 7,3 7,5 8,0 8,4 8,7 9,0 9,3
Investoinnit 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3
Siirrot kotitalouksille 3,8 4,1 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4
Siirrot kunnille 4,7 4,7 4,7 4,9 5,3 6,6 7,2 7,8 8,2 9,0
Siirrot soturahastoille 6,6 6,4 6,1 6,1 6,2 6,7 7,1 7,4 7,2 7,2
Siirrot EU:lle 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,2 1,5 1,4 1,6 1,7
Elinkeinotuet 2,5 2,4 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,7 2,8
Korkomenot 5,4 5,2 4,7 4,4 4,1 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5
Muut menot 0,9 1,3 1,9 1,5 1,8 1,9 1,7 1,8 2,2 1,8
Menot yhteensä 32,9 33,3 33,7 33,5 34,1 36,1 37,5 39,1 40,2 41,1

Ylijäämä -4,0 -1,7 -1,5 4,4 2,6 2,0 0,6 0,4 0,5 1,4
Valtion bruttovelka 72,4 72,8 71,2 66,4 64,4 62,9 63,8 63,9 60,1 59,0
Valtion EMU-velka 54,6 53,1 52,7 54,5 55,6 55,3 59,6 61,4 58,0 57,9

Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Vuodesta 1997 lähtien valtiontalouden tasapaino on nopeasti parantunut. Merkittä-
vin tekijä tasapainottumisessa on ollut talouden elpyminen, jonka ansiosta valtion 
verotulojen kasvu on ollut ripeää. Valtion menojen kasvu on myös jäänyt hitaaksi. 
Valtion kunnille maksama tuki kasvoi kuitenkin voimakkaasti vuosina 2000–2006. 
Korkomenot ovat laskeneet vuodesta 1998 lähtien. Tämä on seurausta korkota-

EU:lta saadut tukipalkkiot on kirjattu taulukossa 4.4 valtion tuloiksi EU:lta ja lisätty valtion 
maksamiin elinkeinotukiin. Valtion EU:lle maksamat ALV-maksut ja EU:lle keräämät ja tilittä-
mät tulli- yms. maksut on kirjattu valtion menoiksi ja lisätty välillisiin veroihin. Julkisen sekto-
rin EMU-ylijäämä ja EMU-velka lasketaan siten, että julkisen sektorin sisäiset velkasuhteet 
jätetään huomioonottamatta. Tämän vuoksi esimerkiksi valtion velkaantuminen työeläkelai-
toksille ei näy EMU-velan lisäyksenä.
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son alenemisesta ja valtion bruttovelan pienenemisestä. Vuosina 2002–2005 val-
tion menojen kasvu oli tulojen kasvua nopeampaa, joten valtion ylijäämä pienentyi. 
Vuonna 2006 ylijäämä taas kasvoi.

Taulukko 4.5.   Kuntien talous – tulot, menot ja tasapaino, miljardia euroa  
 käyvin hinnoin

Kunnat 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 

Saadut korkotulot 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Muut omaisuustulot 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8
Verotulot 10,8 11,7 12,1 13,5 13,8 13,8 13,5 13,7 14,3 15,3
Valtionavut 4,7 4,7 4,7 4,8 5,2 6,6 7,2 7,8 8,2 9,1
Tulot soturahastoilta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tulot EU:lta 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Muut tulot 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Tulot yhteensä 16,9 17,7 18,0 19,4 20,1 21,5 21,8 22,7 23,8 25,6

Kulutusmenot 13,4 13,8 14,3 14,9 16,0 17,0 17,9 18,9 19,9 20,8
Investoinnit 1,8 1,9 1,8 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,5 2,6
Korkomenot 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
Muut menot 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,0 2,1 2,2 2,3
Menot yhteensä 17,3 17,8 18,1 19,1 20,6 21,8 22,7 23,8 24,8 25,9

Ylijäämä -0,4 -0,1 -0,1 0,3 -0,6 -0,3 -0,9 -1,1 -1,0 -0,3
Kuntien EMU-velka 3,2 3,3 3,1 3,4 3,6 4,1 5,0 5,9 7,1 7,8

Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Vuodesta 1997 lähtien kuntien menot ovat olleet selvässä kasvussa. Kuntatalous on 
ollut alijäämäinen lähes kaikkina vuosina ja kuntien velka on yli kaksinkertaistunut 
viiden viime vuoden aikana. Vuosina 2001–2004 kuntien verotulot eivät kasvaneet 
lainkaan. Valtio on kuitenkin korvannut verotulojen heikkoa kehitystä valtionosuuk-
sien tuntuvalla kasvulla. 
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Kuvio 4.6.  Kunnallisen veroprosentin vaihteluväli ja keskimääräinen veropro-
sentti vuosina 1970–2007, prosenttia
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Lähde: VATT (Tilastokeskus/Kuntien tilinpäätöstiedot). 

Kuntien keskimääräinen tuloveroprosentti on vuodesta 1970 vuoteen 2007 kohon-
nut lähes 5 prosenttiyksikköä. Veroprosentin (aiemmin veroäyrin hinta) voimakas 
kohoaminen 1970-luvulla selittynee pääosin kuntien vastuulle tulleiden tehtävien 
nopealla laajenemisella. Sen sijaan 1980-luvun alkupuoliskolla veroprosenttien nou-
su hidastui hyvän talouskehityksen ja runsaiden valtionapujen vuoksi. 1980-luvun 
lopulla veroprosentit alkoivat jälleen selvästi kohota kuntien menojen kasvaessa. 
Lama pakotti 1990-luvun alussa kunnat korottamaan veroprosentteja veropohjan 
alenemisen kompensoimiseksi. Keskimääräinen veroprosentti jopa hieman laski 
1990-luvun puolivälin jälkeen nopean veropohjan kasvun ja kuntien kireän meno-
politiikan ansiosta. 2000-luvun alussa keskimääräinen veroprosentti on jälleen ko-
honnut, mikä on liittynyt lähinnä kuntien yhteisöverotulojen kasvun pysähtymiseen, 
ansiotulovähennysten vaikutukseen kuntien verotulojen kertymään ja toimintame-
nojen kasvuun.



78

Talouden rakenteet 2007

Kuvio 4.7. Kuntien tulot (€/asukas) verotulotasauksen ja valtionosuuksien 
jälkeen alueryhmittäin vuonna 2004 
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Lähde: Tilastokeskus: Kuntien talous- ja toimintatilasto; SM: Harkinanvaraiset valtionosuu-
det, verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus.

Kuntien tulojen tarkastelu osoittaa, että suomalainen tasausjärjestelmä tasaa 
alueiden ja erityyppisten kuntien välisiä eroja hyvin tehokkaasti. Ilman tasauksia 
alueiden väliset tuloerot ovat suuria esimerkiksi kunnallisverolla mitattuna. Vero-
tuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen (kuviossa verotulotasaus) jälkeen 
kuntaryhmien väliset erot ovat huomattavasti pienemmät. Kun rahoituksessa ote-
taan vielä huomioon palvelutarpeissa ja olosuhteissa olevia eroja (käyttötalouden 
valtionosuudet ja harkinnanvarainen apu), ovat käytettävissä olevat tulot alueiden 
välillä erittäin tasaiset.
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Taulukko 4.8.   Sosiaaliturvarahastojen talous – tulot, menot ja tasapaino,  
 miljardia euroa käyvin hinnoin

Sovarahastot 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 

Sovamaksutulo 13,1 13,9 14,6 14,7 15,7 15,9 15,9 16,5 17,6 18,9
Siirrot valtiolta 6,6 6,3 6,1 6,1 6,1 6,7 7,1 7,4 7,3 7,2
Siirrot kunnilta 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6
Siirrot sovarahastoilta 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5
Muut tulot 2,5 2,8 2,8 3,2 3,4 3,4 3,3 3,5 3,8 3,6
Tulot yhteensä 23,3 24,0 24,2 24,7 25,9 26,6 27,0 28,2 29,6 30,7

Eläkemenot 12,2 13,2 13,7 14,1 14,7 15,7 16,4 17,1 17,8 18,6
Työttömyysturva 3,3 2,9 2,8 2,6 2,4 2,6 2,8 2,9 2,9 2,7
Muut sosiaaliturvamenot 2,3 1,7 1,6 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,0
Muut menot 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,9 3,1 3,4 3,4 3,3
Menot yhteensä 20,3 20,3 20,5 20,3 21,0 22,4 23,4 24,5 25,2 25,5

Ylijäämä 3,0 3,7 3,7 4,4 4,9 4,2 3,6 3,7 4,4 5,2
EMU-velka 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sosiaaliturvarahastot ovat olleet koko ajan huomattavan ylijäämäisiä. Tämä johtuu 
siitä, että ne varautuvat rahastoja keräämällä tuleviin eläkemenoihin. Sosiaalitur-
varahastojen hyvä tulokehitys perustuu osin siihen, että 1990-luvun alussa sekä 
työnantajien että palkansaajien sosiaaliturvamaksuja korotettiin ja valtion ja kuntien 
siirtoja sosiaaliturvarahastoille lisättiin. Työttömyysmenojen supistuminen vuodesta 
1994 lähtien on osaltaan auttanut hidastamaan sosiaaliturvamenojen kasvua.

Muu Helsingin seutu kattaa Helsingin ympäristökunnat (Helsinki pl.).
Kasvukeskuksia ovat 4 yliopistoseutukuntaa: Oulu, Tampere, Turku ja Jyväskylä.
Maakuntakeskuksiin kuuluvat 15 muuta maakuntien keskusseutukuntaa.
Teollisuuskeskukset ovat teollisuuteen erikoistuneita seutukuntia.
Maaseudun palvelukeskuksia ovat maaseudun vahvimmat kuntakeskukset.
Harvaan asuttuun maaseutuun kuuluvat harvimmin asutut seutukunnat.
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Taulukko 4.9.   Koko julkinen talous – tulot, menot ja tasapaino, miljardia euroa  
 käyvin hinnoin

Koko julkinen talous 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 

Verotulot 50,1 54,1 56,3 62,3 62,2 64,0 64,0 66,0 68,9 72,3
Muut tulot 5,0 5,2 4,7 6,3 6,9 6,8 6,7 7,3 7,4 8,1
Tulot yhteensä 55,1 59,3 61,0 68,6 69,1 70,8 70,7 73,3 76,3 80,4

Kulutusmenot 21,3 22,3 23,2 23,9 25,4 27,2 28,5 30,1 31,4 32,7
Investoinnit 3,3 3,3 3,2 3,3 3,6 3,9 4,0 4,4 3,9 3,8
Tulonsiirrot 23,7 23,9 24,6 24,5 25,3 27,0 28,2 29,2 30,4 31,1
Muut menot 8,1 7,9 8,0 7,7 7,7 6,7 6,5 6,4 6,5 6,6
Menot yhteensä 56,4 57,4 59,0 59,4 62,1 64,8 67,3 70,1 72,3 74,2

EMU-ylijäämä -1,3 1,9 2,0 9,2 7,0 6,0 3,4 3,2 4,0 6,2
    prosenttia/BKT -1,2 1,7 1,6 6,9 5,0 4,1 2,3 2,1 2,5 3,7
EMU-velka 57,9 56,4 55,9 57,9 59,1 59,4 64,7 67,2 65,1 65,7
    prosenttia/BKT 53,8 48,2 45,5 43,8 42,3 41,3 44,3 44,1 41,4 39,3
Veroaste 46,6 46,2 45,8 47,1 44,5 44,4 43,9 43,3 43,8 43,3
Menoaste 52,5 49,0 48,1 44,9 44,4 45,1 46,1 46,0 46,0 44,4

Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Koko julkisen sektorin kehitys osoittaa huomattavasti vakaampaa kehitystä kuin 
valtiontalouden jyrkkien vaihtelujen perusteella voisi päätellä. Sosiaaliturvarahasto-
jen ja viime vuosina myös valtion ylijäämäisyyden vuoksi koko julkisen sektorin yh-
teenlaskettu rahoitusjäämä on ollut positiivinen vuodesta 1998 lähtien. Vastaavasti 
koko julkisen sektorin bruttovelka-astetta kuvaavan EMU-velan kansantuoteosuus 
on alentunut. 
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Taulukko 4.10. Julkisen sektorin tulot ja menot vuoden 2006 hinnoin, miljardia   
 euroa, sekä työllisten määrä, tuhatta henkilöä

Koko julkinen sektori 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* 2006* 

Verotulot 57,0 59,5 61,3 66,2 64,1 65,1 65,4 67,0 69,8 72,3
Muut tulot 5,7 5,7 5,2 6,7 7,1 7,0 6,8 7,4 7,5 8,1
Tulot yhteensä 62,7 65,3 66,5 72,9 71,2 72,1 72,2 74,4 77,3 80,4

Kulutusmenot 24,2 24,5 25,3 25,4 26,2 27,7 29,2 30,5 31,9 32,7
Investoinnit 3,7 3,6 3,6 3,5 3,7 3,9 4,1 4,5 4,0 3,8
Tulonsiirrot 27,0 26,3 26,8 26,0 26,1 27,5 28,8 29,7 30,8 31,1
Muut menot 9,3 8,7 8,7 8,2 7,9 7,0 6,6 6,5 6,6 6,6
Menot yhteensä 64,2 63,1 64,3 63,1 64,0 66,1 68,7 71,2 73,2 74,2

Työlliset 1000 henkeä 
Valtio 141,5 142,2 144,5 145,9 144,7 147,2 148,6 147,1 146,3 146,1
Kunnat 418,6 416,0 416,5 421,3 430,3 440,4 444,1 448,2 451,1 452,7
Soturahastot 9,0 9,0 9,2 9,5 9,9 10,0 10,2 10,3 10,3 10,2
Yhteensä 569,1 567,2 570,2 576,7 584,9 597,6 602,9 605,6 607,7 609,0
Osuus kaikista 
työllisistä, % 

26,4 25,8 25,3 25,0 25,0 25,3 25,5 25,5 25,3 24,9

Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Julkiset kulutusmenot kasvoivat reaalisesti koko tarkastelujakson ajan. Tulonsiirrot 
supistuivat reaalisesti vuoteen 2001 saakka, jonka jälkeen nekin ovat kasvaneet. 
Investointien volyymi on vaihdellut vuosittain jonkin verran. Julkisen sektorin henki-
löstö on lisääntynyt vuodesta 1999 alkaen. Lähinnä tämä johtui kuntien henkilöstö-
määrän kasvusta.
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Kuvio 4.11.  Eräiden julkisten menoerien kehitys vuosina 1997–2006*, prosenttia 
trendibruttokansantuotteesta
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Tarkastelemalla julkisten menojen eräiden keskeisten osien kehitystä suhteessa potentiaali-
seen kokonaistuotantoon eli trendibruttokansantuotteeseen saadaan kuva finanssipolitiikan 
suunnasta. Voidaan ajatella, että finanssipolitiikka on neutraalia, jos päätösperäiset julkiset 
menot kasvavat pitkällä aikavälillä samaa vauhtia kokonaistuotannon kanssa. Tällöin julkis-
ten menojen kansantuoteosuus pysyy vakiona. Menojen suhteuttaminen bruttokansantuot-
teen pitkän ajan trendiin on perusteltua, koska tällöin kasvuvauhdin lyhyen ajan vaihtelut 
eivät vaikuta tarkasteluun.
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Julkisen kysynnän osuus supistui hiukan vuosina 1997–2001, jonka jälkeen se 
palautui aikaisemmalle tasolle noin 22–23 prosenttiin potentiaalisesta tuotannos-
ta. Eläkemenot suhteessa potentiaaliseen tuotantoon supistuivat hieman vuosina 
2000–2001, mutta kasvoivat vuonna 2002, jonka jälkeen ne ovat olleet noin 11 pro-
senttia suhteessa potentiaaliseen tuotantoon. Tulonsiirrot ilman syklisesti vaihtele-
via työttömyysturvamenoja ovat tasaisesti supistuneet suhteessa potentiaaliseen 
tuotantoon tarkastelujakson ajan. Koko jakson suotuisaa kehitystä kuvaa se, että 
myös työttömyysturva- ja korkomenot ovat tasaisesti supistuneet suhteessa poten-
tiaaliseen tuotantoon.

4.3 EU:n talousarvio ja Suomi

Vuonna 2005 Suomen maksut EU:lle olivat 1505 miljoonaa euroa. Kun EU:lta saa-
tiin tuloja 1320 miljoonaa euroa, nettomaksu EU:lle oli lähes 190 miljoonaa euroa. 
Yksittäisten vuosien nettomaksuihin vaikuttaa etenkin rakennerahastotukien tilitys.

Tulleja ja muita nk. perinteisiä omia varoja EU:lle maksettiin noin 100 miljoonaa 
euroa. Arvonlisäveropohjaan perustuvaa ALV-maksua maksettiin yli 200 miljoonaa 
euroa, ja bruttokansantuloon perustuvaa BKTL-maksua 1140 miljoonaa euroa. 
Jäsenyysvuosien aikana ALV-maksu on pienentynyt ja BKTL-maksu selvästi suu-
rentunut. Tämä kehitys on johtunut sekä EU:n maksuperusteiden muutoksista että 
Suomen bruttokansantuotteen verraten voimakkaasta kasvusta vuoden 1995 jäl-
keen.

Suomen EU:lta saama maataloustuki oli noin 900 miljoonaa euroa, rakennerahas-
totuet 290 miljoonaa euroa ja tuet tutkimustoimintaan ja EU:n muihin sisäpolitiikan 
alaan kuuluviin toimiin noin 120 miljoonaa euroa.
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Kuvio 4.13.  Suomen nettomaksu EU:lle vuosina 1995–2005, miljoonaa euroa 
käyvin hinnoin
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Lähde: EU:n tilintarkastustuomioistuin ja VATT.

Ensimmäisenä jäsenyysvuonna 1995 Suomen nettomaksu oli saadusta siirtymä-
tuesta huolimatta suuri, 250 miljoonaa euroa, koska maataloustuesta pääosa tuli 
Suomeen vasta vuoden 1996 puolella. Tämä pienensi seuraavan vuoden maksua, 
joka jäi 90 miljoonaan euroon. Vuoden 1997 nettomaksu jäi miltei samalle tasolle, 
koska rakennerahastotuet kasvoivat oleellisesti edellisistä vuosista. 

Vuosina 1998 ja 1999 nettomaksu nousi 250–360 miljoonaan euroon. Nettomaksun 
kasvu johtui osittain siitä, että siirtymätuen saanti loppui kokonaan vuonna 1999. 
Myös rakennerahastoista saatiin vuosina 1998–1999 tuloja oleellisesti vähemmän 
kuin vuonna 1997. Nämä viivästyneet rakennerahastotuet tulivat Suomeen vuonna 
2000. Lähinnä siitä syystä Suomi oli vuonna 2000 nettosaaja (130 miljoonaa euroa). 
Vuonna 2001 Suomi oli jälleen selvä nettomaksaja (271 miljoonaa euroa). Vuosina 
2002–2003 nettomaksu oli alle 100 miljoonaa euroa, mutta sen jälkeisinä vuosina 
150–200 miljoonaa euroa.
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Taulukko 4.14. Suomen valtion nettomaksu EU:lle vuonna 2006, miljoonaa   
 euroa

Milj. euroa 

Maksut EU:lle 
Maksut Euroopan kehitysrahastolle 39,5
Arvonlisäveropohjaan perustuva maksu 219,9
Bruttokansantuloon perustuva maksu 961,4
Iso-Britannian maksukevennys 102,3
Tullit yms. 1) 160,5
Europarlamentin jäsenten palkat 0,9
EU:n kansallisten asiantuntijoiden palkkaukset 0,8
EU-puheenjohtajuus 26,8
Maksut EU:lle yhteensä 1512,1 

Tulot EU:lta 
Maataloustuki EMOTR:n tukiosastolta 704,8
Maataloustuki EMOTR:n ohjausosastolta 25,2
Tuki kalatalouteen 0,0
Muut tulot maa- ja metsätalousministeriölle 1,2
Maataloustuet interventiorahastolle 51,8
Tuet Maatilatalouden kehittämisrahastolle 9,2
Aluetuki EAKR:lta 116,0
Tuet ESR:lta 73,3
Tuet EU:n ympäristörahastolta 2,7
Tullien yms. kantopalkkiot 40,1
Tulot EU:lta yhteensä 1024,3 

Nettomaksu EU:lle (tulot EU:lta – maksut EU:lle) -487,8

EMOTR = Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto 
EAKR = Euroopan aluekehitysrahasto 
ESR = Euroopan sosiaalirahasto

1) Arvioitu tullien yms. kantopalkkioiden pohjalta. Kantopalkkio on 25 % tulli- yms. maksuista.

Lähde: VATT sekä valtion, Maatalouden interventiorahaston ja Maatilatalouden kehittämisra-
haston tilinpäätökset 2006 (Netra).

Valtion tilinpäätöksen mukaan vuonna 2006 Suomen valtio maksoi EU:lle lähes 500 
miljoonaa euroa enemmän kuin sai takaisin. Suomen maksut EU:lle olivat edellisen 
vuoden tasolla, mutta EU:lta saadut tulot olivat 300 miljoonaa euroa pienemmät 
kuin vuonna 2005. Sekä maatalouden tuet että rakennerahastotuet pienenivät sel-
västi.
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Kuvio 4.15.  EU:n talousarvion nettomaksajat (-) ja nettosaajat (+) vuosina 1995 
ja 2005, euroa/asukas
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Lähde: VATT (Tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomukset varainhoitovuosilta 1995 ja 
2005, EU).

Vuonna 2005 EU:n nettosaajia olivat vanhoista jäsenmaista Kreikka, Irlanti, Por-
tugali ja Espanja. Nämä maat saivat EU:lta tuloja enemmän kuin maksoivat sinne 
maksuja. Kaikki uudet jäsenmaat Tšekin tasavaltaa lukuunottamatta olivat netto-
saajia. Suurinta nettomaksua asukaslukuun suhteutettuna maksoivat vuonna 2005 
Alankomaat, Luxemburg, Belgia ja Ruotsi. Niiden nettomaksu oli yli 100 euroa asu-
kasta kohti. 

Valtion talousarvion ja sen ulkopuolisten rahastojen ohi EU:lta tulevat rahavirrat eivät sisälly 
valtion tilinpäätökseen perustuvaan vuoden 2006 nettomaksulaskelmaan. Koska taulukot 
4.12 ja 4.14 perustuvat eri lähteisiin, ne eivät ole vertailukelpoisia.
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5 Verotus

Suomesta tuli 1990-luvulla korkean veroasteen maa. Vielä 1980-luvun lopulla Suo-
men kokonaisveroaste pysytteli 40 prosentin tienoilla eli EU:n keskimääräisellä ta-
solla. 1990-luvun alussa veroaste kohosi yli 45 prosentin ja on sen jälkeen pysynyt 
likimain samalla tasolla. Vuonna 2005 veroaste oli Suomessa EU:n viidenneksi kor-
kein ja muutaman prosenttiyksikön yli EU:n keskitason.

Henkilöiden tuloverojen ja sosiaalivakuutusmaksujen osuus verotuotoista on Suo-
messa selvästi suurempi kuin EU:ssa keskimäärin. Tämä on osittain seurausta siitä, 
että verotukia on poistettu, tai niitä on korvattu verollisilla tulonsiirroilla. Verotukien 
suhde verotuottoihin onkin Suomessa puolittunut 1980-luvun lopulta.

Työvoimakustannuksiin kohdistuva verokiila ja rajaveroaste on Suomessa keskitu-
loisella jonkin verran EU-maiden keskiarvoa korkeampi.  

Tuloverotus on Suomessa kaikilla perhetyypeillä ja eri tulotasoilla ankarampaa kuin 
EU:ssa keskimäärin. Pienin ero EU:hun nähden on yksinäisillä, matalatuloisilla hen-
kilöillä. Suurin ero on perheissä, joissa on pieniä lapsia ja vain yksi työssäkäyvä. 
Monissa EU-maissa lapsiperheitä tuetaan veronhuojennuksilla. Jos verovaroin yl-
läpidetystä julkisesta palvelutuotannosta saatu hyöty laskettaisiin mukaan, suoma-
laisten perheiden tilanne muuttuisi vertailussa parempaan suuntaan.

Yritysten voittojen ja yleensä pääomatulojen verokohtelu on hyvin erilaista EU-mais-
sa. Suomen nimellinen yritysverotus on varsin kilpailukykyinen. Veronhuojennusten 
takia todellinen efektiivinen veroaste voi kuitenkin monissa maissa jäädä nimellistä 
veroastetta selvästi alemmaksi. Ulkomaisille investoinneille lasketut efektiiviset ve-
roasteet ovat Suomessa EU-maiden matalimpia.

Välillinen verotus on Suomessa ankaraa. Arvonlisäverokannat ovat EU-maiden kor-
keimpien joukossa samoin kuin alkoholin, moottoripolttonesteiden ja autojen val-
misteverot. Toisaalta Suomessa omaisuusverotus (ml. kiinteistöverot) on keveää.
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5.1 Verotuksen taso

Kuvio 5.1.  Veroaste Suomessa ja EU15-maissa vuosina 1980–2005*, prosent-
tia
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Lähde: VATT (OECD ja Tilastokeskus/Taloudelliset olot).

Vuonna 2005 Suomen veroaste oli OECD:n mukaan 45 prosenttia, mikä oli 9 pro-
senttiyksikköä enemmän kuin vuonna 1980. Suomen veroaste ylittää myös selvästi 
EU:n keskitason, kun se vielä 1980-luvun lopulla oli EU:n keskitasolla. Suomessa 
veroasteen nousu nopeutui 1980-luvun lopulta alkaen. Korkeimmillaan, 48 prosen-
tissa, se oli vuonna 2000. Tämän jälkeen veroaste on jonkin verran alentunut. EU:n 
keskitasolta Suomen veroaste on noussut neljänneksi korkeimmaksi EU:ssa Ruot-
sin, Tanskan ja Belgian jälkeen. EU-maiden väliset erot veroasteen korkeudessa 
ovat edelleen suuret eivätkä ole viime vuosina kaventuneet. 

Veroaste = suoriteperusteiset verotulot (ml. sovamaksut) / bruttokansantuote. 

Veroasteiden maakohtaista vertailua vaikeuttavat maiden erilaiset tavat tukea kansalaisia 
tai yrityksiä. Verovähennysten muodossa annettu tuki alentaa veroastetta ja veronalainen 
tulonsiirto tai tuki nostaa sitä. Pohjoismaissa yleisenä suuntauksena on ollut verovähen-
nysten korvaaminen tulonsiirroilla, mikä on johtanut veroasteen nousuun, vaikka todellisuu-
dessa henkilöiden taloudellinen asema ei ole muuttunut. Suomessa tulonsiirrot muutettiin jo  
1970-luvulla pääsääntöisesti veronalaisiksi, ja vuoden 1994 perhetukiuudistuksessa lapsiin 
kohdistuvat vähennykset poistettiin kokonaan ja lapsilisiä ja asumistukia vastaavasti koro-
tettiin.
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Kuvio 5.2. Veroaste EU27-maissa vuonna 2005, prosenttia
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Laskentamenetelmien eroista johtuen EUROSTATin veroasteet poikkeavat jonkin verran 
OECD:n laskemista veroasteista.

Lähde: EUROSTAT.

Suomen veroaste oli vuonna 2005 EUROSTATin mukaan 44 prosenttia, mikä on 
noin 3 prosenttiyksikköä enemmän kuin muissa EU-maissa keskimäärin. Suomen 
veroaste oli viidenneksi korkein EU27-maista. Korkein veroaste oli Ruotsissa ja ma-
talin Romaniassa. Kaikilla kahdellatoista uudella jäsenmaalla veroaste oli alempi 
kuin EU-maissa keskimäärin. Niistä korkein veroaste oli Sloveniassa – 40,7 pro-
senttia – ja matalin Romaniassa – 28,8 prosenttia.
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5.2 Verorakenne

Kuvio 5.3.  Eri verojen osuus bruttokansantuotteesta vuonna 2004, prosenttia
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Lähde: OECD.

EU-maiden veroasteiden erot johtuvat pääasiassa eroista henkilöverotuksessa. 
Henkilöiden tuloverojen ja sovamaksujen suhde kansantuotteeseen oli suurin 
Ruotsissa, 30 prosenttia, ja pienin Irlannissa, noin 12 prosenttia. Suomi sijoittuu 
tässä vertailussa neljänneksi. Yhteisöverojen suhde bruttokansantuotteeseen on 
Suomessa Luxemburgin, Tšekin tasavallan ja Belgian jälkeen kolmanneksi korkein, 
3,6 prosenttia. Sen sijaan omaisuuden perusteella veroja (mm. varallisuus-, kiin-
teistö- ja perintöverot) kerätään Suomessa selvästi vähemmän kuin tarkastelluissa 
EU-maissa keskimäärin. 
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Kuvio 5.4. Omaisuuteen kohdistuvat verot EU19-maissa vuonna 2005, pro-
senttia bruttokansantuotteesta
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Lähde: OECD.

Omaisuuteen kohdistuvat verot suhteessa bruttokansantuotteeseen vaihtelevat 
voimakkaasti EU19-maiden välillä. Iso-Britanniassa ne olivat melkein 5 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Tätä selittää pitkälti kiinteistöverojen korkeus ja muut omai-
suusverot, jotka koostuvat leimaveroista. Suomi sijoittuu selvästi maiden keskiarvoa 
alemmaksi. Varallisuusveroa ei peritä Itävallassa, Tšekin tasavallassa, Tanskassa, 
Unkarissa, Irlannissa, Puolassa, Portugalissa, Slovakiassa eikä Iso-Britanniassa.  
Se on myös erittäin pieni suhteessa bruttokansantuotteeseen Belgiassa, Italiassa, 
Saksassa ja Luxemburgissa. Suomessa varallisuusverotus poistettiin vuonna 2006. 
Perintö- ja lahjaveroa peritään kaikissa maissa, vaikkakin sen merkitys on joissa-
kin maissa hyvin pieni. Vain Ranskassa ja Alankomaissa perintöveron merkitys on 
suurempi kuin Suomessa. Varainsiirtoverot ja vastaavantyyppiset ovat merkittäviä 
veroja erityisesti Espanjassa ja Irlannissa.
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5.3 Veronsaajat

Kuvio 5.5.  Veronsaajien osuudet verotuotoista vuonna 2004 EU19-maissa, 
prosenttia
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Lähde: OECD.

EU19-maat poikkeavat toisistaan myös siinä, kuka verot kerää ja päättää niiden 
käytöstä. Suomessa ja muissa pohjoismaissa veronkantoa on hajautettu hallinnon 
alemmille tasoille. Kunnat huolehtivat suurelta osin hyvinvointipalveluista ja ovat 
samalla myös tärkeä verottaja. Tanskassa ja Ruotsissa paikallishallinnon verojen 
osuus ylittää 30 prosenttia verotuotoista ja suuntaus on ollut kasvava. Suomes-
sa paikallishallinnon verojen osuus oli noin 20 prosenttia ja se on hienokseltaan 
alentunut. Espanjassa paikallishallinnon verojen osuus nousi vuonna 2004 jo yli 30 
prosentin ja Italiassa vastaava osuus oli 16 prosenttia. Muissa EU-maissa paikallis-
hallinnon rooli on pienempi. Eräissä liittovaltiomaissa osavaltiot kuitenkin vastaavat 
merkittävältä osin verojen keräämisestä. Muutamissa maissa sosiaaliturvarahastot 
ovat suurin veronsaaja.
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5.4 Verotuet Suomessa

Kuvio 5.6.  Verotuet prosenttia bruttokansantuotteesta ja verotuotoista vuosina 
1985–2005
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Lähde: VATT.

Vielä 1980-luvun lopulla verotuet olivat 18 prosenttia kansantuotteesta ja yli kol-
mannes kerätyistä verotuotoista. Sen jälkeen osuudet ovat puolittuneet. Tällä vuo-
sikymmenellä verotuet ovat kuitenkin olleet lievässä kasvussa ja tämä suuntaus 
näyttää jatkuvan.

Verotukien väheneminen 1980- ja 1990-luvuilla johtuu toisaalta 1990-luvun alku-
puolen yritys- ja pääomatulojen verouudistuksista, joissa veropohjaa laajennettiin 
ja verokantoja alennettiin, ja toisaalta siirtymisestä kattavaan arvonlisäverojärjestel-
mään. Verouudistusten vaikutus näkyy myös omistusasumisen tuessa. Asuntolai-
nojen korkojen verovähennyksiä on leikattu, ja oman asunnon myyntivoiton veroetu 
määräytyy aiempaa alemman verokannan perusteella. Lisäksi asuntorakentami-
sen liikevaihtoverottomuudesta saatu hyöty on hävinnyt arvonlisäverojärjestelmän 
myötä. Asumiseen kohdistuu kuitenkin edelleen merkittävä osa verotuista. Tämän 
ohella sosiaaliturva on lapsilisien ja toimeentulotuen verottomuuden sekä eläke- ja 
työttömyysvakuutusmaksujen verovähennyskelpoisuuden takia merkittävin verotu-
en kohde. Muilla aloilla verotukien merkitys on vähäisempi. Verovähennysten ja -va-
pauksien poistaminen näkyy erityisesti teollisuuden ja elinkeinojen saamien verotu-
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kien selvänä laskuna. Arvonlisäverojärjestelmän verotukea pienentävät vaikutukset 
puolestaan heijastuvat maa- ja metsätalouden sekä liikenteen alueilla.

Yksityiskohtaisempaa tietoa verotuista löytyy VATT:n keskustelualoitteesta nro 353 
(2004) sekä VATT:n kotisivuilta www.vatt.fi -> Julkaisutuotteet -> Verotukiselvitys.

5.5 Ansiotulojen verotus

Palkkatulojen verokiila

Kuvio 5.7.  Keskipalkkaisen perheettömän työntekijän tulovero ja sovamaksu 
sekä työnantajan sovamaksu vuonna 2006, prosenttia kokonaistyö-
voimakustannuksista
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Lähde: OECD.

Työtuloihin (bruttopalkat ja työnantajan sovamaksut) kohdistuva verotus on Suo-
messa lähellä EU19-maiden keskitasoa. Matalin verokiila on Irlannissa ja Iso-Britan-
niassa ja korkein Belgiassa. Maiden järjestys muuttuu jonkin verran, jos tarkastel-
laan pelkästään tuloveroja. Tuloverotus ilman työntekijän sosiaalivakuutusmaksuja 
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on Suomessa kolmanneksi ankarinta, sillä sosiaaliturvamaksut ovat useissa muissa 
maissa korkeammat kuin Suomessa. Puolassa perheetön keskipalkkainen työnte-
kijä maksaa vähiten tuloveroa, mutta työntekijän sovamaksut ovat vertailumaiden 
korkeimmat. 

Sovamaksut jakautuvat työntekijän ja työnantajan välillä maittain vaihtelevasti. 
Keskimäärin työntekijät maksavat kolmanneksen ja työnantajat kaksi kolmannesta 
sovamaksuista. Tanskassa työnantajamaksut ovat hyvin pienet ja myös Puolassa 
ja Alankomaissa työntekijät maksavat työnantajia enemmän sovamaksuja. Työnan-
tajien osuus sovamaksuista on suurin Espanjassa. Myös Ruotsissa, Suomessa ja 
Italiassa maksuosuus on korkea.

Kuvio 5.8.  Keskipalkkaisen työntekijän bruttopalkan rajaveroaste (työntekijän 
tulovero ja sovamaksu – lapsilisät) vuonna 2006
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Lähde: OECD.

Suomessa palkkatulon rajaveroaste oli vuonna 2006 yksinäisellä henkilöllä 44 
prosenttia – kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin tarkastelluissa 
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maissa. Yhden tulonhankkijan lapsiperheen marginaaliveroaste on EU19-maissa 
keskimäärin noin kaksi prosenttiyksikköä alempi kuin yksinäisellä henkilöllä. Erilai-
sia verotuksen kautta annettavia perhepoliittisia tukia keskipalkkaisille oli viidessä 
maassa. Suhteellisesti eniten lapsiperheet saavat tukea Luxemburgissa, Saksassa, 
Ranskassa ja Portugalissa. Joissakin maissa lapsiperheiden vähennykset tai muut 
verotuksen kautta annettavat perhetuet pienenevät asteittain tulojen kasvaessa. 
Tämä nostaa perheellisen rajaveroasteen suuremmaksi kuin perheettömällä.

Kuvio 5.9.  Keskipalkkaisen työntekijän työvoimakustannusten rajaveroaste 
(työntekijän tulovero ja sovamaksu sekä työnantajan sovamaksu 
– lapsilisät) vuonna 2006
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Lähde: OECD.

Työvoimakustannusten rajaveroaste on työnantajan sovamaksujen takia korkeampi 
kuin pelkkien palkkakustannusten marginaaliveroaste. Suomessa työvoimakustan-
nusten rajaveroaste nousee 56 prosenttiin, kun EU-maiden keskiarvo on perheettö-
millä 53 prosenttia ja perheellisillä hiukan tätä alempi.
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Verokiila Suomessa

Kuvio 5.10.  Keskipalkkaisen teollisuustyöntekijän kokonaisveroaste ja rajave-
roaste Suomessa vuosina 1990–2007*, prosenttia työvoimakustan-
nuksista
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Lähde: VATT.

Kokonaistyövoimakustannuksiin suhteutettu tulo- ja kulutusverojen sekä työnan-
tajien sosiaalivakuutusmaksujen summa eli kokonaisverokiila kasvoi Suomessa 
jyrkästi vuosina 1992–1995. Sen jälkeen kiila on alentunut hitaasti. Verokiilan muu-
tokseen vaikuttavat sekä tulotason nousu että veroperusteiden muutokset. Keski-
palkka on useimpina vuosina noussut reaalisesti. Progressiivisen verotuksen takia 
reaalinen palkannousu nostaa sinänsä tuloveroastetta, vaikka inflaatiotarkistukset 
tehtäisiin tuloveroasteikkoon ja verovähennyksiin.

Palkankorotuksen verokiila eli työvoimakustannusten rajaveroaste on työvoimave-
rojen lisäyksen osuus palkankorotuksen aiheuttamasta työvoimakustannusten lisä-
yksestä. Kun progressiivisessa tuloverojärjestelmässä rajaveroaste on korkeampi 
kuin tuloveroaste, tuloverotuksen osuus verokiilan osatekijänä korostuu. Suurempi 
tulovero-osuus puolestaan vähentää kulutukseen käytettävää nettopalkkaa ja sitä 
kautta välillisten verojen suhteellista osuutta verokiilasta. Yritysten sosiaalivakuu-
tusmaksujen osuus työvoimakustannuksista on sama sekä vuosipalkan että pal-
kankorotuksen perusteella laskettavassa verokiilassa.

Keskipalkkaisen työntekijän palkankorotuksen verokiila on vuonna 2007 runsaat 63 
prosenttia. Se on ollut koko tarkastelujaksolla noin kymmenen prosenttiyksikköä 
korkeampi kuin vastaava vuositulon perusteella laskettu kokonaisverokiila.
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Kuvio 5.11.  Pieni-, keski- ja suuripalkkaisen työntekijän kokonaisveroaste ja ra-
javeroaste vuosina 1990–2007*, prosenttia työvoimakustannuksista
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Lähde: VATT.

Hyvätuloisen työntekijän (palkka 167 prosenttia keskituloisen palkasta) verokiila 
on viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskituloisella. Vastaavasti pienituloisella 
(palkka 67 prosenttia keskituloisen palkasta) verokiila on nelisen prosenttiyksikköä 
alempi kuin keskituloisella. Vuonna 2007 pienituloisen kuukausipalkka on noin 1700 
euroa, keskituloisen lähes 2600 euroa ja hyvätuloisen noin 4300 euroa. Vuodesta 
1991 vuoteen 1995 kokonaisverokiilat nousivat 5–6 prosenttiyksikköä, mutta ovat 
sen jälkeen lähes vuosittain alentuneet. Myös työvoimakustannusten rajaveroaste 
on alentunut tarkasteluperiodilla alimpaan tasoonsa vuonna 2007. Erityisesti pieni-
tuloisten rajaveroaste (valtionverotuksessa) aleni tuolloin jyrkästi.
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Veroaste perhetyypeittäin

Kuvio 5.12.  Keskimääräinen tuloveroaste (verot ja sovamaksut prosenttia pal-
kasta) perhetyypin ja tulojen mukaan vuonna 2006
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100 = Keskipalkka (ISIC:n toimialaluokat C–K).
67 = Palkka 67 % keskipalkasta.
167 = Palkka 167 % keskipalkasta.
100-0 = Toinen puoliso työssä keskipalkalla, toinen puoliso kotona.
100-33 = Toisen puolison palkka vastaa keskipalkkaa ja toisen palkka on 33 % siitä.
100-67 = Toisen puolison palkka vastaa keskipalkkaa ja toisen palkka on 67 % siitä.

Lähde: OECD.

Verotus vaihtelee kaikissa maissa sekä tulojen että perhesuhteiden mukaan. 
Suomessa sekä naimattomien että perheellisten verotus on ankarampaa kuin  
EU19-maissa keskimäärin. Pienituloisen perheettömän veroaste on kuitenkin sama 
kuin EU19-maissa keskimäärin. Veroaste on laskettu puolisoiden veroasteiden pai-
notettuna keskiarvona. Koska Suomessa sovelletaan puolisoiden erillisverotusta 
pienempipalkkaisen puolison veroaste alentaa perheen veroastetta. Vastaava ti-
lanne on seitsemässä muussa maassa. Puolisoiden yhteisverotusta soveltavissa 
maissa vaikutuksen suuruus riippuu siitä, miten järjestelmä on rakennettu. Monissa 
maissa pienituloisia ja perheellisiä tuetaan myös vähennyksillä, jotka maksetaan 
verovelvollisille rahana siltä osin kuin vähennys ylittää veron. 
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Kuvio 5.13.  Keskimääräinen tuloveroaste lapsilisät huomioon ottaen (tulovero 
+ sovamaksut – lapsilisät prosenttia bruttopalkasta) perhetyypin ja 
tulojen mukaan vuonna 2006
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100 = Keskipalkka (ISIC:n toimialaluokat C–K).
67 = Palkka 67 % keskipalkasta.
167 = Palkka 167 % teollisuuden keskipalkasta.
100-0 = Toinen puoliso työssä keskipalkalla, toinen puoliso kotona.
100-33 = Toisen puolison palkka vastaa keskipalkkaa ja toisen palkka on 33 % siitä.
100-67 = Toisen puolison palkka vastaa keskipalkkaa ja toisen palkka on 67 % siitä.

Lähde: OECD.

Eri perhetyyppien asema muuttuu jonkin verran, kun verotuksen lisäksi otetaan 
huomioon saadut perhepoliittiset tulonsiirrot, jotka useimmissa maissa muodostu-
vat lapsilisistä. Suomen asema suhteessa EU19-maiden keskimääräiseen pysyy 
muuten lähes samana, mutta yksihuoltajien suhteellinen asema paranee. Suomes-
sa heidän verorasituksena on enää kolme prosenttiyksikköä korkeampi kuin EU:ssa 
keskimäärin, kun se bruttomääräisenä on selvästi ankarampi.

Suomessa yksinäisen tulonsaajan verorasitus on liki 10 prosenttiyksikköä korkeam-
pi kuin perheellisen, kun lapsilisät otetaan huomioon. 
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Kuvio 5.14.  Keskimääräinen tuloveroaste lapsilisät huomioon ottaen (tulovero + 
sovamaksu – lapsilisät prosenttia bruttopalkasta) naimattomalla kes-
kipalkkaisella henkilöllä ja kaksilapsisella avioparilla, joista toinen 
töissä, Suomessa ja EU15-maissa vuosina 1979–2006
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Lähde: OECD.

Vaikka Suomessa veroaste pysytteli EU:n keskitasolla aina 1980-luvun lopulle saak-
ka, luonnollisten henkilöiden tuloverotus on ollut jatkuvasti EU:n korkeimpia. Nai-
mattomien kohdalla ero EU:n keskiarvoon kasvoi 1990-luvun alkupuoliskolla, minkä 
jälkeen se on tasaisesti kaventunut. Vuonna 2006 yksinäisen henkilön veroaste oli 
lähellä EU15:n keskiarvoa. Korkein veroaste oli Saksassa ja matalin Irlannissa.

Myös perheellisten verorasitus on Suomessa EU15:n keskitasoa ankarampaa lap-
silisistä huolimatta, ja heidän kohdallaan ero EU:n keskiarvoon on kasvanut erityi-
sen voimakkaasti. 1990-luvun alussa oltiin melkein keskimääräisellä tasolla, mutta 
vuonna 2006 eroa oli 6 prosenttiyksikköä. EU:n sisäiset erot ovat suuret, eivätkä ne 
ole juuri supistuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana. Korkein verorasitus on 
Tanskassa ja matalin Irlannissa, jossa saadut perhepoliittiset tulonsiirrot ovat suu-
remmat kuin maksetut verot. Perheellisten veroaste on EU:ssa keskimäärin yli 12 
prosenttiyksikköä alempi kuin yksinäisillä. Luxemburgissa ero on 27, Irlannissa 23 
ja Saksassa ja Belgiassa 20 prosenttiyksikköä.

Erot kuvastavat osin julkisten palvelujen erilaista roolia eri maissa. Lisäksi eroissa 
näkyy verotuksen rakenteen vaikutus. Joissakin maissa pääosa verotuotoista kertyy 
muista veroista kuin henkilöiden tuloveroista. Siirtyminen teollisuuden keskipalkan 
käyttämisestä kattavampaan keskipalkkaan vuonna 2000 nosti useimmissa maissa 
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sekä naimattomien että perheellisten verorasitusta. Maakohtaisesti erot vaihtelivat 
elinkeinorakenteiden erojen takia. 

5.6 Yritys- ja pääomatulojen verotus

Kuvio 5.15. Yhteisöjen jakamattoman voiton perusveroprosentit EU-maissa 
vuonna 2007
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Lähde: KPMG ja IBFD.

Suomen 26 prosentin yhteisöverokanta on vanhoista EU-jäsenmaista (EU15) kuu-
denneksi matalin. Uusista jäsenmaista vain Maltalla on Suomea korkeampi vero-
kanta, 35 prosenttia. Suomi on tällä hetkellä EU-maiden keskivaiheilla. Uudet jä-
senmaat alensivat EU:n keskimääräistä veroastetta noin viidellä prosenttiyksiköllä. 
Legaalinen yhteisöverokanta ei kuitenkaan anna kuvaa verotuksen efektiivisestä 
tasosta, sillä veropohja vaihtelee maittain. Yhteisöveroprosenttien jatkuva lasku 
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kertoo maiden verorakenteen muutoksesta ja osaksi myös verokilpailun kiristymi-
sestä.

Kuvio 5.16.  Yhteisöjen jakamattoman voiton perusveroprosentit EU15-maissa 
vuosina 1981–2007 
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Lähde: KPMG, VATT.

Vuonna 1981 Suomen yhteisöveroprosentti oli Saksan ja Itävallan jälkeen  
EU-maiden kolmanneksi korkein (59 prosenttia) ja kymmenen prosenttiyksikköä 
EU15-keskiarvoa suurempi. Parissa vuosikymmenessä Suomen legaalinen ve-
rokanta on alentunut Itävallan jälkeen eniten eli 33 prosenttiyksikköä. Vuosina  
1993–1999 Suomen yhteisöverokanta oli EU-maiden matalin, vaikka 1996 sitä nos-
tettiin 25:stä 28 prosenttiin. Vuonna 2000 Suomi korotti veroprosenttiaan edelleen 
29 prosenttiin, vaikka useimmat muut maat laskivat verokantojaan. Vuonna 2005 
veroprosentti alennettiin 26 prosenttiin. Suomen yhteisöverokanta alittaa kuitenkin 
edelleen EU15-maiden keskiarvon kolmella prosenttiyksiköllä. Vaikka yhteisövero-
kannat ovat EU:ssa laskeneet keskimäärin 20 prosenttiyksikköä, matalimman ja 
korkeimman yhteisöverokannan ero on edelleen noin 25 prosenttiyksikköä. Kah-
dentoista uuden jäsenmaan liittyminen EU:hun alentaa EU:n keskimääräistä vero-
astetta noin viidellä prosenttiyksiköllä. Myös korkeimman ja matalimman veropro-
sentin ero kasvaa, sillä Viro ei verota jakamattomia voittoja lainkaan.
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Kuvio 5.17.  Yritysten maksamat osingot ja yhteisöverokertymä vuosina  
1987–2005, miljoonaa euroa
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Lähde: VATT (Verohallitus ja Tilastokeskus).

Yhteisöjen maksamat verot ja osingot lähtivät voimakkaaseen kasvuun vuonna 
1995. Vuonna 2000 osinkojen määrä irtautui yhteisöverojen kehityksestä omalle, 
veroja korkeammalle uralleen. Vuosituhannen vaihteessa yritysten tulokset heik-
kenivät ja osingonjako pieneni, mutta vuonna 2004 osingot kasvoivat vahvasti, kun 
seuraavan vuoden osinkoverouudistusta ennakoitiin. Yhteisöverojen kertymä on 
pysytellyt viimeiset neljä vuotta samalla tasolla. 
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Kuvio 5.18.  Voitonjaon korkein tuloveroaste EU25-maissa vuonna 2006
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Lähde: VATT.

Suomen yritys- ja pääomatulojen kokonaisverokanta oli vuonna 2006 EU-maiden 
keskitasoa. Viime vuosina useat maat ovat siirtyneet ns. puolitulojärjestelmään, 
jossa osakasta verotetaan vain puolesta osingon määrästä (Saksa, Luxemburg ja 
Portugali). Suomessa osingosta verotetaan 70 prosenttia, Ranskassa 60 prosenttia 
ja Italiassa 40 prosenttia. Kreikka, Latvia ja Slovakia eivät verota osakasta lainkaan. 
Kyproksessa ja Liettuassa osakkaan verotusta on huojennettu 15 prosentin lopul-
lisella lähdeverolla. Vaikka Viro ei verota yrityksessä pidätettyjä voittovaroja, yritys 
joutuu maksamaan jakamistaan osingoista veroa. Puhtaasti legaalisten verokanto-
jen perusteella tehdyt arviot eivät kuvaa todellista verotuksen kireyttä. Eri maissa 
on vaihtelevassa määrin huojennuksia, jotka alentavat sekä yrityksen legaalista 
verokantaa että osakkaan osinkotulon veroastetta. Osakkaiden veronhuojennukset 
koskevat usein pienempiä osinkosummia, ja korkein veroaste kuvaa lähinnä suuri-
tuloisimpien osakkaiden verorasitusta.

Aiemmin yleinen yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on käytössä vain Maltalla (täysi hyvitys). Iso-
Britannia ja Espanja soveltavat osittaista hyvitysjärjestelmää.
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Kuvio 5.19.  Kotimaisen investoinnin efektiivinen marginaaliveroaste eri maissa 
vuonna 2006, prosenttia
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Lähde: VATT (Hietala).

Yrityksen ja osakkaan efektiivistä veroastetta voidaan arvioida tiettyyn investointiin 
kohdistuvan verorasituksen perusteella. Mitä alempi investoinnin efektiivinen mar-
ginaaliveroaste (EMTR) on, sitä suurempi on investointikannustin. Suomen EMTR 
on tarkasteltujen maiden matalin. Verojärjestelmä kannustaa siten suomalaisia in-
vestointeihin enemmän kuin muissa maissa.  

Eri veroastemittareista tarkemmin VATT-keskustelualoitteissa 298 ja 229.

Laskelmissa oletetaan, että rahoittaja on yksityishenkilö. Investoinnin rahoituksesta 55 % 
on yrityksen voittovaroja, 35 % velkaa ja 10 % uutta osakepääomaa. Investointi koostuu 
koneista (50 %), rakennuksista (28 %) ja varastoinvestoinneista (22 %).
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Kuvio 5.20.  Ulkomailta tehtyjen investointien efektiivinen keskimääräinen vero-
aste vuonna 2006, prosenttia
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Lähde: VATT (Hietala).

Verotuksen synnyttämiä kannustimia suorien investointien kohdentumiseen kuva-
taan usein investoinnin keskimääräisellä efektiivisellä veroasteella (EATR). Irlantiin 
tehtyihin investointeihin kohdistuu 21 prosentin verorasitus, ja se on selvästi edulli-
sin investointimaa. Suomi on seuraavaksi edullisin investointien kohdemaa tarkas-
teltujen maiden joukossa. 

Laskemissa tarkastellaan ulkomaisen emoyhtiön kohdemaassa sijaitsevaan tytäryhtiöön te-
kemän investoinnin verorasitusta. Kuvion havainnot kuvaavat muista maista kohdemaahan 
tehtyjen investointien EATR:n keskiarvoa. Investointi on rahoitettu tytäryrityksen voittova-
roilla (1/3), velalla (1/3) ja osakeantirahoituksella (1/3). Investointi koostuu koneista (50 %), 
rakennuksista (28 %) ja varastoinvestoinneista (22 %).
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5.7 Välillinen verotus

Taulukko 5.21.  Arvonlisäverokannat EU:ssa 1.5.2007

Vakiovero-
kanta

Alennettu  
verokanta

Erityis- 
alennettu 

verokanta1

Nollavero-
kanta2

”Parking rate”3

Minimivero 15 5 12

Tanska 25 – X
Ruotsi 25 6 ja 12 X
SUOMI 22 8 ja 17 X

Puola 22 7 3 X
Belgia 21 6 X 12
Irlanti 21 13,5 4,8 X 13,5

Portugali 21 5 ja 12 12
Unkari 20 5
Itävalta 20 10 X 12

Italia 20 10 4
Slovenia 20 8,5
Bulgaria 20 6

Ranska 19,6 5,5 2,1
Alankomaat 19 6
Slovakia 19 10 X

Tšekin tasavalta 19 5 X
Kreikka 19 9 4,5
Saksa 19 7

Romania 19 9
Latvia 18 5
Liettua 18 5 ja 9 

Malta 18 5 X
Viro 18 5 X
Iso-Britannia 17,5 5 X

Espanja 16 7 4
Luxemburg 15 6 3 12
Kypros 15 5 ja 8 X

1) Sallittu liittymissopimuksen nojalla.
2) Yrityksen myynti verotonta, mutta ostoihin sisältynyt vero palautetaan.
3) Väliaikainen verokanta hyödykkeille, jotka ovat siirtymässä uuteen verokantaan. 
Lähde: EU.

Arvonlisäverotuksen 22 prosentin vakiokanta on Suomessa EU-maiden kolman-
neksi korkein yhdessä Puolan kanssa. Myös Suomen alennetut verokannat ovat 
varsin korkeita muihin maihin verrattuna. Voimassa olevan EU:n arvonlisäverodi-
rektiivin mukaan sallitaan vain kaksi alennettua arvonlisäverokantaa. Kolmetoista  
jäsenmaata soveltaa eräisiin hyödykkeisiin nollaverokantaa, mikä tarkoittaa sitä, 
että tavara tai palvelu myydään loppukäyttäjälle verotta, mutta sen tuotantopanok-
siin sisältyvä vero palautetaan myyjälle. Verokannat ovat pysyneet suhteellisen 
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vakaina. Ainoastaan Saksa on nostanut edellisestä vuodesta vakioverokantaansa  
16 prosentista 19 prosenttiin.

Kuvio 5.22. Arvonlisäverollisen liikevaihdon alarajat EU-maissa 2006
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Lähde: International Bureau of Fiscal Documentation.

Arvonlisäverotus on ehdoton edellytys EU:n jäsenyydelle. Lähes kaikissa jäsen-
maissa osa pienimmistä yrityksistä on hallinnollisista syistä vapautettu verosta. Yri-
tys joutuu yleensä arvonlisäverotuksen piiriin koko liikevaihdostaan heti, kun tietty 
liikevaihtoraja ylitetään. EU-maissa verollisen liikevaihdon alaraja vaihtelee nollas-
ta yli 94 000 euroon. Nekin maat, jotka eivät sovella varsinaista liikevaihtorajaa, 
huojentavat muulla tavoin pienten yritysten arvonlisäverotusta. Suomessa ja Alan-
komaissa on käytössä asteittainen ALV-huojennus, joka poistaa liikevaihtorajaan 
liittyvän voimakkaan käyttäytymisvaikutuksen. 

Katso aiheesta tarkemmin VATT-Keskustelualoitteita 278.
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Kuvio 5.23a.  Alkoholijuomien valmisteverotasoja EU-maissa vuonna 2007
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Lähde: Euroopan komissio.
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Kuvio 5.23b. Muita valmisteverotasoja EU-maissa vuonna 2007
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Lähde: Euroopan komissio. ACEA.
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Dieselöljyä lukuunottamatta Suomi sijoittuu EU-maiden valmisteverotasojen ver-
tailussa keskitason yläpuolelle. Erityisesti oluen ja väkevien juomien verotus oli 
Suomessa hyvin kireää aina vuoteen 2004, jolloin alkoholijuomien verotus keveni 
10–44 prosenttia. Moottoriajoneuvon hankintaan kohdistuva verotus keveni vuosina 
2003 ja 2005.

 

Plato on olutpanimoiden käyttämä yksikkö, joka ilmoittaa sokerin %-määrän vierteessä. Käy-
misprosessissa sokeri muuttuu alkoholiksi. Plato ilmoitetaan asteina, esim. 2° Plato.

Väkevä alkoholijuoma: 1000 euroa on minimitaso maille, joiden verotaso ylitti 1000 euroa 
vuonna 1992. Myöskään maat, jotka tuolloin alittivat 1000 euroa, eivät voi enää alentaa 
verotasoaan.

Savukkeet: Direktiivin 2002/10/EC mukaan minimitaso on 57 % vähittäismyyntihinnasta ja 
vähintään 60 €/1000 kpl suosituinta savukelaatua. 
– jos vero on vähintään 95 €/1000 savuketta, 57 prosentin määräystä ei sovelleta
– Espanja ja Kreikka voivat lykätä direktiivin käyttöön ottoa vuoden 2007 loppuun
– Virolla, Liettualla ja Latvialla siirtymäkausi vuoden 2009 loppuun, Bulgarialla 2013 lop- 
   puun
– Tšekin tasavallalla siirtymäkausi vuoden 2007 loppuun
– Puola, Unkaria ja Slovakia siirtyvät direktiivin tasolle vuoden 2008 loppuun mennessä.

Lyijytön moottoribensiini: Vertailu tehty edullisimman 95 oktaanisen bensiinin mukaan.
– Virolle ja Kyprokselle on myönnetty siirtymäaikaa vuoden 2010 alkuun
– Latvialle, Liettualle, Bulgarialle ja Romanialle on myönnetty siirtymäaikaa vuoden 2011  
   alkuun
– Kreikalla on poikkeussääntö (2003/96/EC).

Dieselöljy: 
– Virolle, Latvialle, Liettualle, Bulgarialle ja Romanialle on myönnetty siirtymäaikaa vuoden  
   2011 alkuun
– Puolalle on myönnetty siirtymäaikaa vuoden 2012 alkuun
– Kypros: poikkeus vuoden 2007 loppuun, Itävalta: ammattiliikenteen poikkeus vuoden 2009  
   loppuun, Luxemburg: vuoden 2008 loppuun.

Moottoriajoneuvot: Autovero on uuden, moottoritilavuudeltaan 2 litran auton hankinnan yh-
teydessä suoritettava vero (ei sis. käyttömaksua). 
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Kuvio 5.24.  Eräiden henkilöautojen verottomat keskihinnat Euroopan unionin 
alueella vuonna 2006, euroa
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Vertailussa on käytetty samoja automalleja kuin taulukossa 5.25.
Lähde: Euroopan komissio.

Kuviossa on vertailtu kymmenen automallin verotonta keskihintaa EU25-maissa. 
Korkeimmat autojen verottomat hinnat Iso-Britanniassa, missä hintoihin sisältyvät 
mm. oikeanpuoleisesta ohjauksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Myös Tšekin ta-
savallassa ja Saksassa hinnat ovat lähellä Iso-Britannian hintatasoa. Halvimmat 
hinnat ovat Tanskassa ja Suomessa eli maissa, joissa auton hankintaan sisälty-
vät verot ovat korkeimpien joukossa. Useimmat valmistajat määräävät verottomat 
listahintansa näissä maissa alhaisiksi, jotta kuluttajahinnat pysyisivät kohtuuden 
rajoissa. Suomessa autojen keskihinnat ovat noin 20 prosenttia matalammat kuin  
EU-maiden korkeimmin hinnoitellussa maassa. Korkea verotus näyttää siten alen-
tavan valmistajien hinnoittelua, mutta keveän verotuksen vaikutus ei ole yhtä suo-
raviivaista. Saksa ja Iso-Britannia ja toisaalta Ranska ja Luxemburg ovat tästä 
esimerkkejä. Ruotsissa auton verotus on kohtuullista ja sen veroton hintakin on 
matala. Portugalissa taas kummatkin ovat korkeita. Useimpien uusien jäsenmaiden 
verottomat hinnat ovat matalat, vaikka niiden autoverotus on yleensä kohtuullista. 
Valmistajat ovat näin sopeuttaneet toimitushintansa näiden maiden muuta EU:a al-
haisempaan elintasoon.
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Taulukko 5.25.  Eräiden henkilöautojen verottomat hinnat EU-maissa marras-  
 kuussa 2006, indeksi 100=EU25-maiden halvin hinta

VW
Golf 

Opel
Astra

Toyota 
Corolla 

Honda
Civic

Peugeo
t 307 Audi A4 

Renault
Laguna

Alfa
Romeo
159

Saab
9-3

Mercedes
E 220 

Tanska 101 110 105 100 104 108 106 100 100 107
SUOMI 104 102 100 113 111 115 120 104 108 110
Viro 107 111 103 110 113 123 119 117 122 102
Ruotsi 121 110 110 115 107 100 121 139 110 104
Liettua 107 111 103 114 111 123 119 121 117 103
Malta 115 106 .. 118 100 121 .. 141 .. 110
Unkari 115 105 104 103 105 112 133 123 120 107
Kypros 105 .. 110 116 107 121 100 168 .. 100
Kreikka 100 113 109 118 111 116 114 125 124 108
Latvia 110 113 103 114 115 123 119 126 118 112
Alankomaat 120 118 110 127 114 117 125 118 119 108
Slovenia 120 100 111 128 124 112 138 116 130 108
Espanja 113 107 123 113 125 117 148 118 128 109
Luxemburg 121 115 118 129 129 114 144 129 125 110
Portugali 112 116 128 117 123 119 137 127 129 109
Irlanti 123 117 124 122 119 118 132 122 122 109
Italia 121 122 110 132 123 123 131 129 128 111
Belgia 124 115 118 129 129 112 144 129 124 110
Puola 127 119 106 117 111 123 129 140 138 110
Itävalta 117 115 120 135 132 120 151 132 119 108
Ranska 119 128 118 135 134 123 147 127 120 109
Slovakia 110 132 124 130 122 121 143 135 128 108
Saksa 125 126 120 137 129 126 140 133 125 109
Tšekin tasavalta 110 138 124 126 132 128 151 131 130 110
Iso-Britannia 129 139 133 140 135 127 154 140 123 105

EU25-maiden
halvin hinta, € 10840 12148 13466 13195 12311 19437 12848 19286 25449 30938

Lähde: Euroopan komissio.

Autonvalmistajien maakohtainen hinnoittelupolitiikka vaihtelee voimakkaasti. Suurin 
verottoman hinnan vaihteluväli on Alfa Romeolla ja Renaultilla. Pienin hintavaihtelu 
on Mercedes-Benzillä, VW:lla ja Audilla. Kaikkein suurimmat hintojen keskihajonnat 
ovat uusissa jäsenmaissa Maltassa, Puolassa ja Kyproksessa sekä Kreikassa. Ta-
saisin hintavaihtelu on taas vanhoissa jäsenmaissa Isossa-Britanniassa, Ranskas-
sa ja Itävallassa. Vertailussa on automalleja kaikista kokoluokista.
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5.8 Ympäristö- ja energiaverot

Kuvio 5.26.  Ympäristöön liittyvät verot Suomessa suhteessa bruttokansantuot-
teeseen vuosina 1980–2005, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus.

Talouden elpymisen ja veroperusteiden kiristymisen vuoksi ympäristöön liittyvien 
verojen kansantuoteosuus kasvoi Suomessa koko viime vuosikymmenen. Vuosina 
2000–2002 verotulot notkahtivat ja ovat sen jälkeen nousseet uudelleen.

Vuosina 2001–2005 liikennepolttoaineiden verotulot ovat pysyneet samalla tasolla. 
Vuonna 2003 autoverotus keveni. Tämän vuoksi uusien autojen rekisteröinti lisään-
tyi ja ajoneuvoperusteisten verojen osuus kasvoi. 

Vuonna 2005 ympäristöverojen osuus buttokansantuotteesta oli 3,8 prosenttia eli 
saman verran kuin edellisvuotena. Veroja kannettiin 5,8 miljardia euroa. Tästä 2,2 
miljardia oli peräisin liikennepolttoaineista ja 1,2 miljardia muista veroista. Ajoneu-
voperusteiset verot tuottivat 1,8 miljardia euroa.
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Taulukko 5.27.  Moottoriajoneuvoihin liittyvien verojen tuotto Suomessa vuosina  
 1990–2006, miljoonaa euroa
Autovero Ajoneuvovero Moottoriajoneuvovero Yhteensä 

1990 697 - 140 837
1991 400 - 145 545
1992 334 - 137 472
1993 271 - 149 419
1994 345 104 142 591
1995 452 176 112 740
1996 607 187 156 950
1997 708 190 165 1063 
1998 885 201 175 1261 
1999 1028 209 185 1423 
2000 1059 220 181 1459 
2001 922 227 208 1357 
2002 1023 233 218 1474 
2003 1207 243 230 1680 
2004 1235 642 01) 1877 
2005 1277 537 0 1814 
2006 1304 568 0 1872 

1) Moottoriajoneuvovero yhdistettiin ajoneuvoveroon vuonna 2004.

Lähde: Tilastokeskus.

Suomessa on käytössä kolme ajoneuvoperusteista veroa: uuden auton hankintaan 
kohdistuva autovero, bensiinikäyttöisen auton vuotuinen ajoneuvovero ja (vuoteen 
2003) muulla kuin bensiinillä toimivan ajoneuvon vuotuinen moottoriajoneuvovero. 
Näistä fiskaalisesti selvästi merkittävin on autovero. Sen tuotto laski 1990-luvun 
alkupuolella tuntuvasti laman ja verotuksen keventymisen myötä. Tämän jälkeen 
ajoneuvoperusteiset verotuotot kasvoivat aina vuoteen 2000 asti. Vuonna 2001 au-
tojen myynti jäi kuitenkin noin 20 prosenttia alemmaksi kuin edellisenä vuonna. Au-
tovero keveni vuosina 2003 ja 2005. Uusia henkilöautoja rekisteröitiin vuonna 2003 
neljänneksen edellisvuotta enemmän – yhteensä 147 000 kappaletta ja tuo taso on 
suurin pirtein säilynyt vuosina 2004–2006.



119

Talouden rakenteet 2007

Kuvio 5.28.  Ympäristöön liittyvien verojen osuus bruttokansantuotteesta  
OECD-maissa vuonna 2004, prosenttia
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Lähde: OECD.

Ympäristöön liittyvien verojen merkitys vaihtelee maittain huomattavasti. Tanska ja 
Turkki sijoittuvat ympäristöverojen käytössä omalle tasolleen. Euroopan ulkopuolel-
la ympäristöverojen merkitys on yleensä  vähäinen.
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6 Julkiset hyvinvointimenot

Suomen julkisista menoista pääosa aiheutuu kotitalouksille suunnatuista tulonsiir-
roista ja ns. hyvinvointipalveluista – koulutuksesta sekä sosiaali- ja terveyspalve-
luista. Näiden tulonsiirtojen ja palveluiden osuus kaikista julkisista menoista on lä-
hes kaksi kolmasosaa. 

Vastuu hyvinvointipalvelujen järjestämisestä on Suomessa pääosin kunnilla. Valti-
onosuuksien ja verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasausjärjestelmän avulla 
pyritään kullekin kunnalle turvaamaan riittävät resurssit ja taloudellinen perusta, jot-
ta kunnat kykenevät järjestämään perusoikeuksien mukaiset hyvinvointipalvelut. 

Vuodesta 1990 vuoteen 1995 kotitalouksien saamat tulonsiirrot lisääntyivät laman 
seurauksena reaalisesti lähes 7 miljardilla eurolla. Sen sijaan kuntien järjestämien 
hyvinvointipalvelujen menot vähenivät 0,5 miljardilla palvelujen rahoitusmahdolli-
suuksien heikentyessä verotulojen supistumisen myötä. Viime vuosikymmenen lo-
pulla tulonsiirtojen ja hyvinvointipalvelumenojen yhteismäärä pysyi useita vuosia 
reaalisesti lähes muuttumattomana noin 40 miljardissa eurossa. Tulonsiirrot ja hy-
vinvointipalvelut alkoivat kasvaa 2000-luvulla ja vuonna 2005 niiden yhteismäärä 
nousi lähes 50 miljardiin euroon. Kotitalouksille suunnattujen menojen osuus kan-
santuotteesta on kuitenkin palautunut vuoden 1990 tasolle kansantuotteen nopean 
kasvun seurauksena.

Kotitaloustukien kansainvälinen vertailu on monista syistä vaikeaa. Joissakin mais-
sa tuki annetaan ilmaispalveluina, joissakin verotettavina tulonsiirtoina, joissakin 
muissa verottomina tulonsiirtoina tai verohelpotuksina. Lisäksi järjestelmät voivat 
poiketa siten, että joissakin maissa sosiaaliturva hoidetaan kollektiivisen vakuutus-
järjestelmän, joissakin muissa yksilöllisen vakuutusjärjestelmän kautta. 

Suomen terveydenhuoltomenot ovat kansainvälisessä vertailussa hyvin kohtuulliset 
sekä suhteessa asukaslukuun että tulotasoon. Ostovoimakorjatut menot asukasta 
kohden ovat selvästi alle EU-maiden keskitason. Terveydenhuollon tuloksia ja te-
hokkuutta on vaikeampi verrata. Eräs tapa on tarkastella väestön ennenaikaisia 
kuolemia. Todennäköisyys kuolla hoidettavissa oleviin sairauksiin ennen 70 ikä-
vuotta on Suomen miehillä varsin suuri, mutta naisilla pieni.
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6.1 Julkinen tuki kotitalouksille

Kuvio 6.1.  Kotitalouksien tulonsiirrot ja hyvinvointipalvelut  
vuosina 1990–2005, miljardia euroa vuoden 2005 hinnoin
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Lähde: VATT (Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, Opetushallitus, Kansaneläke-
laitos ja Valtiokonttori).

Kotitalouksien tulonsiirtoihin ja hyvinvointipalveluihin käytettiin vuonna 2005 noin 
49 miljardia euroa. Viime vuosikymmenen alusta lähtien menot ovat kasvaneet re-
aalisesti 36 prosenttia. Laman aikana tulonsiirrot lisääntyivät, mutta hyvinvointipal-
velumenot vähenivät jonkin verran. Sen jälkeen vuoteen 2000 asti kotitalouksien 
julkisen tuen kokonaismäärä pysyi reaalisesti suunnilleen ennallaan, mutta viime 
vuosina sekä tulonsiirroista että hyvinvointipalveluista aiheutuvat menot ovat jälleen 
lisääntyneet.

Hyvinvointipalvelut = Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalimenotilaston sosiaaliset hyvin-
vointipalvelut + koulutuspalvelut.

Tulonsiirrot = Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalimenotilaston tulonsiirrot + opintotuki 
(opintoraha ja asumislisä) + asuntopoliittiset korkotuet + asuntolainojen korkovähennys + 
invalidi- ja elatusvelvollisuusvähennys. Sosiaalimenotilastoon kuulumattomien erien osuus 
kaikista tulonsiirroista on 4–7 prosenttia.

Deflaattorina on käytetty tulonsiirroissa elinkustannusindeksiä ja hyvinvointipalveluissa jul-
kisten menojen hintaindeksiä (Tilastokeskus).
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Kuvio 6.2.  Kotitalouksien tulonsiirtojen ja hyvinvointipalvelujen osuus brutto-
kansantuotteesta vuosina 1990–2005, prosenttia
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Lähde: VATT (Sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, Opetushallitus, Kansaneläke-
laitos, Valtiokonttori).

Julkisen sektorin kotitalouksille kohdentaman kokonaistuen osuus bruttokansan-
tuotteesta kohosi enimmillään runsaaseen 40 prosenttiin vuonna 1993. Osuus on 
sen jälkeen laskenut lamaa edeltävälle tasolle, runsaaseen 30 prosenttiin. Brutto-
kansantuoteosuus nousi voimakkaasti vuosina 1991–1993, kun tulonsiirtoja lisättiin 
merkittävästi. Osuuden kasvua voimisti bruttokansantuotteen lasku vuosina 1991 
ja 1992. Vuoden 1993 jälkeen sekä tulonsiirtojen että hyvinvointipalvelujen kansan-
tuoteosuudet laskivat talouden elpymisen takia. Reaalisesti kotitalouksien julkinen 
tuki ei kuitenkaan ole vähentynyt. Myös tuen kansantuoteosuus on hiukan kohonnut 
vuosituhannen vaihteen jälkeen.
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6.2 Kotitalouksien saamat tulonsiirrot

Kuvio 6.3.  Kotitalouksien saamat tulonsiirrot vuosina 1990–2005, miljardia 
euroa vuoden 2005 hinnoin
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Lähde: VATT (Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos ja Valtiokonttori).

Vanhuuseläkkeet ovat merkittävin erä kotitalouksien tulonsiirroista. Niiden määrä 
on kasvanut vuodesta 1990 vuoteen 2005 reaalisesti lähes 5 miljardia euroa. Työt-
tömyysetuuksia maksettiin vuonna 1993 runsaat 4,9 miljardia euroa (vuoden 2005 
rahassa), minkä jälkeen ne ovat tasaisesti vähentyneet viime vuosia lukuun otta-
matta. Toimintarajoitteisuus-ryhmän menot kasvoivat lievästi vuosina 1991–1995, 
mutta sen jälkeen maksettavat määrät ovat reaalisesti mitattuna hieman vähen-
tyneet. Kolme neljäsosaa tämän ryhmän etuuksista maksetaan työkyvyttömyyden 
perusteella. 

Vanhuuseläkkeet = varsinaiset sekä varhennetut vanhuuseläkkeet, sukupolvenvaihdoseläk-
keet, rintamalisät ja osa-aikaeläkkeet. Varsinaisten vanhuuseläkkeiden osuus on ollut 90–95 
prosenttia.
Työttömyys = työttömyyspäivärahat, työmarkkinatuki, työttömyyseläkkeet, työvoimapoliitti-
nen koulutustuki, eroraha sekä eräät muut vähäiset etuudet.
Toimintarajoitteisuus = työkyvyttömyyseläkkeet, yksilölliset varhaiseläkkeet, tapaturmaetuu-
det.
Perhe ja lapset = pääasiassa lapsiperheille maksettavat lesken- ja lapseneläkkeet sekä lap-
silisät.
Asuminen = asumistuki, korkotuki.
Muut tulonsiirrot = toimeentulotuki.
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Lapsiperheiden saamat etuudet lisääntyivät vuonna 1994 lapsilisäjärjestelmän 
uudistamisen seurauksena, jolloin vastaavasti lapsiperheiden verovähennyksiä 
leikattiin. Asuntopoliittisten tukien väheneminen johtuu pääasiassa vuoden 1993 
pääomaverouudistuksessa toteutetusta asuntolainojen korkovähennyksen raken-
teellisesta muutoksesta.

Kuvio 6.4.  Työttömyysetuudet (miljardia euroa vuoden 2005 hinnoin) ja työttö-
mien työnhakijoiden lukumäärä (1000 henkilöä) vuosina 1990–2005
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Lähde: VATT (Sosiaali- ja terveysministeriö, työministeriö ja Kansaneläkelaitos).

Työttömyysaste nousi laman aikana 13–14 prosenttiyksikköä ja työttömiä työnhaki-
joita oli enimmillään lähes puoli miljoonaa. Ansiosidonnaisten päivärahojen, perus-
päivärahojen sekä muiden työttömyysetuuksien (työmarkkinatuki otettiin käyttöön 
vuonna 1994) määrät lisääntyivät huomattavasti vuosina 1991–1993. Työttömien 
määrän kääntyessä laskuun maksetut etuudet vähenivät lähes samassa suhtees-
sa. Etuusmenot kuitenkin lisääntyivät uudelleen vuosina 2002–2004. 
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Kuvio 6.5.  Lapsiperheiden tulonsiirrot vuosina 1990–2005, miljardia euroa 
vuoden 2005 hinnoin

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1990 1993 1996 1999 2002 2005

Lapsilisä

Kotihoidon tuki

Perhe-eläkkeet

Vanhempainraha

Muut etuudet

Mrd. euroa

Lähde: VATT (Sosiaali- ja terveysministeriön sosiaalimenotilasto ja Kansaneläkelaitos).

Lapsiperheille maksettiin tulonsiirtoja vuonna 2005 yhteensä noin 4 miljardia euroa. 
Enimmillään niiden määrä oli vuonna 1994, kun perhetukipaketin yhteydessä vero-
vähennykset poistettiin ja lapsilisien määrää nostettiin. Vuoden 1995 jälkeen lapsi-
lisien nimellinen taso on pysynyt ennallaan, mutta niiden reaaliarvo on  alentunut. 
Perhe-eläkkeiden määrät ovat lisääntyneet suhteellisen tasaisesti viime vuosikym-
menen alun jälkeen. Lasten kotihoidon tukeen tehtiin parannuksia viime vuosikym-
menen alussa, mutta vuonna 1996 tukea leikattiin noin kolmanneksella. Vanhem-
painrahana maksetut etuudet ovat viime vuosina uudelleen kääntyneet kasvuun.
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Kuvio 6.6.  Eräiden sosiaalietuuksien reaalikehitys vuosina 1990–2005
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Lähde: Kela, Stakes, Vakuutusvalvontavirasto. 

Lapsilisiä saavien perheiden määrä on syntyvyyden alentuessa vähentynyt lähes 
10 prosentilla vuodesta 1990. Lapsilisien kokonaismäärä ja keskimääräinen lapsili-
sä perhettä kohden nousivat vuonna 1994 voimakkaasti lapsilisäuudistuksen takia. 
Tämän jälkeen ne laskivat tasaisesti saajien määrän alentuessa, mutta ne ovat vii-
me vuosina taas hiukan kasvaneet.
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Opintukea saavien määrä on kasvanut lähes viidenneksellä vuodesta 1990. No-
pein kasvu ajoittui 1990-luvun alkuun. Kun myös keskimääräinen tukitaso on jonkin 
verran kohonnut, opintotukimenojen kokonaissumma on kohonnut opiskelijamääriä 
nopeammin. Tukitason kohoamiseen on vaikuttanut ennen kaikkea vuosina 1992–
1994 toteutettu opintotukiuudistus.

Asumistuen saajien määrä kaksinkertaistui 1990-luvun alun lamavuosina. Sen jäl-
keen saajien lukumäärä on alentunut lähes kolmanneksella ja oli vuoden 2005 lo-
pussa lähes 155 000. Keskimääräinen asumistuki on noussut tasaisesti ja oli vuonna 
2005 reaalisesti noin 40 prosenttia korkeampi kuin vuonna 1990. Asumistukimenot 
ovat vaihdelleet huomattavasti, mutta viime vuosina kasvu on ollut maltillista.

Toimeentulotuen saajien määrä lähes kaksinkertaistui ja toimeentulotukimenot 
kaksi- ja puolikertaistuivat 1990-luvun laman seurauksena. Saajien määrä kasvoi 
vuoteen 1996 ja menot vuoteen 1997 saakka. Sen jälkeen tukea saavien määrä ja 
menot ovat vähentyneet joskin menot kääntyivät välillä tilapäisesti kasvuun. 

Työttömyysetuusmenot kuusinkertaistuivat vuodesta 1990 vuoteen 1995, jonka 
jälkeen ne alenivat vuoteen 2001 asti. Tämän jälkeen ne ovat useimpina vuosina 
jälleen kasvaneet. Kehitys noudattaa työttömyyden määrällistä ja rakenteellista ke-
hitystä. 

Eläkkeensaajien lukumäärä on kasvanut tasaisesti ja vuonna 2005 eläkettä sai jo 
lähes1 400 000 henkilöä, mikä on noin 17 prosenttia enemmän kuin vuonna 1990. 
Keskimääräinen eläke on noussut lähes 34 prosenttia vuodesta 1990 ja samaan 
aikaan eläkemenot ovat lisääntyneet reaalisesti noin 45 prosenttia.
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6.3 Hyvinvointipalvelut

Kuvio 6.7.  Julkisten hyvinvointipalvelujen tuotannon arvo 1995–2005*, miljardia 
euroa, vuoden 2005 hinnoin
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Julkisten koulutus-, terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelujen tuotannon reaaliarvo ko-
hosi noin 11 prosenttia vuodesta 1995 vuoteen 2005. Voimakkaimmin kasvoi sosi-
aalipalvelujen tuotanto, noin viidenneksen. 

Suomessa hyvinvointipalvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta vastaavat pää-
asiassa kunnat ja kuntayhteisöt. Yksityisten yritysten ja voittoa tavoittelemattomien 
yhteisöjen toiminnan osuus on kuitenkin lisääntynyt 1990-luvulla sosiaali- ja ter-
veyspalvelujen tuotannossa. 

Kuntien ja kuntayhtymien vastuulla on peruskouluopetus ja lukio-opetus sekä valta-
osin ammatillinen koulutus. Valtio sen sijaan vastaa yliopisto-opetuksesta. 

Julkinen terveydenhuolto toimii lähinnä kuntasektorin vastuulla. Kuntien ja kuntayh-
tymien terveyskeskukset tuottavat perusterveydenhuollon palvelut ja sairaanhoito-
piirien sairaalat erikoissairaanhoidon palveluja. Vuonna 2004 yksityisiä terveyspal-
velujen tuottajia oli yli 3 000 ja terveydenhuollon itsenäisiä ammatinharjoittajia noin 
13 000. Yksityisten yritysten ja järjestöjen osuus terveyspalvelujen koko henkilös-
töstä oli noin 20 prosenttia vuonna 2004.
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Sosiaalipalveluista merkittävimmät ovat vanhusten laitos- ja avohoitopalvelut ja 
lasten päivähoitopalvelut. Kuntien oman palvelutuotannon osuus esimerkiksi koti-
palveluissa ja päivähoitopalveluissa on viime vuosina hieman alentunut ja niitä on 
täydennetty yksityisin ostopalveluin.

Vuonna 2005 yksityisiä sosiaalipalvelujen toimipaikkoja oli 3 550, joista puolet oli 
järjestöjen ja puolet yritysten omistamia. Sosiaalipalvelujen koko henkilöstöstä lä-
hes 27 prosenttia toimi yksityisissä sosiaalipalveluissa.

Kuvio 6.8.  Kuntien ja kuntayhtymien työvoima hyvinvointipalveluissa vuosina 
1995–2005, tuhatta vuosityöntekijää
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Lähde: Tilastokeskus.

Kuntien ja kuntayhtymien hyvinvointipalvelujen työvoima kokoaikaisina työntekijöi-
nä laskettuna oli vuonna 2005 lähes 380 000, noin 16 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1995. Noin 60 prosenttia työskenteli sosiaali- ja terveydenhuollon palveluis-
sa. Vuosina 1995–2005 työvoiman määrä kasvoi sosiaali- ja terveyspalveluissa 12 
prosenttia ja koulutuspalveluissa 22 prosenttia. 

Vuonna 2005 lasten päivähoidon vuosityöntekijämäärä oli noin 43 900 ja kotipalve-
luissa sekä vanhusten laitoshoidossa yhteensä 25 000 henkilöä. Terveyskeskuksis-
sa vuosityöntekijöitä oli 50 770 ja sairaaloissa 70 200.
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Koulutus

Kuvio 6.9.  Julkiset koulutusmenot, prosenttia bruttokansantuotteesta ja opiske-
lijamäärä, indeksi(1995)=100, vuosina 1995–2005
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Lähde: Tilastokeskus.

Nuorisoasteen koulutuksen opiskelijamäärä kasvoi tasaisesti vuosina 1995–2005. 
Vuonna 2005 peruskouluissa, lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammat-
tikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskeli yhteensä yli 1,25 miljoonaa opiskelijaa. 
Vuodesta 1995 opiskelijamäärä oli kasvanut reilut 18 prosenttia. Julkisten koulutus-
menojen osuus bruttokansantuotteesta aleni vuoteen 2000 saakka, minkä jälkeen 
se on kasvanut hieman. Vuonna 2005 koulutusmenojen BKT-osuus oli vajaat 6,1 
prosenttia. Osuuden aleneminen 1990-luvun lopulla johtuu kansantuotteen nopeas-
ta kasvusta. Reaalisesti koulutusmenot ovat jatkuvasti kasvaneet.
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Kuvio 6.10.  Perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen koulutuksen menot, 
oppilaat, henkilöstö, ja käyttömenot oppilasta kohden vuosina 1995–
2006, menot vuoden 2005 hinnoin
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Lähde: OPM: KOTA- ja AMKOTA-tietokannat, opetushallituksen tilastot

Vuonna 2005 koulutuksen menot peruskouluissa olivat 3,1 miljardia euroa, lukiois-
sa 0,6 miljardia euroa, ammatillisissa kouluissa 1,1 miljardia euroa ja ammattikor-
keakouluissa 0,7 miljardia euroa. Yliopistojen rahoitusmenot olivat kaksi miljardia 
euroa. Yliopistoja lukuun ottamatta koulujen menot olivat pääsääntöisesti julkisesti 
rahoitettuja. Yliopistojen menoista kaksi kolmasosaa oli budjettirahoitteisia. 

Reaaliset käyttömenot olivat vuonna 2005 peruskouluissa neljänneksen ja lukioissa 
37 prosenttia suuremmat kuin vuonna 1995. Ammatillisten oppilaitosten menot oli-
vat 20 prosenttia pienemmät kuin 10 vuotta aikaisemmin, mikä johtui siitä, että osa 
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ammatillisista oppilaitoksista muutettiin ammattikorkeakouluiksi. Ammattikorkea-
kouluopetus mukaanlukien ammatillisen koulutuksen menot kasvoivatkin selvästi. 
Yliopistojen rahoitus yli kaksinkertaistui ulkoisen rahoituksen kasvun takia. 

Peruskoulujen ja lukioiden oppilasmäärä ei juuri muuttunut vuosina 1995–2005. 
Vuonna 2005 peruskoululaisia oli 579 000 ja lukioissa opiskeli runsaat 117 000 op-
pilasta. Ammatillisessa koulutuksessa oppilasmäärä kasvoi hiukan ammattikorkea-
koulutuksen laajentumisen seurauksena. Vuonna 2005 ammatillisten oppilaitosten 
oppilasmäärä oli noin 140 000 ja ammattikorkeakouluissa opiskeli 128 000 opiskeli-
jaa. Yliopistojen opiskelijamäärä kasvoi kolmanneksella 178 000 opiskelijaan.

Oppilaskohtaisten menojen kasvu selitti peruskouluissa ja lukioissa pitkälti koko-
naismenojen reaalikasvun. Ammatillisessa koulutuksessa opiskelijakohtaiset menot 
ovat pitkään säilyneet reaalisesti ennallaan. Yliopistoissa menot opiskelijaa kohti 
olivat vuonna 2005 lähes kaksinkertaiset vuoteen 1995 verrattuna.

Kokoaikaiseksi muutettu henkilökuntamäärä kasvoi peruskouluissa viisi prosenttia, 
lukioissa se väheni kuusi prosenttia ja ammatillisissa oppilaitoksissa kasvoi kuu-
si prosenttia. Vuonna 2005 henkilöstöä oli peruskouluissa noin 51 200, lukioissa  
6 200 ja ammatillisissa oppilaitoksissa 19 200. Ammattikorkeakoulujen kokoaikai-
seksi muutetun henkilökunnan määrä oli 10 700 henkilöä vuonna 2005. Yliopistojen 
henkilökuntamäärä kasvoi lähes puolella ja oli 22 300 henkilöä vuonna 2005.
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Kuvio 6.11.  Koulutuksen tuotto Suomessa vuosina 1990–2005
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Lähde: VATT

Kuviossa koulutuksen tuottoa mittaa koulutuksen kerroin regressioyhtälössä, jossa kuu-
kausipalkkoja selitetään koulutusvuosilla, iällä ja iän neliöllä. Regressioyhtälöt on esti-
moitu vuosien 1990–2005 tulonjakotilastoista. Mukana otoksessa ovat kaikki vähintään 6 
kuukautta kunakin vuonna työssä olleet. Koulutuksen kerroin voidaan tulkita yhdestä lisä-
koulutusvuodesta johtuvaksi suhteelliseksi palkkatason muutokseksi. Siten esimerkiksi 
6 prosentin tuotto tarkoittaa, että yhden vuoden lisäkoulutus nostaa ansioita 6 prosenttia. 
Vuonna 2005 tapahtunut miesten koulutuksen tuoton selkeä nousu johtuu osin käytetyn 
otoksen satunnaisvaihtelusta. 

Koulutuksen tuotto oli Suomessa 1990-luvulla lievässä laskussa, mutta on palannut 
kutakuinkin 1990-luvun alun tasolle. Yhden lisäkoulutusvuoden tuotto vuonna 1990 
oli naisilla 5,9 prosenttia ja miehillä 6,5 prosenttia. Vuonna 2005 tuotto oli naisilla 
5,7 prosenttia ja miehillä 6,9 prosenttia. Sukupuolten väliset erot koulutuksen tuotta-
vuudessa ovat pysyneet suurin piirtein vakiona. Yhden lisäkoulutusvuoden vaikutus 
ansiotasoon on kansainvälisessä vertailussa edelleen varsin korkea.
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Kuvio 6.12.  Perusopetuksen tuottavuus vuosina 2000–2005, indeksi(2000)=100 
sekä kuntien perusopetuksen tehokkuuslukujen jakauma vuonna 
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Lähde: VATT

Kuntien perusopetuksen menot kasvoivat reaalisesti noin 6 prosenttia vuosina 
2000–2005. Perusopetuksen oppilasmäärä laski samana ajanjaksona hieman. Se-
litettäessä perusopetuksen oppilaskohtaisten menojen kasvua eniten siihen vaikut-
tivat erityisopetuksen kasvu sekä kunnan verotettavien tulojen kasvu. Koulujen kes-
kikoon kasvu sen sijaan hillitsi kustannusten nousua. Oppilaskohtaisten menojen 
reaalikasvusta jää mallilla selittämättä noin seitsemän prosenttiyksikköä, mikä on 
tulkittu kuntien perusopetuksen tuottavuuden alenemiseksi vuosina 2000–2005.

Kuntien perusopetuksen oppilaskohtaisista menoeristä pystyttiin selittämään 75 
prosenttia olosuhde- ja oppilasrakenteellisilla tekijöillä sekä opetushenkilökun-
nan palkkaeroilla. Kun lisäksi otetaan huomioon satuinnaisvaihtelu, kuntien pe-
rusopetuksen keskimääräinen tehokkuus vaihteli 92 ja 90 prosentin välillä mallin  

Perusopetuksen oppilaskohtaisten kustannusten muutosta on selitetty mallilla. Oppilaskoh-
taisiin kustannuksiin vaikuttavina tekijöinä on mallilaskelmassa otettu huomioon oppilasra-
kenteelliset tekijät, kunnan keskimääräinen koulukoko, kunnan oma lukio ja työntekijöiden 
keskimääräinen palkkataso. Kustannukset on deflatoitu julkisten opetusmenojen hintaindek-
sillä. Mallilla selittämättä jäänyt kustannusten nousu on 7 prosenttiyksikköä, mikä on tulkittu 
perusopetuksen tuottavuuden alenemiseksi (vasemmanpuoleinen kuvio).

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan tarkasteltavan yksikön kykyä tuottaa palvelut mahdol-
lisimman alhaisin kustannuksin. Kustannustehokkuus voidaan jakaa tekniseen tehokkuu-
teen ja panosten käytön allokatiiviseen tehokkuuteen. Teknisellä tehokkuudella tarkoitetaan 
taloustieteessä yleensä joko yksikön kykyä tuottaa annetuista panoksista mahdollisimman 
suuri tuotos tai tietyn tuotosmäärän tuottamista mahdollisimman pienin panoksin. Panosten 
käytön allokatiivinen tehokkuus kuvaa sitä, kuinka lähellä panosten käytön rakenne on opti-
maalista ottaen huomioon panosten hinnat.
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mukaisesta maksimitehokkuudesta vuosina 1998–2004. Tehokkaimpien ja tehot-
tomimpien kuntien välillä erot olivat kuitenkin melko suuret. Kuviossa tehottomin 
kunta on ensimmäisenä ja tehokkain viimeisenä.

Lisää aiheesta VATT-tutkimuksissa 127 ja 135.

Kuvio 6.13.  Lukion lopettamisikä ja keskimääräinen yliopistotutkinnon suoritta-
misikä eräissä maissa
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Lähde: OECD.

Yliopistotutkinnon suorittamisikä kuvaa maisterin tutkinnon (5 vuotta kestävän) suorittanei-
den tyypillistä ikää. Oletuksena on täysiaikainen osallistuminen koulutukseen ja normaali 
eteneminen opinnoissa.

Suomessa maisterin tutkintoon tähtäävät opiskelijat valmistuvat selvästi vanhem-
pina kuin muissa vertailumaissa. Lukion suorittamisen jälkeen kuluu keskimäärin 
kahdeksan vuotta tutkinnon saavuttamiseen. Tästä ajasta 2–3 vuotta on toivotun 
opiskelupaikan odottelua korvikeopintojen tai välivuosien merkeissä. Irlannissa kor-
keakoulututkinto saavutetaan tyypillisesti neljä vuotta nuorempana kuin Suomes-
sa.
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Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalvelujen suurimmat käyttäjäryhmät ovat vanhukset ja lapsiperheet. Sosi-
aalipalveluja tuotetaan sekä laitos- että avohoitopalveluina. Laitospalveluista mer-
kittävimmät ovat vanhainkotihoito ja palvelutaloasuminen. Kodinhoitoavulla tuetaan 
lapsiperheitä ja autetaan vanhusten ja vammaisten kotona asumista. Lapsiperheille 
tuotetaan kunnallisia päivähoitopalveluja päiväkotihoitona, perhepäivähoitona tai 
kunnan maksusitoumuksin tuettuna yksityisenä päivähoitona.

Kuvio 6.14.  Vanhuksille ja vammaisille suunnattujen palvelujen nettokustannuk-
set vuosina 1993–2005, miljardia euroa vuoden 2005 hinnoin
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Lähde: VATT (SOTKA ja Tilastokeskus).

Vanhuksille ja vammaisille suunnattujen palveluiden nettokustannukset olivat vuon-
na 2005 yhteensä lähes 2,1 miljardia euroa. Vanhainkotien nettokustannukset olivat 
0,58 ja kotipalvelun 0,44 miljardia euroa. Vanhainkotipalvelujen yksikköhinnat ovat 
nousseet, sillä tuotettujen palvelujen määrä on laskenut voimakkaasti. Voimakkaas-
ti ovat lisääntyneet muut palvelut, jotka kattavat lähinnä asumispalvelut, perhehoi-
don ja omaishoidon tuen sekä vanhuksille että vammaisille. Kustannukset ovat lä-
hes kolminkertaistuneet vuodesta 1993. Vuonna 2005 ne olivat lähes 1,1 miljardia. 
Puolet niistä oli vanhuksille ja vammaisille suunnattuja palveluja. Muiden palvelujen 
tuottamisen reaalikustannukset ovat viime vuosina nousseet yli 10 prosenttia enem-
män kuin niistä saadut tulot.
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Kuvio 6.15.  Vanhainkotien käyttömenot vuoden 2005 hinnoin, henkilötyövuodet 
ja asiakkaat vuosina 1995–2005, indeksi(1995)=100
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Vuonna 2005 vanhainkotien käyttömenot olivat lähes 750 miljoonaa euroa, reaa-
lisesti yhdeksän prosenttia vähemmän kuin vuonna 1995. Vanhainkotien lähes  
20 000 asiakkaan hoitoon käytettiin 20 400 työvuotta. Lähes puolet vanhainkotien 
asiakkaista oli yli 85-vuotiaita.

1990-luvun alusta lähtien vanhustenhuollon palvelurakennetta on kehitetty avohoi-
topainotteiseksi ja vanhainkotipaikkojen määrä on vähentynyt merkittävästi. Kunnat 
ovat korvanneet laitoshoitoa pääasiassa lisäämällä palveluasuntoja, osin muutta-
malla vanhainkoteja palvelutaloiksi. Vuonna 2005 kuntien kustantamissa palveluta-
loissa asui lähes 26 200 asukasta, joista 40 prosenttia yli 85-vuotiaita. 
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Kuvio 6.16.  Laitoshoidon ja kunnallisten asumispalvelujen yli 75-vuotiaat asiak-
kaat koko ikäluokasta vuosina 1990–2005, prosenttia
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Lähde: SOTKA-tietokanta.

Laitoshoidossa ja palveluasumisen piirissä on nykyään hieman yli 12 prosenttia yli 
75-vuotiaista.  Määrä on ollut viimeaikoina tasaisessa laskussa. Suurimmat muu-
tokset ovat tapahtuneet vanhainkotihoidon ja palveluasumisen määrissä. Lähes 
joka kymmenes yli 75-vuotias asui 90-luvun alussa vanhainkodissa, mutta osuus 
laski 4,9 prosenttiin vuoteen 2005 mennessä. Palveluasunnoissa asuvien vanhus-
ten osuus on sen sijaan kasvanut nopeasti vuoteen 2003 asti, jolloin ikäryhmässä 
palveluasuminen ohitti määrällisesti vanhainkotihoidon. Myös terveyskeskusten 
vuodeosastoilla hoidettavana olevien määrä on laskenut siten, että vuonna 2005 
vain 1,9 prosenttia ikäluokasta oli vuodeosastoilla pitkäaikaishoidossa. Muutos 
asumis- ja hoitomuotojen välillä on tasaantumassa, sillä julkinen tuki palveluasun-
toverkoston rakentamiseksi putosi voimakkaasti 2000-luvulle tultaessa. Myös vuo-
deosastohoidon osuuden lasku näyttäisi pysähtyneen vuonna 2005.
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Kuvio 6.17.  Arviot avo- ja laitospalvelujen kustannuskehityksestä vuoteen 2030 
erilaisilla asiakkaiden toimintakyky- ja hoidon laatuskenaarioilla
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Lähde: VATT ja Sitra.

Yli 65-vuotiaiden lukumäärän odotetaan kasvavan 81 prosenttia vuodesta 1999 
vuoteen 2030. Ilman muutoksia ikääntyvien toimintakyvyssä ja hoidon laadussa 
tämä merkitsisi vähintään samansuuruista reaalista kustannuskasvua ikääntyvien 
avopalveluissa ja laitoshoidossa. Hoidon laadun nostaminen Kuntaliiton ja sosiaali- 
ja terveysministeriön esittämälle tasolle ”hyvä” nostaisi suuremman henkilöstötar-
peen myötä kustannustasoa vielä enemmän. VATT:ssa tehdyissä laskelmissa on 
kuitenkin arvioitu, että ikääntyvien omatoimisen toimintakyvyn paraneminen alen-
taisi merkittävästi kustannuspainetta.

Jos ikääntyvien toimintakyky paranee siten, että tarve saada palveluja myöhentyy 
keskimäärin kolmella vuodella, kokonaiskustannukset avopalveluissa laskevat vain 
marginaalisesti. Hoidon laadun parantaminen nostaisi avopalvelujen kustannuksia 
vuoden 1999 tasosta noin 140 prosenttia (508 miljoonasta eurosta 1240 miljoonaan 
euroon). Laitoshoidossa kuntoisuuden vastaava paraneminen lähes pysäyttäisi 
kokonaiskustannusten nousupaineen. Hoidon laatuakin korottamalla kustannukset 
laitoshoidossa nousisivat vain noin 20 prosenttia (1900 miljoonasta eurosta 2300 
miljoonaan euroon).  Avohoidon kustannukset ovat nykytasolla vain neljänneksen 
laitoshoidon kustannuksista. Niinpä ikääntyneen väestön kasvaessakin hoivapalve-
lujen kokonaiskustannukset paremmalla hoidon laadulla, mutta kuntoisuuden pa-
rantuessa, kohoaisivat vain vajaat 50 prosenttia vuoteen 2030. 
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Laskelmissa ei ole otettu huomioon mahdollista palkka- tai kustannustason suhteel-
lista nousua kansantalouden eri sektoreiden välillä. 

Lisätietoja laskelmista julkaisuista: The Factors Affecting the Use of Elderly Care 
and the Need for Resources by 2030 in Finland, VATT tutkimuksia nro 99 ja Seniori-
Suomi, Sitran raportteja nro 30.

Kuvio 6.18. Kotipalvelujen käyttömenot vuoden 2005 hinnoin, henkilöstö ja koti-
apua saaneet kotitaloudet vuosina 1995–2005, indeksi(1995)=100
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Lähde: SOTKA-tietokanta, Stakes (henkilötyövuodet). 

Vuonna 2005 kunnan kustantamia kotipalveluja käytti 114 400 kotitaloutta. Kotipal-
veluissa tehtiin noin 12 000 henkilötyövuotta vuonna 2005.  Kotipalvelujen käyttö-
menot olivat runsaat 572 miljoonaa euroa, joista asiakkaat maksoivat viidenneksen. 
Kotipalvelujen käyttömenot olivat vuonna 2005 viidenneksen suuremmat kuin vuon-
na 2005 ja samanaikaisesti palvelua käyttäneiden kotitalouksien määrä väheni 15 
prosenttia. Reaalimenot kotitaloutta kohden kasvoivat yli 40 prosenttia, sillä kotipal-
velu keskittyi myös kotisairaanhoitoa tarvitseviin kotitalouksiin.
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Kuvio 6.19.  Kodinhoitoapu kotitaloustyypeittäin vuosina 1995–2005, tuhatta 
kotitaloutta
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Lähde: SOTKA-tietokanta.

Kodinhoitoapua saaneiden kotitalouksien määrä on vuoden 1995 jälkeen pudonnut 
yli 20 000 kotitaloudella. Samalla palvelujen rakenne on muuttunut. Suurin asia-
kasryhmä on vanhustaloudet. Vuonna 2005 yli 65-vuotiaiden kotitalouksista kodin-
hoitoapua sai 13 prosenttia. Heidän osuutensa kaikista kodinhoitoapua saaneista 
oli kolme neljäsosaa. Lapsiperheiden osuus oli 11 prosenttia ja vammaistalouksien 
viisi prosenttia. Palvelut painottuvat entistä enemmän fyysisesti toimintarajoitteisten 
ikäihmisten kotitalouksiin. Lapsiperheiden osuus kodinhoitoapua saaneista kotita-
louksista on pudonnut puoleen vuonna 1995 vallinneesta tilanteesta.



143

Talouden rakenteet 2007

Kuvio 6.20.  Kunnallisen lasten päivähoidon käyttömenot vuoden 2005 hinnoin, 
henkilötyövuodet ja lasten määrä vuosina 1995–2005,  
indeksi(1995)=100
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Lähde: SOTKA-tietokanta, Stakes.

Vuonna 2005 kunnallisessa lasten päivähoidossa oli 86 000 lasta, 54 prosenttia  
1–6-vuotiaista lapsista. Kunnat tuottivat itse valtaosan lasten päivähoidon palve-
luista, yksityiset järjestöt ja yritykset muodostivat vain 12,5 prosenttia päivähoito-
palvelujen tuottajista. Yksityisessä päivähoidossa oli Kelan maksamalla yksityisen 
hoidon tuella 15 400 lasta (noin viisi prosenttia 1–6-vuotiaista).  Esiopetuksen piiris-
sä oli 58 000 lasta, joista lähes 46 000 päivähoidon esiopetuksessa. Esiopetus tuli 
voimaan 1.8.2001, mutta jo sitä ennen useat kunnat olivat järjestäneet esiopetusta 
joko päivähoidossa tai koulussa.

Vuonna 2005 kunnallisen päivähoidon käyttömenot olivat 1,9 miljardia euroa ja re-
aalisesti menot ovat pysyneet vakaina 2000-luvun alkuvuosina. Lasten päivähoi-
dossa tehtiin 44 000 työvuotta vuonna 2005.
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Terveydenhuolto

Suomessa kunnilla on keskeinen vastuu terveydenhuollon järjestämisestä asukkail-
leen. Kunnat sekä kuntayhtymät ovat myös pääasiallisia terveydenhuoltopalvelujen 
tuottajia. 

Kuvio 6.21.  Terveydenhuoltomenot vuosina 1995–2005, miljardia euroa vuoden 
2005 hinnoin
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Lähde: Stakes.

Vuonna 2005 terveydenhuoltomenot olivat lähes 12 miljardia euroa, reaalihinnoin 
2,5 miljardia euroa eli 27 prosenttia enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. 
Terveydenhuoltomenoista vuodeosastohoidon osuus oli 36 prosenttia, avohoidon 
31 prosenttia ja hammashoidon viisi prosenttia. Lääkkeiden ja farmaseuttisten tuot-
teiden osuus oli runsaat 16 prosenttia. Muut terveydenhuoltomenot olivat runsas 12 
prosenttia. Vuodeosastohoidon meno-osuus pieneni noin kuusi prosenttiyksikköä ja 
avohoidon osuus kasvoi kolme ja puoli prosenttiyksikköä. Nopeimmin kasvoi lääk-
keiden ja farmaseuttisten tuotteiden osuus terveydenhuoltomenoista, sillä niiden 
reaalikasvu oli lähes 40 prosenttia vuosina 1995–2005.

Julkinen sektori eli valtio, kunnat ja Kansaneläkelaitos rahoittavat runsaat kolme 
neljäsosaa terveydenhuoltomenoista. Kunnat rahoittavat pääosan eli 40 prosenttia, 
valtio viidenneksen ja Kela noin 17 prosenttia. Kotitaloudet ovat suurin yksityinen 
terveydenhuoltomenojen rahoittaja ja niiden rahoitusosuus oli vuonna 2005 noin 18 
prosenttia. 
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Kuvio 6.22. Terveydenhuollon rahoituskanavat vuonna 2005
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kustannukset
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Lähteet: Valtion tulo- ja menoarvioesitys 2007, Kelan tilastollinen vuosikirja 2005, Kelan 
työterveyshuoltotilasto 2003, Kela, STAKES, Tilastokeskus. 

Valtion tulo- ja menoarviosta maksettava rahoitus terveydenhuoltoon jakaantuu 
Kansaneläkelaitoksen sekä kuntien ja kuntayhtymien avustuksiin. Vuonna 2005 
valtio varmisti Kelan maksukykyä suoraan budjettivaroista 863 miljoonalla eurol-
la, kansaneläkerahastosta siirrettiin lisäksi 6 miljoonaa euroa. Kunnille maksettiin  
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sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuksina 3728 miljoonaa euroa, mutta terveyspal-
veluihin käytettyä osuutta ei voida tästä luotettavasti erottaa. Valtion budjettirahoitus 
suoraan terveyspalvelujen tuottajille, 167 miljoonaa euroa, käsittää valtionosuudet 
yliopistosairaaloille, kuntien investointien valtionosuudet ja työllistämistuet. RAY 
avustukset eivät varsinaisesti kulje budjetin kautta, mutta niiden jakoperusteista 
päätetään tulo- ja menoarvion yhteydessä. Kuviossa on mukana vain kansanterve-
ydelle osoitetut avustukset 100 miljoonaa euroa. 

Kuntien ja kuntayhtymien terveydenhuollon käyttökustannuksista kulutettiin 4150 
miljoonaa euroa erikoissairaanhoitoon ja 2921 miljoonaa euroa perusterveyden-
hoitoon. Luvut sisältävät julkisen sektorin yksityisten terveyspalvelujen ostoja 250 
miljoonaa euroa, niistä 133 miljoonaa euroa erikoissairaanhoidon palveluja ja 117 
miljoonaa euroa perusterveydenhuollon palveluja. 

Kansaneläkelaitos maksoi yksityisille henkilöille sairauspäivärahoja, hoito-, lääke ja 
sairasmatkakorvauksia 1832 miljoonaa euroa ja keräsi heiltä sairausvakuutusmak-
suina 1012 miljoonaa euroa. 

Työnantajilta kerättiin sairausvakuutusmaksuja 1022 miljoonaa euroa ja maksettiin 
työtulokorvauksina sairauspäivärahoja 323 miljoonaa euroa. Lisäksi työterveys-
huollon kustannuksista maksettiin vuonna 2004 korvauksia 178 miljoonaa euroa. 

Kansalaiset maksoivat erilaisia asiakasmaksuja 1346 miljoonaa euroa, joista jul-
kisen sektorin osuus oli 507 miljoonaa euroa. Lisäksi yksityisen sektorin hoidoista 
maksettiin asiakasmaksuina 839 miljoonaa euroa. Sairausvakuutuskorvausten alai-
set lääkekustannukset olivat 1599 miljoonaa euroa. Työnantajien järjestämä työter-
veyshuolto maksoi 409 miljoonaa euroa vuonna 2004. Kuvio ei sisällä työnantajien 
maksamaa sairausajan palkkaa. 
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Kuvio 6.23.  Kunnallisen terveydenhuollon vuosityöntekijät vuosina  
1995–2005, tuhatta henkilöä
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Lähde: Stakes, Sosiaali- ja terveydenhuollon tilastollinen vuosikirja / Reijo Ailasmaa.

Vuonna 2005 kunnallisessa terveydenhuollossa työskenteli noin 122 000 henkilöä, 
viidennes enemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Erikoissairaanhoidon lai-
toksissa heistä toimi noin 60 prosenttia.

Vuosityöntekijämäärät on laskettu muuntamalla osa-aikaiset ja sivutoimiset kokoaikaisiksi 
käyttäen keskimääräistä viikkotyöaikaa.
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Kuvio 6.24.  Terveydenhuollon vuodeosastohoidon suoritteet ja työntekijämäärä 
vuosina 1995–2005, indeksi(1995)=100
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Lähde: SOTKA-tietokanta.

Sairaaloiden ja terveyskeskusten vuodeosastojen potilasmäärät ja hoitopäivät vähe-
nivät 11–12 prosenttia ja hoitojaksojen määrä seitsemän prosenttia vuodesta 1995 
vuoteen 2005. Potilasmäärän ja hoitojaksojen väheneminen painottuu 2000-luvul-
le, mutta hoitopäivien määrä alkoi laskea jo 1990-luvun loppuvuosina. Henkilöstön 
määrä kasvoi noin 11 prosenttia tarkastelujaksolla ja kasvu ajoittui 2000-luvulle. 
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Kuvio 6.25.  Perusterveydenhuollon suoritteiden ja menojen sekä tuottavuuden 
kehitys vuosina 2000–2005, indeksi(2000)=100
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Lähde: VATT

Terveyskeskusten tuottamien palveluiden määrissä sekä niiden suhteellisissa 
osuuksissa, vanhusten saaman hoidon osuudessa sekä ns. olosuhdetekijöissä ta-
pahtuneet muutokset selittivät menojen kasvusta vain muutaman prosenttiyksikön 
vuosina 2000–2005. Terveyskeskusten tuottamien palvelujen kallistumisesta jää 
selittämättä vajaat 12 prosenttiyksikköä, mikä tulkitaan niiden tuottavuuden alene-
miseksi kyseisellä tarkastelujaksolla.

Tuottavuus määritellään tässä tuotettujen palveluiden määrän suhteella terveyskeskusten 
reaalisiin menoihin. Menot on deflatoitu julkisen terveydenhoidon hintaindeksillä. Mallissa 
on huomioitu suoritteiden osuuksissa tapahtuneiden muutosten ohella myös potilasraken-
teellisia tekijöitä, kunnan asukasluvussa ja asukastiheydessä tapahtuneet muutokset sekä 
terveyskeskusten työntekijöiden keskimääräinen palkkataso. 
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Kuvio 6.26.  Terveyskeskusten tehokkuuslukujen jakauma vuonna 2005
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Lähde: VATT

Terveyskeskusten asukaskohtaisista menoeroista pystytään selittämään noin 85 
prosenttia tuotettujen palveluiden määrällä, olosuhdetekijöillä ja terveyskeskusten 
henkilökunnan palkkaeroilla. Terveyskeskusten keskimääräinen kustannustehok-
kuus oli lähestymistavasta ja tarkasteluvuodesta riippuen 88–91 prosenttia mallin 
mukaisesta maksimitehokkuudesta vuosina 2001–2005. Kuntien välillä havaitut 
tehokkuuserot voivat johtua esimerkiksi organisaatiorakenteista ja johtamisjärjes-
telmistä tai laatutekijöistä. Kuviossa tehottomin terveyskeskus on ensimmäisenä ja 
tehokkain viimeisenä.

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan tarkasteltavan yksikön kykyä tuottaa palvelut mahdol-
lisimman alhaisin kustannuksin. Kustannustehokkuus voidaan jakaa tekniseen tehokkuu-
teen ja panosten käytön allokatiiviseen tehokkuuteen. Teknisellä tehokkuudella tarkoitetaan 
taloustieteessä yleensä joko yksikön kykyä tuottaa annetuista panoksista mahdollisimman 
suuri tuotos tai tietyn tuotosmäärän tuottamista mahdollisimman pienin panoksin. Panosten 
käytön allokatiivinen tehokkuus kuvaa sitä, kuinka lähellä panosten käytön rakenne on opti-
maalista ottaen huomioon panosten hinnat. 

Lisää aiheesta VATT-keskustelualoitteita 403.
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Suomen terveydenhuollon kansainvälistä vertailua

Kuvio 6.27.  Terveydenhuoltomenot asukasta kohden (ostovoimapariteetilla 
korjatut) eräissä OECD-maissa vuonna 2005, indeksi(Suomi)=100
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Lähde: OECD. 

Kuvio 6.28.  Terveydenhuoltomenojen osuus bruttokansantuotteesta eräissä 
OECD-maissa vuonna 2005, prosenttia
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Lähde: OECD.
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Sekä asukaslukuun että bruttokansantuotteeseen suhteutettuna Suomen tervey-
denhuoltomenot ovat varsin kohtuulliset verrattuna muihin OECD-maihin. Pohjois-
maista Suomi käyttää terveydenhuoltoon vähemmän rahaa suhteessa asukaslu-
kuun tai bruttokansantuotteeseen. 

Kuvio 6.29.  Ennenaikaisten kuolemien aiheuttamat elinvuosimenetykset vuonna 
2000 eräissä maissa, vuotta 100 000 henkilöä kohden
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Lähde: OECD. 

Eri maiden terveydenhuollon tuloksellisuutta vertaillaan usein väestön odotettavis-
sa olevalla elinajalla. Vaihtoehtoinen mittari on alle 70-vuotiaana kuolleiden lasken-
nalliset elinvuosimenetykset. Alle 70-vuotiaiden elinvuosimenetysmittarin mukaan 
suomalaisten naisten ennenaikaisten kuolemien riski on EU-maiden alimpia. Sen 
sijaan miehillä se on EU-maiden keskitasoa.
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Kuvio 6.30.  Oman maansa terveydenhuoltoon erittäin tai melko tyytyväisten 
osuus EU15-maissa vuonna 2002, prosenttia
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Lähde: Health Affairs 2001/3.

Terveydenhuoltojärjestelmän toimivuutta voidaan vertailla myös kansalais-
ten tyytyväisyydellä oman maansa terveydenhuoltoon. Verrattuna muihin  
EU-maihin terveydenhuoltoon tyytyväisten osuus Suomessa on poikkeuksellisen 
korkea. 
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7 Väestökehitys ja hyvinvointierot

Suomen väestökehityksessä on sadassa vuodessa tapahtunut suuria muutoksia. 
Kuolevuus on alentunut niin paljon, että suomalaisen elinajanodote on kasvanut 
yli 30 vuodella. Nykyisin naiset voivat odottaa elävänsä 82,8 vuotta ja miehet 75,8 
vuotta, vaikka kuolemanvaara ei enää lainkaan alentuisi. 

Eliniän pitenemisestä huolimatta väestön määrä ei välttämättä kasva, sillä synty-
neiden lukumäärä vähenee viidellä tuhannella seuraavan 50 vuoden aikana, jos 
syntyvien lasten lukumäärä hedelmällisyysikäistä naista kohti jää nykyiselleen. 
Vanhusten osuus väestöstä kasvaa, jolloin myös kuolleisuus lisääntyy. Väestö voi 
kasvaa vain muuttovoiton turvin.

Valtaosan historiastaan Suomi on ollut maastamuuttomaa. Tänne muuttaneita on 
kuitenkin 1980-luvun alusta lähtien ollut vuosittain enemmän kuin täältä lähtijöitä. 
Suomesta muutetaan etenkin EU-maihin. Maahanmuuttajien enemmistö tulee enti-
sen Neuvostoliiton alueelta ja kehitysmaista.

Suomalaisten keskinäiset tuloerot kaventuivat aina 1990-luvun alkuun saakka. La-
man jälkeen tuloerot kasvoivat. Köyhimmän kymmenyksen tulot ovat jääneet lähes 
vuoden 1990 tasolle. Rikkaimman väestökymmenyksen reaalitulot ovat kasvaneet 
voimakkaasti. Etenkin ylimmän yhden prosentin tulot ovat kasvaneet 1990-luvun 
puolivälin jälkeen.

Suomessa suuralueiden väliset tuloerot kaventuivat voimakkaasti 1960-luvulta 
1980-luvun alkuun. Alueiden välinen lähentyminen on sen jälkeen hidastunut. Kun 
kehitystä tarkastellaan suuralueiden sisällä, käytettävissä olevien tulojen erot supis-
tuivat vuoteen 1985 asti. Sen jälkeen erot pysyivät lähes muuttumattomina 1990-
luvun lamaan asti, minkä jälkeen eriarvoisuus on lähtenyt kasvuun. Eriarvoisuuden 
kehitys on ollut yllättävän samansuuntaista eri alueilla. Eniten tuloerot ovat kasva-
neet Etelä-Suomessa.
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7.1 Väestötekijät

Kuvio 7.1.  Vastasyntyneen suomalaisen tytön ja pojan elinajanodote vuosina 
1900–2006 ja ennuste vuoteen 2040, vuotta
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Lähde: Tilastokeskus 2007 ja VATT.

Vuonna 2006 syntyneellä tytöllä on odotettavissa 82,8 vuoden ja pojalla 75,8 vuo-
den pituinen elämä, ellei elinaika enää lainkaan pitene. Sadan viime vuoden aikana 
elinaika on pidentynyt keskimäärin kolme vuotta vuosikymmenessä. Tilastokeskuk-
sen vuonna 2007 julkaiseman väestöennusteen mukaan elinaika pitenisi tulevai-
suudessa keskimäärin kaksi vuotta vuosikymmenessä. 

Elinajan piteneminen on tähän saakka ollut seurausta lähinnä lasten ja työikäisten 
kuolemanvaaran alenemisesta, mutta tulevaisuudessa yhä suurempi osa elinajan 
pitenemisestä on seurausta eläkeikäisen väestön elinajanodotteen kohoamisesta. 
Suomessa syntyneistä pojista 81 prosenttia ja tytöistä 91 prosenttia saavuttaa 65 
vuoden iän, vaikka kuolemanvaara ei enää lainkaan alenisi.  

Suomalainen nainen elää nykyisin seitsemän vuotta pitemmän elämän kuin suoma-
lainen mies. Tämä elinaikaero on supistunut pari vuotta kolmen viime vuosikymme-
nen aikana. Suomalaisen miehen elinaika on lyhyempi mutta naisen pidempi kuin 
keskimäärin muissa rikkaissa maissa.
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Kuvio 7.2.  Syntyneet, kuolleet ja muuttovoitto vuosina 1900–2006 ja  
ennuste vuoteen 2040, 1000 henkilöä
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Lähde: Tilastokeskus 2007 ja VATT.

Vuosina 1946–1949 Suomessa syntyi yli satatuhatta lasta vuodessa. Sen jälkeen 
syntyvyys aleni aina 1970-luvun alkuvuosiin saakka. Silloin syntyi alle 60 000 lasta 
vuodessa. Viime vuosina syntyneiden lukumäärä on jälleen jäänyt yhtä pieneksi, 
sillä 1970-luvun pienet ikäluokat ovat nyt parhaassa synnytysiässä. Vuosittain syn-
tyneiden lukumäärä vaihtelee lähivuosikymmeninä 60 000 lapsen tuntumassa, jos 
Tilastokeskuksen vuoden 2007 väestöennusteen mukaisesti kokonaishedelmälli-
syys säilyy nykyisellään ja vuotuinen maahanmuuttovoitto on 10 000 henkeä. 

Viime vuosina on kuollut 48 000 suomalaista vuodessa. Vaikka elinaika pitenisi seit-
semän vuotta, kuolleiden lukumäärä lisääntyy yli 66 000 henkeen vuoteen 2040 
mennessä. Tämä on seurausta siitä, että vanhusten lukumäärä kasvaa nopeasti 
suurten ikäluokkien tullessa vanhusikään. Kuolleiden lukumäärä ylittää syntyneiden 
lukumäärän vuodesta 2030 lähtien.

Suomi on saanut 150 000 hengen muuttovoiton 1980-luvun alusta lähtien. Sitä en-
nen maamme oli väestöä luovuttava muuttotappiomaa. Tilastokeskuksen uusim-
man väestöennusteen mukaan maamme väestön kasvu jatkuu ainakin vuoteen 
2040 saakka muuttovoiton turvin.
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Kuvio 7.3.  Väestö ikäryhmittäin vuosina 1900–2006 ja ennuste vuoteen 2040, 
miljoonaa henkilöä
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Lähde: Tilastokeskus 2007 ja VATT.

Maassamme asuu nyt vakituisesti melkein 5,3 miljoonaa henkeä. Tilastokeskuksen 
uuden väestöennusteen mukaan väki lisääntyy puolella miljoonalla vuoteen 2040 
mennessä. Tässä väestöennusteessa on oletettu syntyvyyden jäävän nykyiselleen 
ja elinajan pidentyvän kahdella vuodella jokaisen vuosikymmenen aikana sekä 
muuttovoiton olevan 10 000 henkeä vuodessa.

Alle 20-vuotiaiden lasten lukumäärä oli suurimmillaan yli 1,7 miljoonaa neljä vuo-
sikymmentä sitten, kun väkimäärältään suurimmat ikäluokat olivat vielä lapsia. Nyt 
täällä asuu 1,2 miljoonaa lasta ja lähivuosikymmeninä saman verran, jos Tilastokes-
kuksen väestöennusteen oletukset toteutuvat.

Nuorten 20–34-vuotiaiden määrä oli suurimmillaan parikymmentä vuotta sitten, 
mutta on sen jälkeen alentunut yli 400 000 hengellä alle miljoonaan. Nuorten ja 
myös keski-ikäistenkin (35–49-vuotiaiden) lukumäärä säilyy lähivuosikymmeninä 
ennallaan. Myös varttuneiden (50–64-vuotiaiden) lukumäärä jää melkein ennalleen 
ennusteen päätevuoteen saakka.  

Maamme väestön suurimmat muutokset tapahtuvat eläkeikäisessä väestössä. Elä-
keläispanttereita (65–79-vuotiaita) asuu nyt maassamme runsas 650 000, mutta 
ennusteen päätevuonna neljännesmiljoona enemmän. Nopeimmin kasvaa 80 vuot-
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ta täyttäneiden ikäihmisten lukumäärä, joka melkein kolminkertaistuu 620 000 hen-
keen. Ikäihmisten väestöosuus nousee ennusteperiodilla 4,3 prosentista lähes 11 
prosenttiin, kun nykyisen väestön suurimmat ikäluokat saapuvat ikäihmisten jouk-
koon.

7.2 Muuttoliike

Kuvio 7.4.  Maastamuutto, maahanmuutto ja nettomuutto vuosina  
1945–2006
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Valtaosan historiastaan Suomi on ollut maastamuuttomaa. Sekä lähtijöiden määrä 
että ominaisuudet ovat ajan myötä kuitenkin muuttuneet. Aikaisemman matalasti 
koulutetun ja kohdemaahan usein pysyvästi asettuneen työvoiman maastamuu-
ton on viime aikoina korvannut korkeasti koulutettujen lyhytaikainen työskentely tai 
opiskelu ulkomailla. Todennäköisyys muuttaa maasta on suurimmillaan 25–29-vuo-
tiailla, naimattomilla ja lapsettomilla henkilöillä. Lisäksi maastamuuton todennäköi-
syys kasvaa koulutus- ja tulojakauman molemmilla laidoilla.
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Taulukko 7.5.  Maahan-/maastamuutto lähtö-/kohdemaan mukaan 1985–2005

1985 1990 1995 2000 2005
Maahanmuuttajia 10 465 13 558 12 222 16 895 21 355
     Ruotsi 68 % 44 % 26 % 19 % 18 %
     Muu läntinen Eurooppa* 16 % 14 % 19 % 25 % 25 %
     Muu Eurooppa 16 % 19 % 33 % 30 % 27 %
     Muut maat 23 % 22 % 26 % 29 %
Maastamuuttajia 7 739 6 477 8 957 14 311 12 369
     Ruotsi 62 % 62 % 34 % 27 % 27 %
     Muu läntinen Eurooppa* 27 % 23 % 39 % 41 % 43 %
     Muu Eurooppa 4 % 9 % 12 % 9 %
     Muut maat 11 % 11 % 18 % 20 % 21 %
*EU-maat, Norja ja Islanti. Vuoden 1985 osalta luku viittaa koko Eurooppaan (pl. Ruotsi)

Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Suomesta on perinteisesti muutettu Pohjois-Amerikkaan, Australiaan ja ennen kaik-
kea Ruotsiin, joka on yhä suosituin yksittäinen kohdemaa. Ruotsiin muuttajien mää-
rä kuitenkin väheni 1990-luvun alussa ja on ollut viime vuosina noin 3500 muuttajaa 
vuodessa. Vastaavasti muihin läntisen Euroopan maihin muuttajien määrä kasvoi 
koko 1990-luvun. Suomeen tulijat olivat 1990-luvun alkupuolelle asti lähinnä paluu-
muuttajia ja suomalaisten aviopuolisoita.

Taulukko 7.6.  Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaiden kansalaiset ja vieraskieliset 
vuosina 1990–2005

1990 1995 2000 2005
Ulkomaiden kansalaisia 26 255 65 566 91 074 113 852

K
an

sa
la

is
uu

s

Venäjä - 15 % 23 % 14 %
Viro - 13 % 12 % 22 %
Neuvostoliitto** 16 % 9 % 3 % 0 %
Läntinen Eurooppa*** 47 % 22 % 19 % 18 %
Muu Eurooppa 6 % 11 % 13 % 13 %
Aasia 11 % 15 % 16 % 19 %
Afrikka 5 % 11 % 8 % 9 %
Muu maailma 16 % 3 % 6 % 5 %

Vieraskielisiä**** 24 783 65 649 99 227 144 334
Ulkomailla syntyneitä 64 922 106 275 136 203 176 612
Pakolaisina maahan muut-
taneet, kumulatiivinen 
määrä vuodesta 1973 - 14 070* 18 835 26 615
* vuoden 1996 tieto
** Ennen Neuvostoliiton hajoamista maahan muuttaneet
*** EU15+EFTA (pl. Suomi)
**** Suomen ja ulkomaiden kansalaiset, joiden äidinkieli on muu kuin suomi, ruotsi tai saame

Lähde: VATT (Tilastokeskus).



161

Talouden rakenteet 2007

Vuosina 1990–2005 Suomessa pysyvästi asuvien ulkomaiden kansalaisten luku-
määrä yli nelinkertaistui. Samalla myös kaikkien ulkomaalaisryhmien absoluuttinen 
koko kasvoi. Erityisesti venäläisten ja virolaisten määrä lisääntyi nopeasti. Tärkein 
maahanmuuton syy on yhä suomalainen avio- tai avopuoliso: noin kolmanneksella 
muuttajista on suomalainen puoliso muuttohetkellä. Muita suuria ryhmiä ovat inke-
rinsuomalaiset paluumuuttajat ja pakolaisina tai suojelun tarpeen perusteella maa-
han tulleet. Molempien ryhmien koko on noin 25 000 henkeä.

Kuvio 7.7. Suomen ja ulkomaiden kansalaisten työttömyysaste vuosina  
1987–2005
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Lähde: Tilastokeskus, Työministeriö.

Ulkomaiden kansalaisten työttömyys lisääntyi laman aikana huomattavasti Suo-
men kansalaisten työttömyyttä enemmän ja työttömyysaste oli pahimmillaan yli 50 
prosenttia. Osaltaan tätä selittää maahanmuuton nopeimman kasvun ajoittuminen 
1990-luvun alkuun. Vaikka ulkomaiden kansalaisten työllisyystilanne on laman jäl-
keen parantunut, heidän työttömyysasteensa on yhä huomattavasti muuta väestöä 
korkeampi. Aiheesta tarkemmin katso Työministeriön Työpoliittinen tutkimus 265 ja 
VATT-keskustelualoitteita 297.
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Maahanmuuttajien työttömyysasteen kasvu laman aikana johtui osittain maahanmuuttaja-
väestön rakenteen muutoksesta. Toisaalta maahanmuuton nopea kasvu aiheuttaa lukuihin 
tietynlaisen harhan, sillä Suomeen juuri tulleet ovat useammin työttöminä kuin maassa pi-
dempään asuneet. Jos yhtenä vuonna maahan tulee paljon ihmisiä, vastatulleiden osuus 
kaikista maahanmuuttajista nousee ja sitä myötä myös työttömien osuus kasvaa.

Kuvio 7.8. Kuntien välinen nettomuutto vuosina 1987–2005
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Muuttoliike maaseudulta ja taajaan asutuista kunnista kaupunkeihin oli voimak-
kaimmillaan 1990-luvun puolivälissä. Muuttaminen kaupunkimaisiin kuntiin hidastui 
vuosituhannen vaihteen jälkeen, mutta on viime vuosina kääntynyt jälleen hieman 
nousuun.



163

Talouden rakenteet 2007

Kuvio 7.9. Muuttoliike vuosina 1987–2006
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Lähde: VATT (Tilastokeskus).

Maan sisäinen muuttoliike väheni 1980- ja 1990-lukujen taitteessa. Vuodesta 1992 
lähtien muuttoliike on kuitenkin kasvanut miltei joka vuosi. Vuonna 2006 kuntarajo-
jen yli muutti jo yli 280 000 ihmistä. Noin 40 prosenttia kuntien välisestä muutosta 
tapahtuu kuitenkin seutukuntien sisällä. Vuonna 2006 seutukuntien välillä muutti 
noin 170 000 ihmistä, maakuntien välillä noin 130 000 ihmistä ja suuralueiden välillä 
noin 75 000 ihmistä.

Suuralueet ovet Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi.
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Kuvio 7.10.  Nopeimman (sininen) ja hitaimman (punainen) väestönkasvun seu-
tukunnat vuonna 2006

Lähde: VATT (Tilastokeskus/Väestötilasto).

Vuonna 2006 väestönkasvu oli nopeinta kartassa näkyvien kasvukeskusten ja nii-
den lähikuntien muodostamissa seutukunnissa. Väestö ja tuotanto näyttävät meillä 
keskittyvän muiden maiden tavoin muutamaan keskukseen. Syrjäseutujen muut-
totappioalueilla väestön ikärakenne huononee vääjäämättömästi ja palvelut heik-
kenevät, mikä edelleen lisää muuttovirtaa muualle. Nopeimman väestökadon alu-
eet ovat Pohjois- ja Itä-Suomessa.
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7.3 Tuloerot ja eriarvoisuus 

Kuvio 7.11.  Funktionaalinen tulonjako: palkansaajakorvausten osuus kansantu-
losta vuosina 1975–2005, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus/Kansantalouden tilinpito.

Funktionaalisella tulonjaolla tarkoitetaan tuotannossa syntyvän arvonlisäyksen jakautumista 
työn ja pääoman kesken. Arvonlisäys kuvaa tuotantoyksikön synnyttämää lisäarvoa, joka 
saadaan vähentämällä tuotannon arvosta tuotannossa käytettyjen välituotteiden arvo. Tästä 
osa tuloutuu työntekijöille korvauksena työpanoksesta ja osa jää yritykselle käytettäväksi 
investointeihin tai jaettavaksi omistajille. Työn osuudeksi jaettavana olevasta tulosta luetaan 
yleensä palkat ja työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut eli palkansaajakorvaukset.

Työn ja pääoman välinen tulonjako kansantaloudessa oli varsin vakaa pitkän aikaa 
aina 1980-luvun lopulle asti. 1990-luvun alun lamavuosina työn tulo-osuus ensin 
kasvoi vuosina 1991–1992 ennätysmäiseksi, mutta supistui sitten muutamassa 
vuodessa tasolle, jolle vertailukohtaa pitää hakea aina 1950-luvulta asti. Suomen 
kansantalous oli melkoisessa murroksessa koko 1990-luvun ajan. Teollisuusmai-
den syvin lama, sitä seurannut vientivetoinen toipumisvaihe ja teknologiasektorin 
huima nousu ovat jättäneet jälkensä talouden rakenteisiin. Lamavuosina yritysra-
kenne muuttui voimakkaasti, kun heikoimmat yritykset ajautuivat konkurssiin ja elin-
kelpoiset yritykset joutuivat tehostamaan toimintaansa. Huomattava osa työtulojen 
osuuden supistumisesta kansantalouden tasolla voidaankin selittää yrityskentän 
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rakennemuutoksella. Yritystasolla funktionaalinen tulonjako on muuttunut selvästi 
maltillisemmin. 

Vaikka lamavuodet ovat jo historiaa, ei työn tulo-osuus ole noussut aiemmalle 
tasolleen. Osaltaan tähän on vaikuttanut korkealla pysytellyt työttömyys, joka on 
hillinnyt palkkojen nousuvauhtia. Toisaalta lamavuosia edeltänyttä aikaa ei voida 
automaattisesti pitää sopivana vertailukohtana, sillä voimakas kansainvälistyminen 
on merkinnyt pysyvää muutosta taloudellisessa toimintaympäristössä. Lisätietoa 
funktionaalisesta tulonjaosta löytyy VATT:n tutkimuksesta nro 87.

Kuvio 7.12.  Tulojen Gini-kertoimet vuosina 1966–2005, prosenttia
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Lähde: VATT (Tilastokeskus/Kulutustutkimukset, Tulonjakotilastot).

Tuotannontekijätulojen Gini-kertoimella mitattu eriarvoisuus väheni vuodesta 1966 
aina 1970-luvun puoliväliin asti. Seuraavien 15 vuoden ajan eriarvoisuus lisääntyi 
hitaasti, mutta kasvoi voimakkaasti 1990-luvun alussa Suomen talouden ajautuessa 
syvään lamaan. Työttömyys lisääntyi ja monet palkkatuloja saaneet joutuivat työttö-
myysturvan piiriin. Talouden elpyessä tuotannontekijätulojen eriarvoisuuden kasvu 
pysähtyi. Tuotannontekijätulojen tavoin myös bruttotulojen ja käytettävissä olevien 
tulojen eriarvoisuus väheni voimakkaasti 1970-luvun puoliväliin asti. Eriarvoisuuden 
aleneminen oli näillä tulokäsitteillä jopa suurempaa kuin tuotannontekijätuloilla, sillä 
saadut tulonsiirrot ja verotus tasasivat tuloeroja tehokkaasti. Sen jälkeen eriarvoi-
suus säilyi kaksi vuosikymmentä lähes ennallaan. Vasta laman taituttua bruttotu-
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lojen ja käytettävissä olevien tulojen eriarvoisuus alkoi 1990-luvun lopulla kasvaa. 
Vuoden 2000 jälkeen eriarvoisuus ei ole enää lisääntynyt.

Tuotannontekijätulot muodostuvat markkinoilta saatavista tuloista (työ-, yrittäjä- ja omaisuustulot). Kun 
tuotannontekijätuloihin lisätään kotitalouksien saamat tulonsiirrot (esim. eläkkeet, työttömyysturva, 
sosiaaliavustukset) saadaan bruttotulot. Vähentämällä niistä kotitalouksien maksamat tulonsiirrot (esim. 
valtion ja kuntien tuloverot ja veronluonteiset maksut), saadaan kotitalouksien käytettävissä olevat tulot. 
Määritelmällisesti 

   nettotulonsiirrot 
       
käytettävissä olevat tulot = tuotannontekijätulot + saadut tulonsiirrot - maksetut tulonsiirrot 

       
                   bruttotulot 

Kotitalouden tulot ja kulutus OECD-kulutusyksikköä kohden on painotettu kotitalouden jäsenmäärällä ja 
otantapainolla. OECD-kulutusyksikkö on muodostettu seuraavasti: Ensimmäinen aikuinen saa painon 1, 
seuraavat yli 17-vuotiaat painon 0,7 ja alle 18-vuotiaat painon 0,5. Kahden aikuisen ja kahden lapsen 
kotitaloudessa on siten 2,7 kulutusyksikköä.
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Gini-kerroin on yksi yleisimmin käytettyjä eriarvoisuuden mittoja. Sitä voidaan
havainnollistaa graafisesti neliön sisään piirretyn Lorenz-käyrän avulla. Neliön
vaaka-akseli kuvaa tulonsaajien suhteellista kertymää, kun heidät on järjestetty
tulojen mukaan kasvavaan järjestykseen, ja pystyakseli vastaavaa tulojen
kertymää. Lorenz-käyrän piste d osoittaa, kuinka suuren osan tuloista p prosenttia
tulonsaajista saa. Tasajaossa Lorenz-käyrä yhtyy 45-asteen suoraan (tasa-
jakosuoraan). Mitä etäämpänä 45-asteen suoran alapuolella Lorenz-käyrä on, sitä
epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kerroin määritellään 45-asteen suoran
ja Lorenz-käyrän välisen alueen suhteena neliön puolikkaaseen. Tasajakauman
tapauksessa Gini = 0. Täysin eriarvoisessa tapauksessa, jossa yksi saa kaiken ja
muut eivät mitään, Gini = 1. Usein Gini-kerroin ilmoitetaan prosentteina.
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Kuviossa on esitetty hypoteettisille tulojakaumille Lorenz- ja keskittymiskäyrät.
Lorenz-käyrä L(b,b) kuvaa tuloja ennen veroja ja L(a,a) tuloja verojen jälkeen.
Koska Lorenz-käyrä L(b,b) kulkee käyrän L(a,a) alapuolella, verot tasoittavat
tulojakaumaa. Esimerkissä mediaanissa (p = 50) puolet tulonsaajista saa ennen
veroja määritellyistä tuloista noin 14 prosenttia (piste d) ja verojen jälkeisistä
tuloista noin 27 prosenttia (piste e). Jakauman keskiarvo vastaa L(b,b):n pistettä f,
jossa Lorenz-käyrä sivuaa samansuuntaista tasajakosuoraa. Lorenz-käyrää L(b,b)
vastaava Gini-kerroin saadaan pinta-alana 2(A+B+C). Vastaavasti Gini-kerroin
Lorenz-käyrälle L(a,a) on 2(A+B). Keskittymiskertoimeksi kutsutaan sellaista
Lorenz-käyrän tapaista kuvaajaa, jossa pystyakselilla kuvataan tarkasteltavan
tuloerän kumulatiivista kohdentumista jonkin muun tulokäsitteen suhteen.
Keskittymiskäyrä C(a,b) kuvaa tilannetta, jossa veronjälkeinen tulo on järjestetty
veroja edeltävän tulon mukaiseen järjestykseen. Tätä vastaava keskittymiskerroin
on 2(A). Em. käsitteitä käytetään mm. verotuksen progressiivisuuden mittaamiseen
(VATT-Keskustelualoitteita nro 345).
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Kuvio 7.13.  Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot (vuo-
den 1990 hinnoin) desiileittäin ja ylimmässä prosentissa vuosina 
1990–2005, euroa
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Lähde: VATT (Tilastokeskus/ Tulonjakotilastot).

Kotitalouksien reaaliset käytettävissä olevat tulot laskivat 1990-luvun laman seu-
rauksena. Keskimäärin ne saavuttivat vuoden 1990 tason vuonna 1997. Alimmassa 
tulonsaajadesiilissä vuoden 1990 tulotaso saavutettiin vasta vuonna 2002. Muissa 
tulodesiileissä 1990-luvun lamasta toivuttiin nopeammin ja tulojen kasvu oli suu-
rempaa, mutta varsin tasaista. Poikkeuksena oli ylimmän desiilin ja etenkin ylimmän 
yhden prosentin tulojen kasvu 1990-luvun puolivälin jälkeen. Käytettävissä olevat 
tulot kasvoivat keskimäärin 33 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2005, kun vastaa-
va kasvu ylimmälle yhdelle prosentille oli 157 prosenttia.
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Kuvio 7.14.  Keskimääräiset tuloerät käytettävissä olevien tulojen desiileissä 
vuosina 1990, 1995 ja 2005, euroa
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Lähde: VATT (Tilastokeskus/Tulonjakotilasto).

Ensimmäisessä desiilissä (matalatuloisin 10 prosenttia tulonsaajista) kotitalouksien 
saamat tulonsiirrot ovat yli puolet käytettävissä olevista tuloista. Koska saadut tu-
lonsiirrot eivät juuri muutu käytettävissä olevien tulojen lisääntyessä, niiden suhteel-
linen merkitys vähenee ylemmissä desiileissä. Tulonsiirtojen sisäinen rakenne on 
kuitenkin eri tuloluokissa erilainen. Toimeentulo- ja asumistuki kohdistuvat alimpiin 
desiileihin. Lapsilisät taas eivät riipu tuloista ja ansioeläkkeet kohdistuvat ylempiin 
tulodesiileihin. Saatujen tulonsiirtojen suhteellinen osuus oli poikkeuksellisen suuri 
laman jälkeen vuonna 1995. Sen jälkeen tuotannontekijätulojen (työ-, yrittäjä- ja 
omaisuustulot) kasvu oli voimakasta ja näkyi etenkin ylimmässä desiilissä. Siihen 
kuuluneiden maksamat välittömät verot eivät kuitenkaan nousseet yhtä voimak-
kaasti kuin tuotannontekijätulot. Tämä johtui osaksi suhteellisesti verotettavien pää-
omatulojen osuuden kasvusta tässä desiilissä.
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7.4 Alueiden väliset ja sisäiset hyvinvointierot

Kuvio 7.15. Työpaikkojen määrän kehitys alueittain vuosina 1990–2005,  
indeksi(1990)=100

70

80

90

100

110

120

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
70

80

90

100

110

120
Helsingin seutu
Muut kasvukeskukset
Muut maakuntakeskukset
Teollisuuskeskukset
Maaseudun palvelukeskukset
Harvaan asuttu maaseutu
Koko maa

Indeksi(1990)=100

Lähde: VATT(Tilastokeskus/Aluetilinpito).

1990-luvun lamassa työpaikkojen määrä väheni varsin tasaisesti joka puolella 
maata laskien alimmilleen vuonna 1994, jolloin työpaikkoja oli lähes 20 prosenttia 
vähemmän kuin vuonna 1990. Lamasta toipuivat ripeimmin Helsinki ja muut kasvu-
keskukset (Turun, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seutukunnat). Helsingin seutu-
kunnan kehitys oli suotuisaa 2000-luvun alkupuolelle saakka, minkä jälkeen kehitys 
on pysähtynyt. Sen sijaan muiden kasvukeskusten kehitys on jatkunut muuta maa-
ta ripeämpänä ja vuonna 2005 siellä oli noin 10 prosenttia enemmän työpaikkoja 
verrattuna tarkastelujakson alkuun. Muissa maakuntakeskuksissa (14 kpl) ja teol-
lisuuskeskuksissa työpaikkojen määrä on kasvanut vuodesta 1993 lähtien, mutta 
taso oli edelleen vuonna 2005 vain noin 90 prosenttia lamaa edeltävästä tasosta. 
Maaseudun palvelukeskuksissa ja erityisesti harvaan asutulla maaseudulla tilanne 
on jäänyt laman pohjan tasolle. Työpaikkojen määrä on jäänyt harvaan asutulla 
maaseudulla vain 80 prosentin ja maaseudun palvelukeskuksissa alle 85 prosentin 
tasoon suhteessa vuoteen 1990.
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Kuvio 7.16.  Kotitalouksien keskimääräiset käytettävissä olevat tulot suuralueit-
tain vuosina 1966–2005, indeksi(Suomi)=100
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Lähde: VATT (Tilastokeskus/Tulonjakotilastot).

Suuralueiden väliset tuloerot kaventuivat nopeasti 1960-luvulta 1980-luvun alkuun. 
Etelä-Suomen (ml. Ahvenanmaa) etumatka kaventui samalla, kun Itä-, Länsi- ja 
Pohjois-Suomen suhteellinen asema parani. 1990-luvun puoliväliin jatkunut lievä 
alueiden välinen lähentyminen näyttää kääntyneen. Etelä-Suomi menetti 1990-lu-
vulla suhteellista elintasoasemaansa lähinnä Länsi-Suomen hyväksi aina vuoteen 
1997 asti. Sen jälkeen kehitys kääntyi. Vuoden 1994 jälkeen Itä-Suomi on menettä-
nyt suhteellista elintasoasemaansa eniten. Vuoden 2000 jälkeen alueiden välisissä 
tuloeroissa on nähtävissä jälleen supistumista.

Alueellista tulokehitystä tarkastellaan suhteessa koko maan keskimääräiseen kehitykseen. 
Alueryhmityksenä käytetään EU:n vuonna 2003 vahvistamaa NUTS2-suuralueluokitusta, 
jossa Suomi on jaettu viiteen alueeseen: Etelä-Suomeen, Länsi-Suomeen, Itä-Suomeen, 
Pohjois-Suomeen ja Ahvenanmaahan. Ahvenanmaa kuuluu tässä tarkastelussa Etelä-Suo-
meen. Aineistoina on käytetty Tilastokeskuksen kulutustutkimuksia vuosilta 1966–1985 ja 
tulonjakotilastoja vuosilta 1990–2005. Käytettävissä olevat tulot OECD-yksikköä kohden on 
painotettu kotitalouksien jäsenmäärillä ja otantapainoilla. Vuosien 2002 ja 2003 aineistoista 
on poistettu yksi Itä-Suomeen kuuluva poikkeava havainto. Aineiston kahden vuoden panee-
liominaisuudesta johtuen sama poikkeava havainto esiintyi kahtena perättäisenä vuonna
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Kuvio 7.17.  Käytettävissä olevien tulojen Gini-kertoimet NUTS2-alueilla  
vuosina 1966–2005
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Alueiden sisällä eriarvoisuus käytettävissä olevilla tuloilla mitaten on laskenut voi-
makkaasti 1960-luvulta 1970-luvun puoliväliin asti. 1970-luvun puolivälin jälkeen 
1990-luvun alkuun asti Gini-kertoimien erot alueiden välillä olivat pienet.

1990-luvun laman aikana käytettävissä olevat tulot laskivat reaalisesti ja lama pu-
dotti suhteellisesti eniten tulotasoa Etelä-Suomessa. Tuloerot pysyivät sitä vastoin 
lähes muuttumattomina. Keskimääräiset reaalitulot saavuttivat kaikilla alueilla vuo-
den 1990 tason viimeistään vuonna 1997. Lamasta elpyminen nosti Gini-kertoimella 
mitattua eriarvoisuutta kaikilla alueilla. 2000-luvun vaihteessa eriarvoisuuden kas-
vutrendi näytti taittuneen väliaikaisesti kaikilla alueilla. Pohjois- ja Itä-Suomessa eri-
arvoisuus oli kuitenkin vuonna 2005 jo korkeampi kuin vuonna 2000. Laman jälkeen 
tulojen eriarvoisuus on ollut Etelä-Suomessa selvästi muita alueita suurempaa.

Gini-kertoimet on laskettu OECD:n kulutusyksiköllä muunnetuista kotitalouskohtaisista tu-
loista painottamalla niitä kotitalouksien jäsenmäärillä ja otantapainoilla. Aineisto ja alueryh-
mä ovat samoja kuin kuviossa 7.16.
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8  Asuminen ja asuntojen rakentaminen

Suomen asuntomarkkinoille on ominaista omistusasuntovaltaisuus. Vuonna 2005 
omistusasuntoja oli 58 prosenttia asuntokannasta. Vuokra-asuntojen osuus oli 31 
prosenttia. Vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta lähti kasvuun 1990-luvun alus-
sa, kun vuokrasääntelystä luovuttiin. Vuokrat lähtivät nousuun ja vapaarahoittei-
sia vuokra-asuntoja tuli lisää markkinoille. Omistusasuminen on kuitenkin pysynyt 
vuokra-asumista yleisempänä.

Asuntojen hinnat määräytyvät pitkällä aikavälillä kysynnän ja tarjonnan yhteisvaiku-
tuksen perusteella. Lyhyellä aikavälillä hinnat vaihtelevat kysyntätilanteen mukaan, 
sillä tarjonta reagoi hinnan muutoksiin hitaasti. Asuntojen kysyntä riippuu paljolti 
kotitalouksien tulokehityksestä, asuntorahoituksen saatavuudesta, asuntolainojen 
korkokehityksestä ja laina-aikojen pituudesta. Rahoitusmarkkinoiden säätelyn pur-
kaminen 1980-luvun jälkipuoliskolla johti asuntoluototuksen voimakkaaseen kas-
vuun ja asuntojen hintojen nousuun, vaikka korkotaso oli korkea. Laman aikana 
hintataso romahti kysynnän tyrehdyttyä.

Emu-jäsenyys ja pankkien välinen kilpailu 1990-luvulla alensivat korkotasoa. Tämä 
yhdessä ripeän talouskasvun kanssa lisäsi omistusasuntojen kysyntää. Kun tar-
jonta ei pystynyt reagoimaan kasvaneeseen kysyntään, asuntojen hinnat nousivat. 
Asuntojen reaalihinnat ovat palanneet lamaa edeltävälle tasolle, mutta pidentynei-
den laina-aikojen ja alemman korkotason ansiosta omistusasumisen vuosittaiset 
kustannukset ovat pienemmät kuin ennen lamaa. 

Asuntojen tarjonta sopeutuu kysynnän muutoksiin asuntorakentamisen ja vanho-
jen asuntojen purkamisen kautta. Asuntotuotannossa on laman jälkeen tapahtunut 
voimakas siirtymä valtion lainoittamasta ja tukemasta tuotannosta markkinaehtoi-
seen rakentamiseen. Asuntorakentamisen määrään vaikuttavat asuntohinnat, ra-
kennuskustannukset sekä tonttimaan saatavuus. Asuntojen reaalihinnat ovat olleet 
voimakkaassa nousussa 1990-luvun puolesta välistä lähtien, mutta reaaliset raken-
nuskustannukset pysyivät ennallaan vuoteen 2005 asti, jolloin rakennusmateriaa-
lien kallistuminen veti rakennuskustannukset yleistä hintatasoa voimakkaampaan 
nousuun. Asuntotuotanto on noussut samalla ajanjaksolla varsin hitaasti. Kansain-
välisessä vertailussa asuntorakentaminen on kuitenkin Suomessa hyvin vilkasta.
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Kuvio 8.1.  Asuntokannan jakauma vuosina 1987–2005, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus ja VATT.

Suomen asuntokanta on omistusasuntovaltaista, kuten useimmissa Euroopan mais-
sa. Vuonna 2005 omistusasuntoja oli 58 prosenttia, vuokra-asuntoja 31 prosenttia 
ja muita tai hallintaperusteeltaan tuntemattomia asuntoja 11 prosenttia asuntokan-
nasta. Omistusasuntojen osuus laski tasaisesti 1990-luvulla. Tähän kehitykseen 
vaikutti osaltaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrasääntelyn poistuminen 1990-
luvun alussa, mikä lisäsi vuokra-asuntojen osuutta. Vuonna 2005 omistusasuntojen 
osuus alkoi uudestaan kasvaa.

Julkinen valta säänteli asuntojen vuokratasoa Suomessa vuosina 1969–1991. 
Sääntely poistettiin uusista vuokrasuhteista 1992 ja kokonaan 1995. Vuokra-asun-
tojen osuus asuntokannasta laski sääntelykaudella 37 prosentista 25 prosenttiin. 
Vuonna 1970 vuokra-asuntoja oli 550 000, joista 87 prosenttia oli vapaarahoittei-
sia ja loput aravavuokra-asuntoja. Vuonna 1990 vuokra-asuntojen lukumäärä oli 
likimain sama, mutta vapaarahoitteisten osuus oli pudonnut puoleen, koska vuok-
ra-asuntoja muutettiin vuokrasääntelyn takia kannattamattomina sijoituskohteina 
omistusasunnoiksi. Vuokrasääntelyn purkamisen jälkeen vuokra-asuntojen tarjonta 
on kasvanut. Vuokra-asuntoja oli vuonna 2005 noin 830 000 ja vapaarahoitteisten 
asuntojen (ml. korkotukea saaneet asunnot) osuus kaikista vuokra-asunnoista oli 
noussut 54 prosenttiin. 
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Kuvio 8.2.  Vuokra-asuntojen vuokrat keskimäärin vuosina 1962–2006, 
euroa/m2/kk sekä vuokrien reaali-indeksi(1962)=100
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Lähde: Tilastokeskus ja VATT.

Reaalinen vuokrataso aleni vuokrasääntelyjaksolla 1969–1991. Kun vuokrasään-
tely lopetettiin 1990-luvun alussa, sekä nimelliset kuukausivuokrat että reaalinen 
vuokrataso kääntyivät selvään nousuun. Vuokrien nousu oli voimakkainta kasvu-
keskuksissa ja vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat julkisesti tuettuja 
asuntoja nopeammin. Vuokrasääntelyn poistumisen myötä vuokra-asuntoja on hel-
pommin saatavilla, mutta vuokrat ovat korkeampia. Sääntelyn poistamisen yhtey-
dessä vuokrasuhteen irtisanomista helpotettiin. Vuokrat olivat vuonna 2006 reaali-
sesti noin 38 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1990. 

VATT:n keskustelualoitteessa nro 385 tutkitaan vuokrasääntelystä vuokralaisille ai-
heutunutta haittaa ja hyötyä.
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Kuvio 8.3.  Kerrostalojen reaalihintaindeksi, omistusasuntojen pääomakustan-
nus (indeksi) ja asuntolainojen keskikorot (prosenttia) vuosineljän-
neksittäin vuosina 1983/1–2006/4
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Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki ja VATT.

Asuntojen hintojen muutokset ovat lyhyellä aikavälillä kysyntäjohteisia. Tämä joh-
tuu siitä, että asuntojen tarjonta reagoi hinnan muutoksiin varsin hitaasti. Asuntojen 
kysyntä taas heijastelee tulokehitystä ja rahoitusmarkkinoiden tilaa. Rahoitusmark-
kinoiden säätelyn purkaminen 1980-luvun jälkipuoliskolla johti asuntoluototuksen 
voimakkaaseen kasvattamiseen. Luotontarjonnan kasvu puolestaan johti asuntojen 
kysynnän ja hintojen nousuun, vaikka myös korkotaso kohosi. Asuntohinnat olivat 
huipussaan vuoden 1989 alussa. Laman myötä asuntohinnat romahtivat vuoteen 
1993 mennessä 50 prosenttia. EMU-jäsenyys ja pankkien välinen kilpailu johtivat 
1990-luvulla asuntoluottojen korkojen alenemiseen, mikä yhdessä ripeän talous-
kasvun kanssa lisäsi omistusasuntojen kysyntää. Tämä nosti asuntojen hinnat ylös, 
kun tarjonta ei pystynyt reagoimaan kysynnän ripeään kasvuun. 2000-luvun alun 
taantuman yhteydessä korkotason nousu ja heikentyneet talousnäkymät käänsivät 
asuntojen hinnat laskuun, mutta jo vuoden 2002 vaihteessa hinnat kääntyivät uu-
delleen nousuun.

Asuntolainan korkomenot ja asuntoon sitoutuneen pääoman menetetty korkotuot-
to muodostavat suurimman osan omistusasumisen vuosittaisista kustannuksista. 
Vaikka asuntojen hinnat ovatkin nousseet voimakkaasti 1990-luvun lopulla ja  2000-
luvun alkuvuosina, korkomenot asuinneliötä kohden ovat laskeneet vuoteen 2005 



179

Talouden rakenteet 2007

asti. Asuinneliön keskihintaa vastaavan uuden asuntolainan bruttomääräinen vuo-
sikorko oli laman pohjalla vuonna 1993 noin 86 euroa, vuonna 2000 noin 75 euroa 
ja vuonna 2005 noin 45 euroa. Vuonna 2006 omistusasumisen kustannukset kään-
tyivät nousuun korkotason nousun myötä.

Kuvio 8.4.  Vanhojen kerrostaloasuntojen reaaliset neliöhinnat pääkaupunki-
seudulla, muualla Suomessa ja koko maassa vuosineljänneksittäin 
vuosina 1980/1–2006/4, euroa/m2 (vuoden 2005/1 hinnoin)
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Lähde: Tilastokeskus ja VATT.

Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnat olivat huipputasollaan keväällä 1989. Ne-
liöhinnat olivat tuolloin pääkaupunkiseudulla 85 prosenttia korkeammat kuin muu-
alla maassa. Sen jälkeen hinnat alenivat laman myötä siten, että ne olivat mata-
limmillaan talvella 1993. Hintojen laskiessa hintaero pääkaupunkiseudun ja muun 
Suomen välillä kutistui selvästi ja oli talvella 1993 noin 47 prosenttia. 

Vuodesta 1993 lähtien asuntojen hinnat nousivat aina kevääseen 2000 saakka. 
Tämän jälkeen hinnat laskivat talouden taantuman myötä mutta kääntyivät nousuun 
vuonna 2002 ja pääkaupunkiseudun ero muuhun maahan kasvoi edelleen. Vuoden 
2006 lopussa pääkaupunkiseudun keskimääräinen neliöhinta (2860 euroa) oli yli 
kaksinkertainen muuhun maahan (1390 euroa) verrattuna. Koko maan keskimää-
räinen neliöhinta oli 1890 euroa.



180

Talouden rakenteet 2007

Kuvio 8.5.  Tonttien reaalihinnat, vanhojen asuntojen reaalihinnat ja reaaliset 
rakennuskustannukset vuosina 1985–2006, indeksi(1985)=100
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Lähde: Tilastokeskus ja VATT.

Asuntokannan sopeutuminen uustuotannon tai vanhojen asuntojen purkamisen 
kautta vie aikaa. Asuntorakentamisen kannattavuus riippuu asuntohinnoista ja ra-
kennuskustannuksista. Asuntotuotannon edellytyksenä on myös kaavoitetun tont-
timaan saatavuus. Pitkällä aikavälillä rakennuskustannukset ovat nousseet suurin 
piirtein yleisen hintatason nousun mukaisesti, mutta asuntojen hinnat ovat heilah-
delleet kysyntätilanteesta ja rahoitusmarkkinatilanteesta riippuen. Vuosina 2005 ja 
2006 rakennuskustannukset ovat nousseet yleistä hintatasoa nopeammin pitkälti 
rakennusmateriaalien kallistumisen takia.

Toimivilla maamarkkinoilla tontin hinnaksi muodostuu tontin rakennusoikeuden mu-
kaisen vanhan asunnon hinnan ja uuden asunnon rakennuskustannuksen erotus. 
Tonttien hintojen kehitys seurasi asuntojen hintoja noin vuoden jäljessä vuositu-
hannen vaihteeseen asti. Vuonna 2001 asuntojen hinnat notkahtivat, mutta tont-
tien hinnat jatkoivat nousuaan ja ovat nousseet 2000-luvun alussa nopeammin kuin 
asuntojen hinnat. Tonttien hinnat nousevat asuntohintoja nopeammin, koska asun-
tohintojen noustessa rakennuskustannuksia nopeammin vanhan asunnon hinnan ja 
uuden vastaavan asunnon rakennuskustannuksen erotus kasvaa nopeammin kuin 
asuntohinnat.
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Kuvio 8.6.  Asuntohintaindeksin suhde rakennuskustannusindeksiin, indek-
si(1985)=100, valmistuneiden asuntojen lukumäärä sekä ARAVA- ja 
korkotukilainoitus vuosina 1985-2006
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Lähde: Tilastokeskus ja VATT.

Asuntorakentaminen koostuu markkinaehtoisesta rakentamisesta ja valtion tuke-
masta rakentamisesta.  Valtion tukema ARAVA- ja korkotukituotanto on vähentynyt 
selvästi lamaa edeltävältä tasolta. Asuntotuotanto on nykyään pääosin markkinaeh-
toista. Vuonna 1991 myönnettiin ARAVA- tai korkotukilainaa noin 20 000 asunnon 
rakentamiseen ja vuonna 2006 vain 3 300 asunnon rakentamiseen.

Markkinaehtoinen asuntorakentaminen on sitä tuottoisampaa liiketoimintaa mitä 
korkeammalla asuntohinnat ovat suhteessa rakennuskustannuksiin. Näiden lisäksi 
tonttimaan saatavuus vaikuttaa asuntorakentamiseen. Valmistuneiden asuntojen 
määrä seurailee asuntohintojen ja rakennuskustannusindeksin suhteen kehitystä 
noin vuoden-parin viipeellä. Asuntohintojen suhde rakennuskustannuksiin oli hui-
pussaan 1980-luvun lopulla, mikä kiihdytti asuntotuotantoa huomattavasti. Laman 
myötä asuntojen hintojen romahdus veti asuntoinvestoinnin kannattavuuden ala-
mäkeen ja asuntorakentaminen laski voimakkaasti vuoteen 1996 saakka. Asunto-
hintojen suhde rakennuskustannuksiin kääntyi selvään nousuun vuonna 1996 ja 
asuntorakentaminen vilkastui. 

Asuntohintojen nousu on jatkunut voimakkaana vuosituhannen vaihteen notkah-
duksen jälkeen mutta asuntotuotanto ei ole enää juurikaan vilkastunut 2000-luvulla, 
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mikä johtuu osaltaan aravavuokra-asuntojen tuotannon voimakkaasta supistumises-
ta. ARAVA-tuotannon väheneminen näkyy myös asuntotuotannon jakautumisessa 
omakotitaloihin ja rivi- ja kerrostalohuoneistoihin. Omakotirakentamisen osuus on 
noussut lähes 50 prosenttiin valmistuneista asunnoista. Valmistuneiden asuntojen 
yhteispinta-ala onkin noussut asuntojen lukumäärää voimakkaammin.

Asuntorakentaminen on Suomessa edelleen hyvin vilkasta kansainvälisessä ver-
tailussa, vaikka asuntorakentaminen on jäänyt laman jälkeen selvästi alemmalle 
tasolle kuin ennen lamaa. Vuonna 2004 Suomessa valmistui Pohjoismaissa eniten 
asuntoja 1000 asukasta kohden. Vanhoista EU-maista asuntorakentaminen on ollut 
2000-luvulla Suomea vilkkaampaa vain Irlannissa ja Espanjassa.

Asuntotuotanto oli suurimmillaan vuonna 1974, jolloin valmistui 73 000 asuntoa. 
Vuonna 1990 asuntoja valmistui 65 000. Asuntotuotannon pohja saavutettiin vuon-
na 1996, jolloin asuntoja valmistui vain 20 000. Vuonna 2006 asuntoja valmistui 
noin 33 000. 
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9 Energiatalous ja ilmastopolitiikka

Energiakustannusten suhde bruttokansantuotteeseen on Suomessa noin kolme 
prosenttia. Eniten energiaa kulutetaan raskaassa teollisuudessa. Esimerkiksi pe-
rusmetalliteollisuudessa energiakustannukset voivat olla yli 10 prosenttia arvonlisä-
yksestä. Palvelusektoreilla energiakustannusten suhde arvonlisäykseen jää yleen-
sä alle yhteen prosenttiin. Kotitalouksien tuloista energiakustannukset vievät lähes 
7 prosenttia. Bensiinin ja muun liikennepolttoaineen osuus on tästä noin puolet. 

Fossiilisten energialähteiden käyttö kiihdyttää kasvihuoneilmiötä, lisää maaperän 
happamoitumista ja heikentää ilmanlaatua. Energian verotuksen avulla pyritään 
rajoittamaan saastuttavien energiamuotojen käyttöä. Korkeammat energian hinnat 
kannustavat säästämään energiaa tai siirtymään puhtaampiin energiavaihtoehtoi-
hin. Toimialojen energiavaltaisuudet vaihtelevat, ja niiden energiansäästömahdol-
lisuudet ovat erilaiset. Energian hinnannousua ei myöskään aina ole mahdollista 
siirtää suoraan hintoihin. Tästä syystä energian hinnoittelulla vaikutetaan energia-
talouden rakenteisiin vasta pitkällä ajanjaksolla. 

Euroopan unioni on sopinut päästökauppajärjestelmästä, joka on tullut voimaan 
vuonna 2005 kaikissa jäsenmaissa (EU25). EU:n päästökauppajärjestelmään osal-
listuvat alat ovat tällä hetkellä energiahuolto, kaivostoiminta, massa- ja paperite-
ollisuus, rakennusaine-, savi- ja lasiteollisuus sekä terästeollisuus. Periaatteessa 
päästökauppajärjestelmä voi auttaa energiaintensiivisiä teollisuusaloja saavutta-
maan päästötavoitteensa alemmilla kustannuksilla verrattuna tilanteeseen, jossa 
päästövähennykset tehtäisiin pelkin kotimaisin toimin.

EU:n sisäisellä päästökauppakaudella vuodesta 2005 vuoteen 2007 päästöoikeu-
det jaetaan vastikkeetta (’grandfathering’). Päästöoikeuksien allokointi alkujaossa 
ja kansainvälisten päästömarkkinoiden tiukkuus ratkaisevat, millä kustannuksilla 
päästövähennysvelvoite toteutetaan. Ensimmäisellä ajanjaksolla EU-jäsenmaat 
jakoivat päästöoikeuksia melko runsaasti, jonka seurauksena päästöoikeuden hin-
ta romahti ajanjakson kuluessa.  Euroopan Komissio on vaatinut, että seuraavalle 
kaudelle (vuodet 2008–2012) päästöoikeudet jaetaan tiukemmin perustein. Var-
sinaisella Kioton sopimuksen velvoitekaudella 2008–2012 muutamat jäsenmaat, 
jakavat osan päästöoikeuksista huutokaupalla. Lisäksi muut Kioto-sopimukseen 
osallistuvat teollisuusmaat, kuten Norja, Japani ja Kanada, saattavat kytkeytyä 
EU:n päästökauppajärjestelmään. Tämä saattaa kiristää kilpailua EU:n päästömark-
kinoilla, mutta toisaalta päästöoikeuksien markkina-alueen laajeneminen vähentää 
päästökaupan aiheuttamia kilpailun vääristymiä teollisuustuotteiden kansainväli-
sessä kaupassa. Vuoden 2012 jälkeiselle ajanjaksolle tilanne on vielä avoin, mikä 
vaikeuttaa raskaan teollisuuden investointisuunnittelua.
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9.1 Energian tarjonnan ja kysynnän rakenne

Kuvio 9.1.  Energian kulutuksen jakautuminen energialähteittäin Suomessa 
vuonna 2005, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.

Energian kokonaiskulutus oli vuonna 2005 Suomessa 1366 PJ (petajoule), joka oli 
noin 8 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden kokonaiskulutus. Noin puolet 
energiankulutuksesta perustui fossiilisiin energialähteisiin ja turpeeseen. Uusiu-
tuvat energialähteet muodostivat runsaan viidenneksen tarjonnasta. Ydinvoiman 
osuus oli runsas kuudennes kokonaiskulutuksesta. Sähkön tuonti oli merkittävästi 
suurempaa kuin parina aikaisempana vuonna. Vuosina 2002 ja 2003 Pohjoismai-
den vesivarastot olivat niukat, mutta palasivat tämän jälkeen tavalliseen tasoonsa. 
Vuoden 2005 erikoisuus oli paperiteollisuuden noin kuuden viikon seisaus. Paperi-
teollisuuden koon ja energiaintensiteetin takia seisaus vaikutti sekä energiakysyn-
tään että energiatarjontaan.  

Energiantuotannon rakenne on Suomessa monipuolisempi kuin useassa muussa 
OECD-maassa. Tämä parantaa energian toimitusvarmuutta ja vähentää talouden 
herkkyyttä energian hintavaihteluille. Lisäksi uusiutuvia energialähteitä, kuten bio-
massaa ja vesivoimaa, on Suomessa suhteellisesti enemmän kuin OECD- ja EU-
maissa keskimäärin. 
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Öljyä ja öljytuotteita käytetään pääasiassa liikenteessä ja lämmityksessä. Hiiltä, 
maakaasua ja biomassaa käytetään sekä lämmön että sähkön tuotannossa. Ydin-
voima, vesivoima, turve sekä sähkön tuonti liittyvät yksinomaan sähkön tarjontaan.

.
PJ = petajoule = 1,000,000,000,000,000 joulea: 1 kWh = 3 600 000 joulea.

Kuvio 9.2.  Energian loppukäytön jakautuminen sektoreittain Suomessa vuonna 
2005
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Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.

Energian loppukäytöstä (1083 PJ) teollisuuden osuus on lähes puolet ja tästä 
poikkeuksellisia vuosia lukuun ottamatta yli puolet kulutetaan paperiteollisuudes-
sa. Suomessa teollisuuden osuus energiankulutuksesta on selvästi suurempi kuin 
muissa teollisuusmaissa keskimäärin. Belgiassa ja Ruotsissa teollisuuden osuus 
energiankäytöstä nousee noin 35 prosenttiin. Muissa EU maissa teollisuuden osuus 
on vielä pienempi.

Rakennusten lämmitykseen kulutetaan viidennes kokonaisenergian käytöstä. Lii-
kenne kuluttaa energiaa kuudenneksen koko kulutuksesta. 
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EU:n ja autoteollisuuden välisellä energiansäästösopimuksella on pyritty nopeut-
tamaan energiatehokkaampien autojen tuloa markkinoille. Vaikuttaa kuitenkin to-
dennäköiseltä, että toistaiseksi liikenteen osuus energian käytöstä tulee edelleen 
kasvamaan autojen lukumäärän ja keskimääräisen koon kasvaessa. Suomessa 
henkilöautojen tuontiveron muutos vuonna 2003 on kasvattanut voimakkaasti ni-
menomaan keskikokoa suurempien käytettyjen autojen tuontia. Viime aikoina kas-
vu on hidastunut jonkin verran.

Muu energiankäyttö pitää sisällään maatalouden ja rakentamisen energiankäytön 
sekä palvelualojen ja kotitalouksien sähkönkäytön. Kotitalouksien osuus on tästä 
suurin. Energian säästöratkaisut ovat näissä käyttäjäryhmissä joko kalliita tai jäävät 
toteuttamatta energian säästömarkkinoiden puutteellisen toiminnan takia. EU-jä-
senmaissa käytössä olevat kotitalouskoneiden energiankulutusmerkinnät lisäävät 
kuitenkin jonkin verran energiatehokkuutta. Lisäksi uudet EU-direktiivit kuten raken-
nusdirektiivi ja energiapalvelu- ja säästödirektiivi voivat antaa uutta puhtia energian-
säästötoimintaan.

9.2 Energiaintensiteetin kehitys ja talouskasvu

Kuvio 9.3.  Energiaintensiteetti EU15-maissa vuosina 1990–2005, TOE/brutto-
kansantuote 
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Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.
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Koko kansantalouden tasolla Suomen energiaintensiteetti on ollut vuosina 1990–
2005 selvästi korkeampi kuin EU:ssa keskimäärin. Pohjoinen sijainti nostaa ener-
giaintensiteettiä mm. lämmitysenergian käytön kautta. Myös raskaan teollisuuden 
suuri osuus nostaa Suomen energiaintensiteettiä. Suomen energiaintensiteetin 
kääntyminen alaspäin vuonna 2005 liittyy osittain paperiteollisuuden seisaukseen, 
mutta sen lisäksi Suomen talousrakenne kehittyy aidosti vähemmän energiaa käyt-
tävään suuntaan.

Energiaintensiteetti (taloudellinen tehokkuus) = energian kulutus öljyekvivalenttina suhteessa 
ostovoimapariteetilla korjattuun bruttokansantuotteeseen. Kuvaa energiankäytön taloudellis-
ta tehokkuutta. Mitä pienempi intensiteettiluku on, sitä tehokkaampaa on energiankäyttö.  
Joskus viitataan energiaintensiteettiin sanalla ’energiatuottavuus’, joka painottaa käsitteen 
taloudellista merkitystä. Energiaintensiteetti voidaan myös määritellä energian kulutuksena 
henkeä kohden. Tämä käsite korostaa energiankäytön ympäristövaikutuksia ja fossiilisten 
energialähteiden rajallisuutta.

TOE = öljytonniekvivalentti. TOE-luvulla kaikki energiamuodot on muunnettu vastaamaan 
öljytonnin sisältämää energiamäärää.



188

Talouden rakenteet 2007

Taulukko 9.4.  Energiaintensiteetti henkeä kohden (TOE/asukas) vuosina  
1985, 1990, 1995, 2000 ja 2004

1985 1990 1995 2000 2004
Luxemburg 8,5 9,3 8,1 8,4 10,4
SUOMI 5,4 5,7 5,6 6,4 7,2
Ruotsi 5,6 5,5 5,7 5,4 5,9
Belgia 4,4 4,7 5,0 5,8 5,3
Alankomaat 4,3 4,5 4,7 4,8 5,1
Ranska 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5
Tšekin tasavalta 3,9 4,0 4,0 3,9 4,3
Saksa 4,6 4,5 4,1 4,1 4,2
Viro .. 6,4 3,4 3,6 4,2
Itävalta 3,1 3,3 3,3 3,5 4,0
Irlanti 2,5 2,9 3,1 3,9 3,9
Iso-Britannia 3,6 3,7 3,7 3,9 3,9
Tanska 3,8 3,5 3,9 3,6 3,7
Slovenia .. 3,0 3,0 3,0 3,6
Kypros .. 3,5 3,1 2,9 3,4
Slovakia .. 4,0 3,2 3,2 3,4
Espanja 1,9 2,3 2,6 3,1 3,3
Italia 2,4 2,7 2,8 3,0 3,2
Kreikka 1,8 2,2 2,3 2,6 2,8
Liettua .. 4,3 2,2 2,0 2,7
Unkari 2,5 2,7 2,4 2,5 2,6
Portugali 1,2 1,7 2,0 2,5 2,5
Puola 2,7 2,5 2,6 2,3 2,4
Malta .. 2,8 2,7 2,6 2,2
Latvia .. 1,9 2,0 1,7 1,9

EU-15 3,8 3,9 3,7 3,9 4,0
EU-25 .. 3,2 3,5 3,7 3,8

Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.

Henkeä kohden laskettu energiaintensiteetti on Suomessa selvästi korkeampi kuin 
EU-maissa keskimäärin. EU15-maista vain Tanskassa energiaintensiteetti aleni 
vuosina1995–2004. Niiden EU15-maiden, joiden BKT per asukas oli vuonna 1995 
alempi kuin EU:ssa keskimäärin, energiaintensiteetti nousi huomattavasti. Ilmas-
topolitiikan käynnistämisestä huolimatta Suomen henkeä kohden laskettu energi-
aintensiteetti kasvoi eniten vuoden 1995 jälkeen verrattuna muihin EU15-maihin. 
Uusista jäsenmaista Puolan, Maltan ja Latvian energiaintensiteetti aleni vuodesta 
1995.
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Kuvio 9.5.  Sähkön tarjonnan tuontiriippuvuus Suomessa vuonna 2005
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Lähde: Adato Energia Oy.

Kotimaiset primäärienergian lähteet (biomassa, vesivoima) kattavat 33 prosenttia 
sähkön tuotannosta, joten sähkön tarjonnan tuontiriippuvuus on 67 prosenttia. Jos 
ydinvoima lasketaan kotimaiseksi energiaksi kotimaisuusaste nousee 59 prosent-
tiin. Kun myös sähkön tuotannossa käytetyt polttoaineet – hiili, kaasu ja öljy – lue-
taan mukaan, lyhyen aikavälin omavaraisuus nousee 80 prosenttiin. 

Liikennesektorilla energian tuontiriippuvuus on Suomessa suurin (yli 95 %) kuten 
useimmissa EU-maissa. Sähkön tarjonnan omavaraisuutta voidaan kasvattaa mel-
ko helposti, mutta se on taloudellisesti epäedullista. Näin menetettäisiin hyöty siitä, 
että naapurimaista on tarjolla runsaasti edullista sähköä. Esimerkiksi vuonna 2005 
sähkön tuonti oli edullinen vaihtoehto. Naapurimaiden vesivarojen runsauden lisäk-
si tähän vaikutti myös päästökauppajärjestelmä.

Toisaalta suuri riippuvuus sähkön tuonnista johtaa riskiin, että joinakin vuosina tuk-
kuhinnat nousevat korkeiksi. Näin tapahtui vuoden 2002 loppupuolella, jolloin Poh-
joismaisen pörssisähkön hinnat kolminkertaistuivat edellisestä vuodesta. 

OECD luokittelee ydinvoiman kotimaiseksi energiamuodoksi, vaikka sen raaka-aine tuotai-
siinkin ulkomailta.
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9.3. Energiahinnat 

Kuvio 9.6.  Energian verolliset nimellishinnat kotitalouksille Suomessa vuosina 
1992–2006
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Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.

Kotitalouksille myytävän energian nimellishinta on noussut vuoden 1992 jälkeen. 
Eniten ovat nousseet öljytuotteiden hinnat. Vuodesta 1999 alkaen raakaöljyn maa-
ilmanmarkkinahinnan nousu kiihdytti sekä bensiinin, dieselöljyn että kevyen poltto-
öljyn hinnannousua. Vuodesta 2001 hinnat ovat seurailleet raakaöljyn hintakehitys-
tä.

Sähkön vähittäismyyntihinta nousi 1990-luvun alkupuolella. Pohjoismaiden sähkö-
markkinoiden vapauttamisen jälkeen vesivoiman hyvä saatavuus hillitsi hintakehi-
tystä, ja sähkön hinta laski jonkin verran vuodesta 1998 vuoteen 2001 asti. Vuonna 
2002 sähkön tukkumarkkinoiden kireys alkoi vaikuttaa vähitellen myös sähkön vä-
hittäishintaan. 

Varaavan sähkölämmityksen hinta nousi vähemmän kuin muun sähkön hinnat 
pienasiakkaille, vaikka juuri sähkölämmityksen iso talvikuormitus oli niukkuuden 
osasyy. Myös päästökaupan aiheuttamat tukkuhintakorotukset näkyvät selvemmin 
muissa erissä kuin sähkölämmityksen vähittäishinnoissa. Kaukolämmön hinta on 
noussut tasaisesti kaksi prosenttia vuodessa mm. energiaverojen nousun takia. 
Toistaiseksi kaikkien energialähteiden vähittäishintojen trendit ovat ylöspäin.
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Sähkön vähittäishinta koostuu kiinteästä siirtohinnasta ja vaihtelevasta sähkön kulutushin-
nasta. Sähkön markkinahinta on vuodesta 1997 alkaen muodostunut sähköpörssissä (El-Ex  
ja Nordpool) sähkön kysynnän ja tarjonnan perusteella. Pörssin markkinahinta vaikuttaa säh-
köyhtiöiden perimiin vähittäishintoihin kuitenkin viiveellä, sillä yhtiöt nostavat usein sähkön 
vähittäishinnan siirtomaksuosaa tasatakseen sähkön hintavaihteluita. Pörssin kautta kulkee 
arviolta viidennes sähkön kaupasta. Sähkökauppaa käydään myös bilateraaliselta pohjalta 
yritysten ostaessa ja myydessä toisilleen joko Suomessa tai ulkomailla.

Kuvio 9.7.  Energian verolliset nimellishinnat teollisuudelle vuosina 1992–2005 
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Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.

Teollisuuden ostamien öljytuotteiden hinnat kohosivat maailmanmarkkinahintojen 
kehityksen mukaisesti vuodesta 1999 vuoteen 2001. Sen jälkeen ne ovat vaihdelleet 
öljyn hinnan mukaan. Suurteollisuuden sähkön hinnat ovat vaihdelleet vähemmän 
kuin kotitalouksien sähkön hinnat ja ovat myös olleet merkittävästi niitä alemmat. 
Vuosina 2002 ja 2003 Pohjoismaiden sähkötukkumarkkinoiden tiukkuus vaikuttaa 
hitaasti mutta lopulta suhteellisen selvästi teollisuuden loppukäyttäjän hintoihin. 
Toisaalta päästökaupan aiheuttamat tukkuhinnan korotukset eivät näy kovin sel-
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västi vuoden 2005 teollisuuden loppukäyttäjän hinnoissa. Maakaasun ja kivihiilen 
hinnat energiayksikköä kohden ovat olleet selvästi öljytuotteiden hintoja alemmat. 
Maakaasun ja kivihiilen hintaero on kaventunut, mikä saattaa kannustaa siirtymään 
vähempipäästöiseen maakaasuun kivihiilen sijasta. Turpeen hinta on ollut vakaa 
verrattuna muihin energialähteisiin. Turvetta käytetään enimmäkseen sähköntuo-
tannossa (esim. kaukolämpövoimaloissa).

Kuvio 9.8.  Teollisuuden sähkön hinnat 24 GWh:n kulutuksella eräissä maissa 
vuosina 1995 ja 2007 senttiä/kWh 
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Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.

Sähkön hinnat vaihtelevat maittain, sillä sähköntuotannon energialähteet ja tekno-
logiat eroavat merkittävästi. Suomessa suurteollisuuden maksama sähkön hinta 24 
GWh kulutuksella oli vuonna 1995 vielä EU-maiden toiseksi halvin Ruotsin jälkeen. 
Sen jälkeen hinnat Ruotsissa ja Suomessa ovat olleet lähellä tärkeimpien niiden 
kanssa kilpailevien maiden keskimääräistä hintatasoa. Pohjoismaiden vesitilan-
teen parantumisen ansiosta vuosina 2004 ja 2005 Suomi ja Ruotsi saivat jälleen 
pienen hintaedun.Toisaalta EU-päästökauppa ja maiden välisen siirtokapasiteetin 
lisääminen vaikuttavat siihen, että Pohjoismaiden hintaero Länsi-Euroopan maihin 
verrattuna pienenee. Sähkömarkkinoiden vapauttaminen johtaa sähkön hinnan 
alenemiseen, jos energiatuotannossa on ylikapasiteettia. Näin tapahtui esimerkiksi 
pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla vuoteen 2001 asti. Kun ylikapasiteetti oli käytetty 
loppuun, sähkön hinnat kääntyivät nousuun.
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Myös päästöoikeuden hinta on merkittävä sähkön hintaan vaikuttava tekijä. Se nos-
taa fossiilisilla polttoaineilla tuotetun sähkön tuotannon rajakustannuksia riippuen 
kunkin tuotantotavan ominaispäästöistä. Jos vesitilanne on jonakin vuonna huono, 
niin sähkön kysynnän kattamiseksi tarvitaan enemmän ominaispäästöiltään korkeita 
kivihiili- ja öljylauhdesähköä. Niiden tuotannon rajakustannukset ovat määräävässä 
asemassa sähkön pörssihinnan muodostumisessa valtaosan vuodesta. Tällaisessa 
tilanteessa päästöoikeuden hinnalla on merkittävä vaikutus pörssisähkön hintaan.

Edullinen sähkön hinta on elintärkeä raskaalle teollisuudelle, erityisesti perusmetal-
liteollisuudelle ja paperiteollisuudelle. Energiakustannuksia voidaan edelleen alen-
taa esimerkiksi käyttämällä paperiteollisuudessa edullisia jäteliemiä ja puuperäisiä 
energialähteitä. Joissakin maissa on huojennuksia, joilla tietyt toimialat tai suurku-
luttajat saavat sähköä muita edullisemmin. 

9.4 Kasvihuonekaasujen päästöt ja ilmasto-ohjelmien 
 kustannukset 

Kuvio 9.9.  Energiasektorin ja kotitalouksien öljylämmityksen hiilidioksidipäästöt 
Suomessa vuosina 1900–2004 sekä arvio päästöjen kehityksestä 
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Lähde: Kauppa- ja teollisuusministeriö, Tilastokeskus: Energiatilastot 2003, Energiaennakko, 
2004.
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* Kauppa- ja teollisuusministeriön arviointi. WM (With Measures) = skenaario, jossa nykyisiä 
energian tuotantoon ja kulutukseen sekä päästöihin vaikuttavia toimia jatketaan sellaisinaan. 
WA (With additional measures) = skenaario, jossa otetaan huomioon koko ilmastostrategian 
toimeenpano.

Suomen kokonaistuotannon kasvaessa myös energian kulutus on kasvanut mo-
ninkertaiseksi. Kasvava energiatarve tyydytettiin viime vuosisadalla pääosin hiilellä 
ja öljyllä, jonka seurauksena energiasektorin hiilidioksidipäästöt satakertaistuivat. 
Energiasektorin ja kotien öljylämmityksen lisäksi hiilidioksidipäästöjä aiheuttavat lii-
kenne ja muutamat teollisuusprosessit. Niiden päästöjen määrä on yhteensä noin 4 
miljoonaa tonnia. Maatalous ja jätehuolto ovat tärkeimmät metaani- ja di-typpioksi-
dipäästöjen tuottajat (yhteensä noin 8 miljoona tonnia hiilidioksidiekvivalenttina).

Ydinvoiman käyttöönotto on hillinnyt energiasektorin hiilidioksidipäästöjä. Tämä 
näkyy erityisen selvästi 1980-luvun alussa. Siirtyminen Pohjoismaiden yhteisille 
sähkömarkkinoille ja hyvä vesitilanne alensivat päästöjä 1990-luvun lopussa. Viime 
vuosina päästöt ovat taas kasvaneet vesivarojen niukkuuden takia. Vuoden 2004 
päästötaso on kuitenkin vuoden 2003 tasoa alempi.

Kauppa- ja teollisuusministeriön laskelmien mukaan vuosina 2008–2012 energia-
sektorin hiilidioksidipäästöt nousevat keskimäärin 70 miljoonaan tonniin, jos niitä ei 
erityistoimin vähennetä. Suomi on sitoutunut supistamaan kasvihuonekaasupääs-
töjään, joista energiasektorin hiilidioksidipäästöt muodostavat kolme neljäsosaa, 
vuoden 1990 tasolle vuoteen 2012 mennessä.

Tärkein kasvihuonekaasu on hiilidioksidi (CO2), joka on noin 84 prosenttia Suomen kaikis-
ta kasvihuonekaasupäästöistä. Muut kasvihuonekaasut ovat metaani (CH4), di-typpioksidi 
(N2O) sekä ns. ’uudet kaasut’ eli F-kaasut (HFC-yhdisteet eli fluorihiilivedyt, PFC-yhdisteet 
eli perfluorihiilivedyt sekä SF6 eli rikkiheksafluoridit). Hiilidioksidipäästöjen suurin lähde on 
fossiilisten polttoaineiden käyttö energiantuotannossa ja liikenteessä. Energiantuotannos-
sa hiilidioksidipäästövapaita tuotantomuotoja ovat muun muassa vesi-, tuuli- ja ydinvoima. 
Muita kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä ovat jätehuolto (metaani), maatalous (metaani ja 
di-typpioksidi) ja teollisuusprosessit (di-typpioksidi ja uudet kaasut).
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Taulukko 9.10.Kasvihuonekaasujen päästöt vuosina 1990, 2004, vuosien 2008–
2012 päästötavoitteet EU15 maissa sekä saman ajanjakson toden-
näköinen keskimääräinen vuosittainen päästötaso, miljoonaa tonnia

Maa Päästöjen taso Päästöjen taso Päästötavoitetaso Todennäköinen
päästötaso

1990 2004 2008–2012 2008–2012
milj. tonnia milj. tonnia milj. tonnia milj. tonnia

Alankomaat 213 218 200 220
Belgia 146 148 135 149
Espanja 287 428 330 523
Irlanti 56 68 63 71
Iso-Britannia 764 659 669 626
Italia 520 583 486 612
Itävalta 79 91 69 96
Kreikka 109 138 136 156
Portugali 60 85 76 92
Ranska 567 563 567 561
Ruotsi 72 70 75 69
Saksa 1226 1015 969 932
Suomi 71 81 71 88
Tanska 69 68 55 68
Luxemburg 13 13 9 13
EU15 4252 4228 3910 4276
Kypros 6 9 –
Latvia 26 11 24
Liettua 51 20 47
Malta 2 3 –
Puola 460 386 432
Slovakia 73 51 67
Slovenia 18 20 17
Tšekki 196 147 180
Unkari 103 83 97
Viro 43 21 40
EU10 979 751 904
EU25 5231 4979 4814

Tavoite- ja todennäköinen taso viittaavat koko velvoiteajanjakson 2008–2012 keskimääräi-
seen arvoon.

Lähde: Tilastokeskus/Energiatilastot.

IPCC = Intergovernmental Panel on Climate Change.

UNFCCC = United Nations Framework Convention for Climate Change.

Vuodesta 1988 lähtien kasvihuoneilmiötä koskevat maailmanlaajuiset keskustelut 
käytiin kansainvälisessä ilmastopaneelissa (IPCC). Vuonna 1995 neuvottelut siirtyi-
vät YK:n alaisen UNFCCC:n puitteisiin. Nämä neuvottelut johtivat Kioton ilmastoso-
pimukseen. Teollisuusmaiden muodostama ryhmä (ns. Annex B maat) on sitoutu-
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nut Kioton ilmastosopimuksessa alentamaan kasvihuonekaasupäästöjään vuoden 
1990 tasolle vuoteen 2012 mennessä. USA ei kuitenkaan ole sitoutunut tähän ta-
voitteeseen. Euroopan yhteisöä koskeva tavoite, 8 prosentin alennus kasvihuone-
huonepäästöissä, tuotti EU:n taakanjakoneuvotteluissa Suomelle tavoitteen, jossa 
Suomen kasvihuonekaasupäästöt eivät kasva vuoden 1990 tasolta. 

Se, miten helposti päästöjä pystytään alentamaan, riippuu kunkin maan tilanteesta. 
Esimerkiksi Saksa ja Iso-Britannia ovat vähentäneet päästöjään suhteellisen hel-
posti poistamalla vanhoja hiilivoimaloita käytöstä. Ne ja Ranska tulevatkin todennä-
köisesti saavuttamaan päästötavoitteensa. Sen sijaan maissa, joiden, kasvuvauhti 
on nopeampaa kuin tavoitteen määrittämisen aikana oletettiin, päästöjen vähen-
nystavoitteen toteuttaminen tulee vaikeammaksi. Vaikka Espanjalle, Portugalille, 
Kreikalle ja Irlannille annettiin mahdollisuus lisätä päästöjään 15–25 prosentilla vuo-
desta 1990, päästöt ovat nousseet huomattavasti tätä enemmän jo vuoteen 2004 
mennessä. Espanjassa esimerkiksi liikenteen kasvu lisäsi päästöjä ja ilman lisäoh-
jauskeinoja Espanjan on vaikea saavuttaa tavoitetasoaan. Myös muutamat muut 
EU-jäsenmaat, kuten Itävalta ja Italia, tarvitsevat isot päästövähennykset, jotta ne 
saavuttaisivat päästötavoitteensa. EU:n uusissa jäsenmaissa, kuten Puolassa, 
Tšekin tasavallassa ja Virossa, päästöt ovat vähentyneet voimakkaasti vuodesta 
1990. Vaikka niiden päästöjen määrä on taas kääntynyt kasvuun, ne voivat myydä 
ylimääräisiä päästöoikeuksia muille EU-maille vaarantamatta päästötavoitteitaan.
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Kuvio 9.11. EU:n  päästöoikeuden hintakehitys vuosina 2005 ja 2006 (joulukuu-
hun 2007 ulottuvat päästöoikeudet)
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Lähde: Nord Pool.

Maat – tai oikeastaan niiden energiaintensiiviset yhtiöt – voivat ostaa päästöoi-
keuksia toisesta EU-maasta, jos omien päästöjen vähentäminen tulee liian kalliik-
si. Päästökaupan sujuva toiminta vaatii laajan institutionaalisen järjestelmän kuten 
valtakunnalliset päästöoikeusrekisterit ja kutakin jäsenmaata koskevat alkujako-
suunnitelmat sekä päästöoikeuden taloudellis-juridisen aseman määrittävät lait. 
Myös uudet EU-jäsenmaat osallistuvat EU:n päästökauppajärjestelmään, vaikka 
muutamien maiden päästöoikeusrekisterit avautuivat hyvin myöhässä. Ensimmäi-
nen velvoitejakso alkoi vuonna 2005 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun asti. 
Vuoden 2005 aikana päästöoikeuden hinta kasvoi 7 eurosta 30 euroon. Sen jäl-
keen se tasaantui 22 euron tasolle. Näyttää siltä, että ensimmäisellä ajanjaksolla 
EU-jäsenmaat jakoivat päästöoikeuksia melko runsaasti. Päästöoikeuden hinta ro-
mahtikin vuoden 2006 keväällä, kun Euroopan Komissio julkaisi seurantaraportin 
EU:n päästökauppajärjestelmästä. Euroopan Komissio on vaatinut, että seuraaval-
le kaudelle (vuodet 2008–2012) päästöoikeuksia  jaetaan tiukemmin jakoperustein. 
Muutamat jäsenmaat, mutta ei Suomi, ovat päättäneet jakaa osan päästöoikeuksis-
taan huutokaupalla kaudella 2008–2012.
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Kuvio 9.12. EU-maiden päästötavoitteet (milj. tonnia) ja niiden todennäköinen 
ylitys tai alitus  (milj. tonnia ja prosenttia) vuonna 2010
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Lähde: VATT (Eurostat).

Ruotsin, Ranskan, Iso-Britannian ja Saksan odotetaan alittavan päästöjensä tavoi-
tetason vuonna 2010. Se tarkoittaa että nämä maat voivat myydä päästöoikeuk-
siaan. Maat, joissa tavoitteiden ylitys on suhteellisen pieni kuten Irlanti ja Alanko-
maat, voivat päästä tavoitteeseensa päästökaupan avulla. Tietyille maille tavoitteen 
saavuttanen on melkoinen haaste. Esimerkiksi Espanjan todennäköinen ylitys voi 
olla jopa 50 prosenttia tavoitteesta. Myös Itävallassa ja Italiassa toimenpiteiden li-
sääminen näyttää välttämättömältä. Suomi on välimaastossa. Tilanne ei ole niin 
haastava kuin Espanjassa tai Itävallassa, mutta Suomi tarvitsee lisätoimenpiteitä 
kotimaassa. Viides ydinvoimala voi suunnilleen puolittaa ylityksen, jos sen toiminta 
alkaa ajoissa.
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Päästöjen kehitystä voidaan kuvata myös sillä, kuinka paljon päästöt muuttuvat kansantuot-
teen kasvaessa yhdellä prosenttiyksiköllä (päästöjen BKT-joustokerroin). Jos joustokerroin 
on matala, talouskasvu aiheuttaa suhteellisen vähän lisäpäästöjä tai päästöjen määrä voi 
jopa pienentyä (negatiivinen luku). Kuviossa 9.12. esitetään päästötavoitteet tasoina ja kun-
kin maan tavoitteeseen liittyvät yli- tai alijäämät, jos  maakohtaiset päästöjen BKT-joustoker-
toimet pysyvät ennallaan. Talouskasvu vuoteen 2010 on asetettu maakohtaisesti Eurostatin 
ennusteiden pohjalta. Ylijäämä tarkoittaa että maa todennäköisesti ei pääse tavoitteeseensa 
nykyisellä panostuksella. Jos ylijäämä on pieni, esim. vähemmän kuin 15 prosenttia tavoit-
teesta, maa voi hoitaa sen vielä melko helposti kansainvälisen päästökaupan avulla.
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