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Suhdannenäkymät syyskuussa 2019

>  Maa il man mark ki -
noil la krii siy ty vä
kaup pa so ta ja rat -
kai se ma ton Brexit

>  Suo men ta va ra -
vien nin mää rä on
kui ten kin vie lä kas -
vus sa ja…

>  …myös teol li suus -
tuo tan to oli 2. nel -
jän nek sel lä vah vaa

>  Vien ti mai den hei -
ken ty mi nen uh kaa
kui ten kin Suo men
vien tiä ja teol li -
suus tuo tan toa

>  Työ mark ki noi den
ti lan ne ta saan tu nut

Kauppasota pahenee ja talousnäkymät heikkenevät
Kaup pa so ta Yh dys val to jen ja Kii nan vä lil lä on edel leen jyr ken ty nyt. Toi saal ta sii- 
nä on vä lil lä näh tä vis sä lien ny tys tä, kun pre si dent ti Trump myös pe ruu uh kauk- 
si aan ja tul lien nos to ja. Ko ko nais suun ta on kui ten kin ol lut pa he ne va ja ar vaa ma- 
ton. Li säk si on huo mat ta va Ja pa nin ja Ete lä-Ko rean vä li nen kaup pa kiis ta, jos sa
maat ovat pois ta neet toi sen sa luo tet tu jen kaup pa kump pa nien lis tal ta, mikä nos- 
taa kau pan käyn nin kus tan nuk sia mai den vä lil lä.

OECD:n las ke ma CL-in di kaat to ri, joka en na koi bkt:n kas vua kuusi kuu kaut- 
ta etu kä teen, on jat ka nut hei ken ty mis tään Suo men vien ti mark ki noil la. In dek sin
taso on nyt ma ta lam mal la kuin ker taa kaan sit ten yli kym me nen vuo den ta kai sen
fi nans si krii sin. Toki täl löin in dek si oli huo mat ta vas ti ny kyis tä alem mal la ta sol la.
Vuo si sa dan alus sa oli li säk si kak si ajan koh taa, jol loin in dek si oli ny kyis tä alem- 
pa na.

Tavaraviennin määrä kasvussa
Ta va ra vien nin mää rä kas voi tam mi-maa lis kuus sa eri tyi sen ko vaa, yli nel jän pro- 
sen tin vauh tia vuo den ta kai ses ta. Huh ti-ke sä kuus sa vauh ti hi das tui kes ki mää rin
0,8 pro sent tiin. Vien ti lu vuis sa on suur ta kin kuu kausit tais ta hei lah te lua.

Kausi ta soi tet tu na huh ti-ke sä kuus sa vien nin mää rä oli 3,4 pro sent tia pie- 
nem pi kuin tam mi-maa lis kuus sa. Tä hän vai kut ti osal taan tam mi kuus sa ison lai- 
van vien ti. Kun muut kul ku neu vot pois te taan vien nin ke hi tyk ses tä, ha vai taan
kui ten kin, että maa lis-tou ko kuus sa ta va ra vien nin mää rä kas voi 2,8 pro sent tia
jou lu-hel mi kuus ta (ke sä kuul le ei tätä kir joi tet taes sa vie lä ol lut käy tet tä vis sä toi- 
mia la koh tai sia vien ti lu ku ja).

Teollisuustuotanto jopa vahvassa kasvussa
Teh das teol li suu den tuo tan non mää rä kas voi huh ti-ke sä kuus sa 2,7 pro sent tia
vuo den ta kai ses ta ja kausi ta soi tet tu na 1,1 pro sent tia tam mi-maa lis kuus ta. Ke hi- 
tys on si ten ol lut erin omais ta, kun ote taan huo mioon teol li suu den heik ko ke hi- 
tys Eu roo pas sa. Kan sain vä li nen ke hi tys vai kut taa kui ten kin myös Suo meen, ja
nä ky mät ovat si ten mol li voit toi set.

Met sä teol li suu den tuo tan to on su pis tu nut niin vuo den ta kai ses ta kuin edel- 
lis var tis ta kin. Sen si jaan ke mian teol li suus ja me tal li teol li suus ovat ol leet vah vas- 
sa kas vus sa.



Yhteenveto

ETLA Kuukausiraportti, Syyskuu 2019 3

Keskeisiä suhdannemuuttujia (%)
2018

Marras
2018
Joulu

2019
Tammi

2019
Helmi

2019
Maalis

2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä

Kuluttajahinnat1) 1,3 1,2 1,1 1,3 1,1 1,5 1,2 1,0 0,8

Suhdannekuvaaja1) 2) 0,1 -1,1 0,6 1,5 1,5 1,6 0,8 2,2

3 kk euribor-korko -0,316 -0,312 -0,308 -0,308 -0,309 -0,310 -0,312 -0,329 -0,365

Työllisyysasteen trendi 72,2 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4

Työttömyysasteen trendi 6,8 6,7 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6
1) Vuosimuutos, %
2) Tuotannon suhdannekuvaaja, työpäiväkorjattu.
Lähteet: Tilastokeskus, Euroopan keskuspankki.

Kokonaistuotanto, kausitasoitus
(ind 2010=100)

Huom. Käy rien vä lil le syn tyy eroa, jos tuo te ve ro jen mii nus tuo te tu ki palk kioi den mää rä ke hit tyy eri tah tia kuin ar von li säys ti- 
las ton pe rus vuo den jäl keen.

Tehdyt työtunnit koko kansantaloudessa
(3 kk lka vuosimuutos, %)

Työmarkkinakehitys junnaa paikallaan
Hei nä kuus sa työl li syy sas teen tren di oli edel leen 72,4
pro sent tia, ku ten se on ol lut vii me jou lu kuus ta läh tien.
His to rial li nen tren di voi kui ten kin muut tua, kun saa- 
daan li sää ha vain to ja. Työt tö myy sas teen tren di on ol- 
lut 6,6 pro sent tia tam mi kuus ta läh tien.

Ti las to kes kuk sen lu ku jen mu kaan työl lis ten lu ku- 
mää rän kas vu on hi das tu nut. Tou ko-hei nä kuus sa oli
kas vua 0,4 pro sent tia vuo den ta kai ses ta, mut ta hei nä- 
kuus sa se ale ni vuo den ta kai seen ver rat tu na en sim- 
mäi sen ker ran sit ten lo ka kuun 2016. Sa moin työ voi- 
man mää rä on kään ty nyt kol men kuu kau den liu ku vi na
kes kiar voi na tar kas tel tu na las kuun. Tou ko-hei nä kuus- 
sa pu do tus ta ker tyi 0,2 pro sent tia vuo den ta kai ses ta.

Työ mi nis te riön lu ku jen pe rus teel la alle 25-vuo tiai- 
den työt tö mien mää rän ale ne mi nen on py säh ty nyt,

ehkä jopa kään ty nyt nousuun. Sa moin pit kä ai kais työt- 
tö myy den ale ne mi nen on saat ta nut py säh tyä.

Poliittisia ja taloudellisia riskejä…
Epä var muut ta ai heut ta vat mm. maa il man kau pan ja ta- 
lous kas vun hi das tu mi nen mm. eu roa lu eel la, Yh dys val- 
tain kaup pa- ja fi nans si po li tiik ka, pank ki jär jes tel mä
osis sa eu roa luet ta, brexit, Kii nan ta lous kun to ja -ke hi- 
tys sekä vel kaan tu mi nen laa jem min kin eri tyi ses ti ke- 
hit ty vil lä mark ki noil la. Pit kään kes tä nyt el vyt tä vä ra- 
ha po li tiik ka on luo nut kuplia va ral li suusar voi hin maa- 
il man ta lou des sa. Geo po liit ti nen ti lan ne on vii me vuo- 
si na ki ris ty nyt eri puo lil la maa pal loa.
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Ennuste ja sen korjaustarve (%-muutos)
Ennuste Korjaustarve

2019 2020 2019 2020

Bkt 1,4 1,2 ⬇

Tuonti 0,3 2,3 ⬆ ⬇

Vienti 2,7 2,4 ⬆ ⬇

Investoinnit 1,1 1,0 ⬆ ⬇

Kulutus 1,1 1,1

Teollisuustuotanto 2,0 1,5

Työttömyysaste, % 6,7 6,7 ⬇

Inflaatio, % 1,2 1,4 ⬇ ⬇

Euribor 3 kk, % -0,2 -0,1

Lähde: Suhdanne 2019:1.

Arvonlisäyksen muutos edellisestä
vuodesta (%)

Suomen tavaravienti ja vientikysyntä (%)

Vien ti ky syn tä = Edel li sen vuo den vien tio suuk sil la pai no tet tu kil pai li ja mai den kausi ta soi tet tu teol li suus tuo tan to.
Ta va ra vien ti = Ta va ra vien nin mää rä, 12 kk:n lka (kes kis tet ty).
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Euroopan teollisuuden näkymät synkkenevät yhä,
kauppasota kiihtyy

>  Sak san ta lous su -
pis tui huh ti-ke sä -
kuus sa edel li ses tä
nel jän nek ses tä

>  Kii na nos ti tul -
le ja 75 mil jar din
dol la rin ar voi sel le
Yh dys val to jen tuon -
nil le sekä au toil le

>  Trump vas ta si
tul lien ko ro tuk sil la
Kii na-tuon nil le

>  Pää mi nis te ri Bo -
ris John son vie mäs sä
Bri tan ni aa koh ti so -
pi muk se ton ta brexi -
tiä

Öljyn Brent-laadun hinta noin 59 dollarissa tynnyriltä
Öljyn Brent-laa dun hin ta on las ke nut elo kuun lo pus sa noin 59 dol la rin ta sol le
tyn ny ril tä, kun se vie lä hei nä kuus sa oli kes ki mää rin 64 dol la ris sa. Alim mil laan
hin ta kävi elo kuun alus sa noin 57 dol la ris sa tyn ny ril tä. Öljyn hin taa ovat las ke- 
neet eri tyi ses ti kaup pa so dan kiih ty mi nen Yh dys val to jen ja Kii nan vä lil lä sekä
tie dot maa il man ta lou den kas vun hi das tu mi ses ta. Hin ta ei ole saa nut juu ri tu kea
edes OPEC-mai den so pi mis ta tuo tan non leik kauk sis ta, jot ka ylit ti vät ta voi te ta- 
son sa 46 pro sen til la hei nä kuus sa. Myös OPECin ul ko puo li set mut ta so pi muk- 
ses sa mu ka na ole vat maat ylit ti vät tuo tan non leik kaus ta voit teen sa hei nä kuus sa.

Euroalueen inflaatio heinäkuussa 1,0
Eu roa lu een in flaa tio oli hei nä kuus sa 1,0 pro sent tia Eu ros ta tin tar ken tu nei den
tie to jen pe rus teel la. In flaa tio ta tar kis tet tiin hie man alas päin en nak ko tie dois ta.
Eu roa lu een mais ta in flaa tio oli no pein ta Lat vias sa ja Slo va kias sa, kum mas sa kin
3 pro sent tia. Suu ris ta alu een ta louk sis ta Sak san in flaa tio oli hei nä kuus sa 1,1,
Rans kan 1,3, Ita lian 0,3 ja Hol lan nin 2,6 pro sent tia. Eu roa lu een mais ta in flaa tio
oli vai mein ta Por tu ga lis sa (-0,7 %) ja Krei kas sa (0,4 %). Enem mis tös sä eu roa lu- 
een mais ta in flaa tio jäi EKP:n ta voi te ta son ala puo lel le. Ener gian ja pro ses soi- 
mat to man ruo an hin nois ta puh dis tet tu poh jain flaa tio oli hei nä kuus sa eu roa lu- 
eel la 1,1 pro sent tia.

Euroalueen teollisuustuotanto laski heinäkuussa 2,6 prosenttia
Eu roa lu een teol li suus tuo tan to las ki hei nä kuus sa 2,6 pro sent tia vuo den ta kai ses- 
ta. Edel lis kuu kau des ta tuo tan to las ki va luut ta-alu eel la 1,6 pro sent tia. EU-mai- 
den teol li suus tuo tan toon puo les taan kir jat tiin hei nä kuus sa 1,9 pro sen tin las ku
vuo den ta kai ses ta. EU-mais ta teol li suus tuo tan to las ki eni ten vuo den ta kai ses ta
Sak sas sa (-6,2 %), Kroa tias sa (-5,6 %) ja Por tu ga lis sa (-5,6 %). Edel lis kuu hun
ver rat tu na voi mak kain pu do tus ha vait tiin Ir lan nis sa (-8,8 %). Vuo den ta kai ses ta
teol li suus tuo tan to ke hit tyi par hai ten Vi ros sa (+7,4 %), Lat vias sa (+4,4 %) ja
Tans kas sa (+4,2 %). Tuo te ryh mit täin tar kas tel tu na hei koi ten EU-mais sa ke hit tyi
pää oma ta va roi den tuo tan to, joka las ki yh teen sä 3,7 pro sent tia vuo den ta kai ses- 
ta. Myös EU-mai den vä li tuot tei den tuo tan to las ki hei nä kuus sa 2,0 pro sent tia
vuo den ta kai ses ta.
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Teollisuustuotanto ja hinnat (%-muutokset)
2019

Touko
2019
Kesä

2019
Heinä

2019
Elo 3 kkl3) Kum2)

2018/194) 2018 Ennuste
2019

Ennuste
2020

Teollisuustuotanto

G71): kk/kk, vuositasolla 0,6 -0,1 0,2 2,3 0,9 1,6

EU-28 0,0 -1,6 -0,6 -0,6 0,2 1,0 1,6

Euroalue -0,8 -2,4 -0,6 -1,2 -0,1 0,7 1,6

Suomen 12 vientimaata1), % -0,4 -0,5 1,8 0,8 1,6

Kuluttajahinnat

EU-152) 1,3 1,3 1,2 0,7 1,2 1,7 1,4 1,6

Euroalue, harmonisoitu 1,2 1,3 1,0 0,9 1,1 1,8 1,4 1,6

Suomen 14 vientimaata2) 1,6 1,6 1,5 0,8 1,5 1,8 1,5 1,7

Raaka-aineiden hinnat

Muu kuin energia,
HWWA-ind., %

-8,6 -3,2 5,6 1,5 0,9 1,8 -4,3 1,2

Raakaöljy, USD/tynnyri, taso 70,2 63,0 64,2 -2,7 65,1 72,8 65,0 67,0
1) Kolmen kuukauden liukuva keskiarvo.
2) Laskettu kansallisista indekseistä.
3) Viimeisen kolmen kuukauden keskiarvon muutos ed. kolmesta kuukaudesta.
4) Viimeisimman havainnon taso kiinnitetty loppuvuodeksi. Raakaöljyn osalta kuvaa tasoa v. 2019 ja HWWA-indeksin osalta muutosta v. 2019.
Lähteet: Tilastokeskus, OECD, Bloomberg, Suhdanne 2019:1.

Raakaöljyn maailmanmarkkinahinta (USD/barreli, Brent)
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Korot (%)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä

2019
Elo

Viim. 3 kk
ka

2018
ka 20191)

Rahamarkkinakorot, 3 kk, %

Euribor -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,3 -0,3 -0,3

USA, Libor 2,6 2,6 2,5 2,4 2,3 2,1 2,4 2,3 2,4

Japani, 3 kk 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Iso-Britannia 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Ruotsi, Stibor 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,5 0,0

Euribor, 12kk -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 -0,2 -0,2

Valtion joukkovelkakirjojen tuotto, 10 vuotta, %

USA 2,6 2,5 2,4 2,1 2,0 1,5 2,2 2,9 2,3

Saksa 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 -0,7 -0,2 0,5 -0,2

Ranska 0,4 0,4 0,3 0,1 -0,1 -0,4 0,1 0,8 0,2

Italia 2,5 2,6 2,6 2,3 1,7 1,3 2,2 2,6 2,1

Espanja 1,1 1,1 0,9 0,5 0,4 0,1 0,6 1,4 0,7

Belgia 0,5 0,5 0,4 0,1 0,0 -0,3 0,2 0,8 0,2

Kreikka 3,8 3,4 3,4 2,7 2,1 2,0 2,7 4,2 2,8

Portugali 1,3 1,2 1,0 0,6 0,5 0,2 0,7 1,8 0,8

Irlanti 0,7 0,6 0,5 0,3 0,1 0,0 0,3 1,0 0,4

Suomi 0,3 0,2 0,1 0,0 -0,1 -0,4 0,0 0,6 0,1
1) Viimeisimmän havainnon taso kiinnitetty loppuvuodeksi.
Lähde: Bloomberg.
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Korot (%), osake- ja valuuttakurssit
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä

2019
Elo

Viim. %, 3 kk %, 12 kk %, v. alusta1)

Osakekurssit, indeksipisteluku ja muutokset (indeksi, 2008/12=100)

Eurobloc 300 162,0 167,6 163,2 163,1 167,6 159,0 0,0 -1,3 5,4

SP 500, USA 319,5 330,9 325,3 329,3 341,4 324,4 3,2 7,3 9,2

Nikkei 300,
Japani

191,5 193,0 185,8 185,2 189,3 181,1 -1,9 -6,5 -1,6

Hex, yleisindeksi 181,9 182,0 171,7 172,0 174,8 166,8 -4,0 -7,0 -3,6

Lyhyet korot, 3 kk Pitkät korot, 10v. Euron val.kurssit paik. valuutoissa

Rahamarkkinaennusteet Libor Euribor USA Saksa USD JPY RMB GBP SEK RUB

2018 2,3 -0,3 2,9 0,5 1,2 130,4 7,8 0,9 10,3 74,1

2019/7 2,3 -0,4 2,0 -0,3 1,1 121,4 7,7 0,9 10,6 70,9

2019e 2,6 -0,2 1,1 130,2 7,8 0,9 10,3 73,4

2020e 2,6 -0,1 1,1 130,2 7,8 0,9 10,3 73,4
1) Vertailulukuna tammikuun keskiarvo.
Lähde: Bloomberg.

Teollisuustuotanto, kausitasoitus (ind 2015=100)
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Tavaraviennin ja -tuonnin määrä supistui
kesäkuussa

>  Ta va ra vien nin
arvo las ki eni ten
kul je tus vä li neis sä

>  Vien ti Yh dys val -
toi hin, Kii naan ja
Ve nä jäl le oli ar vol -
taan kas vus sa

>  Met sä teol li suu den
vien ti hin nat ovat
las kus sa

Kaasuputkien toimitukset kasvattivat metallien jalostuksen vientiä myös
kesäkuussa
Ta va ra vien nin mää rä vä he ni ke sä kuus sa 1,5 pro sent tia edel lis vuo des ta, kun Tul- 
lin il moit ta ma vien nin arvo de fla toi daan Ti las to kes kuk sen vien ti hin tain dek sil lä.
Vien nin arvo las ki 3 pro sent tia ja vien ti hin nat 1,5 pro sent tia vii me vuo ti ses ta.

Tul lin en nak ko tie to jen mu kaan ta va ra vien nin arvo las ki eni ten kul je tus vä li- 
neis sä. Myös ko nei den ja lait tei den, met sä teol li suu den tuot tei den sekä ke mi kaa- 
lien ja ke mial lis ten tuot tei den vien nin arvo oli las kus sa. Öljyn ja los tei den vien nin
arvo sen si jaan py syi edel lis vuo den lu ke mis sa. Kaa su put kia vie tiin ke sä kuus sa
avo me rel le ja Ve nä jäl le 129 mil joo nan eu ron ar vos ta, mikä kas vat ti me tal lien ja- 
los tuk sen vien tiä tun tu vas ti. Il man put ki toi mi tuk sia me tal lien vien nin arvo oli si
las ke nut 5 pro sent tia.

Vien ti Yh dys val toi hin, Kii naan ja Ve nä jäl le oli kas vus sa ke sä kuus sa, mut ta
vien ti EU-mai hin las ki ar vol taan 7 pro sent tia. Vien ti EU:n ul ko puo lel le nousi yh- 
teen sä 3 pro sent tia. Ku lu van vuo den al ku puo lis kol la vien ti EU-mai hin kas voi ar- 
vol taan 2 pro sent tia ja mui hin mai hin 6 pro sent tia.

Ta va roi den vien ti hin nat ale ni vat hei nä kuus sa 1,9 pro sent tia vii me vuo ti ses ta.
Me tal lien ja los tuk sen vien ti hin nat kään tyi vät jo tam mi kuus sa noususuun taan,
mut ta jäi vät vie lä hei nä kuus sa 5,6 pro sent tia edel lis vuo tis ta ma ta lam mal le ta sol- 
le. Ke mi kaa lien ja ke mial lis ten tuot tei den vien ti hin nat pu to si vat 5 pro sent tia
vuo den ta kai ses ta. Pa pe ri teol li suu den vien ti hin nat las ki vat 4 pro sent tia ja puu ta- 
va ra teol li suu den 3,3 pro sent tia, mikä viit taa sii hen, että ky syn tä on hei ken ty nyt.
Elin tar vi ke teol li suu den jo pit kään kes tä nyt vien ti hin to jen nousu sen si jaan jat- 
kui hei nä kuus sa, alan vien ti tuot teet kal lis tui vat 2,7 pro sent tia.

Sähköteknisten tuotteiden tuonnin arvo pysyi kesäkuussa edellisvuoden
lukemissa
Ta va ra tuon nin mää rä pu to si ke sä kuus sa 7,2 pro sent tia vuo den ta kai ses ta, kun
Tul lin il moit ta ma tuon nin arvo de fla toi daan Ti las to kes kuk sen tuon ti hin tain dek- 
sil lä. Tuon nin arvo las ki 10 pro sent tia ja tuon ti hin nat 2,6 pro sent tia edel lis vuo- 
des ta. Ener gia tuot tei den tuon ti hin nat pu to si vat ke sä kuus sa 9,5 pro sent tia, mikä
vai kut ti eni ten tuon ti hin to jen las kuun. Hei nä kuus sa ener gia tuot tei den tuon ti- 
hin nat las ki vat 8,9 pro sent tia.

Tul lin en nak ko tie to jen mu kaan teol li suu den ko nei den ja lait tei den, kul je tus- 
vä li nei den sekä ke mian teol li suu den tuot tei den tuon nin arvo oli las kus sa. Myös
rau dan ja te räk sen sekä mal mien tuon nin arvo vä he ni.
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Ulkomaankauppa ja vaihtotase (%-muutokset ja mrd. euroa)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä 3 kkl1) Kum2) 20183) Ennuste

2019
Ennuste

2020

Tavaroiden vienti

-määrä, %-muutos -0,7 -3,4 7,6 -1,5 -3,3 2,4 0,5 2,6 2,1

-hinta, %-muutos4) 1,8 1,1 -0,2 -1,5 -1,9 -0,2 0,7 5,2 0,5 0,7

Tavaroiden tuonti

-määrä, %-muutos -3,8 4,7 3,5 -7,2 0,9 -1,1 2,9 0,8 1,7

-hinta, %-muutos4) 1,8 1,5 -0,7 -2,6 -2,0 -0,2 0,1 4,1 -0,3 0,5

Vaihtotase, mrd. eur -0,2 -3,9 0,6 0,8 -1,4 -3,7 -1,0 0,2

Kauppatase, mrd. eur 0,2 -0,2 0,1 0,4 1,4 0,8 2,9 3,4
1) Kolmen viimeisen kuukauden muutos edellisestä.
2) Kumulatiivinen vuoden alusta. Määrän ja hintojen keskiarvo verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
3) Kansantalouden tilinpidossa.
4) Indeksi 2010=100.
Lähteet: Tulli, Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.

Viennin volyymi, kausitasoitus
(ind 2015=100)

Tuonnin volyymi, kausitasoitus
(ind 2015=100)

Säh kö tek nis ten tuot tei den tuon nin arvo sen si jaan py- 
syi vii me vuo den lu ke mis sa.

Ar vol taan ta va roi den tuon ti las ki eni ten Sak sas ta.
Tuon ti Yh dys val lois ta li sään tyi tun tu vas ti, mut ta
tuon ti Kii nas ta nousi vain vä hän.
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Viennin määrä toimialoittain (%-muutos)
Arvo-osuus

2018 (%)
2019

Tammi
2019
Helmi

2019
Maalis

2019
Huhti

2019
Touko

Kum

Paperiteollisuus (17) 16,1 -4,3 -1,2 -3,9 -0,3 -1,3 -2,3

Metallien jalostus (24) 13,4 6,9 7,0 0,3 41,0 23,1 15,1

Koneet ja laitteet (28) 12,9 -0,8 11,4 3,6 8,8 7,6 6,1

Kemikaalit ja lääk. (20, 21) 8,9 0,0 -6,0 -6,1 5,5 11,9 0,9

Öljytuotteiden valm. (19) 8,1 -2,9 -2,7 -9,5 17,6 23,8 4,2

Moottoriajoneuvot (29) 6,5 -16,5 2,1 10,9 22,1 10,9 6,2
Lähteet: Tulli ja Tilastokeskus.

Vienti ja tuonti (vuosimuutos, %)
2017

IV
2018

I
2018

II
2018

III
2018

IV
2019

I
2018 Ennuste

2019
Ennuste

2020

Vienti yhteensä 8,6 3,4 1,4 -1,4 1,0 3,3 1,1 2,7 2,4

Tavaroiden vienti 6,9 4,0 1,2 -3,6 0,3 3,4 0,5 2,6 2,1

Palvelujen vienti 12,1 2,2 1,8 3,8 2,6 3,0 2,6 3,0 3,1

Tuonti yhteensä 2,9 5,6 1,9 2,7 6,2 -0,4 4,1 0,3 2,3

Tavaroiden tuonti 3,8 6,4 0,2 1,5 3,8 -3,8 2,9 0,8 1,7

Palvelujen tuonti 1,0 3,8 5,6 5,1 11,0 6,8 6,5 -0,8 3,5
Lähteet: Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.

Moottoriajoneuvojen viennin määrä,
kausitasoitus (ind 2015=100)

Teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin
määrä, kausitasoitus (ind 2015=100)
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Vähittäiskaupan kasvu kestävämmälle tasolle

>  Vä hit täis kau pan
myyn nin mää rä kas voi
tou ko-hei nä kuus sa
2,1 %

>  Kas vu hi das tui
edel li ses tä ha vain -
nos ta, kun vah va
huh ti kuu pu to si ver -
tai lus ta pois

>  Moot to ria jo neu -
vois sa pien tä el py -
mis tä

>  Lii ke vaih don hin -
nat vii me vuo ti sel la
ta sol la

Vähittäiskaupan kasvu maltillistui
Vä hit täis kau pan lii ke vaih don työ päi vä kor jaa ma ton mää rä kas voi en nak ko tie to- 
jen mu kaan tou ko-hei nä kuus sa 2,1 pro sent tia vuo den ta kai ses ta. Tätä edel tä neet
kol me ha vain toa oli vat kes ki mää rin 2,7 pro sent tia, kos ka huh ti kuus sa kas vua
ker tyi yli kuusi pro sent tia vuo den ta kai ses ta.

En nak ko lu ku on vain koko vä hit täis kau pal le. Huh ti-ke sä kuus sa ta va ra ta lo- 
jen lii ke vaih don mää rä kas voi 3,4 pro sent tia ja eri kois kau pan 3,8 pro sent tia.
Edel li nen on vii me kuu kausi na kiih ty nyt, jäl kim mäi nen puo les taan hi das tu nut.

Ko din tek nii kan vä hit täis kaup pa kas voi huh ti-ke sä kuus sa mel kein 11 pro sen- 
tin vauh tia vuo den ta kai ses ta. Eri tyi ses ti täl lä toi mia lal la lii ke vaih don mää rää li- 
sää kui ten kin tuot tei den tek ni sen ke hi tyk sen tuo ma li säys mää räin dek siin. Kun
esi mer kik si te le vi sioon tu lee uusia tek ni siä omi nai suuk sia, sii tä tu lee ai em paa
pa rem pi ja mo ni puo li sem pi tuo te, ta val laan ai em paa ”suu rem pi”, vaik ka tuot- 
teen kap pa le mää rä ei muu tu. Kas vu on kui ten kin niin voi ma kas ta, että myyn nin
kap pa le mää rät ovat ne kin ol leet sel väs sä kas vus sa. Ko din tek nii kan hin nat oli vat
7 pro sen tin las kus sa vuo den ta kai ses ta.

Moottoriajoneuvoissa piristymistä
Pit kään kär si nyt moot to ria jo neu vo jen kaup pa pi ris tyi sel väs ti huh ti-ke sä kuus sa:
tuk ku kaup pa kas voi kausi ta soi tet tu na 3,5 pro sent tia ja vä hit täis kaup pa 0,9 pro- 
sent tia edel tä nees tä kol men kuu kau den ajan jak sos ta.

Hinnat viimevuotisella tasolla
Koko vä hit täis kau pan hin nat ovat lii ke vaih don käy pä- ja kiin teä hin tais ten ai ka- 
sar jo jen avul la las ket tu na vii me vuo ti sel la ta sol laan. In flaa tio oli si näin las ket tu- 
na hi das tu nut sel väs ti vii me vuo den lo pun yh des tä pro sen tis ta. Ta va roi den hin- 
tain flaa tio oli ku lut ta ja hin tain dek sin mu kaan kui ten kin hei nä kuus sa 0,6 pro- 
sent tia. Kä sit teet ei vät ole yh te ne vät.

Moot to ria jo neu vo jen kau pas sa ja huol to toi mes sa hin nat ale ni vat huh ti-ke- 
sä kuus sa 0,2 pro sent tia vuo den ta kai ses ta. Nii den tuk ku kau pas sa hin nat las ki vat
1,4 pro sent tia, mut ta nousi vat vä hit täis kau pas sa 0,1 pro sent tia ja huol los sa 1,2
pro sent tia.
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Vähittäiskaupan myynnin määrä, vuosimuutos (3 kk lka, %)
2019

Tammi
2019
Helmi

2019
Maalis

2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä

Vähittäiskauppa 1,2 0,8 1,1 2,8 2,4 2,9 2,1

Päivittäistavarakauppa -0,7 -1,2 -2,0 0,6 0,6 1,8 -0,3

Tavaratalokauppa 0,2 0,1 1,5 2,9 2,7 3,4

Erikoiskauppa yhteensä 2,4 2,4 4,0 5,1 4,2 3,8

Kodintekniikan vähittäiskauppa 7,5 7,5 11,2 11,9 12,9 10,9

Rautakauppatavaroiden vähittäiskauppa 0,3 -0,4 0,1 2,2 -0,3 0,3

Urheiluvälineiden vähittäiskauppa 11,0 7,4 7,8 4,6 7,5 5,3

Moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus -2,9 -1,3 -0,5 0,0 -1,8 -1,9

Lähde: Tilastokeskus.

Vähittäiskaupan myynnin kausitasoitettu
määrä (indeksi 2015 = 100)

Vähittäiskaupan myynnin määrä, vuosimuutos
(3 kk lka, %)

Uusien asunto- ja kulutusluottojen nostot
talletuspankeista (3 kk lka, %-muutos)
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Yksityiset kulutusmenot, määrän vuosimuutos (%)
2017

III
2017

IV
2018

I
2018

II
2018

III
2018

IV
2019

I
Ennuste

2019
Ennuste

2020

Yksityiset kulutusmenot 0,8 1,7 1,4 3,0 1,6 1,9 -0,5 1,4 1,3

Kestävät kulutustavarat 3,5 5,4 5,3 9,6 4,4 -0,1 -3,1 1,3 3,8

Puolikestävät tavarat 3,4 4,3 1,7 4,7 0,8 -0,5 2,6 1,8 2,0

Lyhyikäiset tavarat -0,5 -0,9 1,5 -0,4 0,3 0,6 -2,8 -0,1 0,2

Palvelut 1,7 2,5 1,4 3,3 2,2 2,6 1,1 2,2 1,4

Lähteet: Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.

Nimellinen yksityinen kulutus ja
palkkasumma (%)

Kuluttajien luottamusindikaattori ja
vähittäiskaupan myynnin määrä

Luottamusindikaattorit
(saldot)

Kulutustavaroiden tuonnin määrä
(3 kk lka, %-muutos)
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Investointiaktiviteetti odotettua
vireämpää alkuvuonna

>  Teol li suu des sa
vah va in ves toin ti -
puh ti

>  Lii ke- ja asuin -
ra ken ta mi nen ala -
mäes sä

>  Hal li tuk sel ta
lai ha in ves toin tioh -
jel ma

Uu dis ra ken ta mi sen vo lyy mi ko ho si II-nel jän nek sel lä 0.6 pro sent tia vuo den ta- 
kai ses ta. Asun to jen uu dis ra ken ta mi nen su pis tui va jaat 5 pro sent tia, mut ta yri- 
tys ten ja yh tei sö jen ra ken ta mi nen kas voi sa man ver ran. Muu ta ta lon ra ken ta mis- 
ta nos ti teol li suus ra ken ta mi nen, jos sa pääs tiin 18 pro sen tin kas vuun.

Teol li suus ra ken ta mi sen vah va el py mi nen on myön tei nen ke hi tys suun ta,
mikä tu lee nä ky mään II-nel jän nek sen in ves toin ti lu vuis sa.

Myös lop pu vuo si on lu paa va, sil lä uusia teh das hank kei ta käyn nis tet tiin al ku- 
vuon na va jaat 40 pro sent tia vuo den ta kais ta enem män.

Teol li suu den in ves toin tien el py mi nen on hy vin so pusoin nus sa EK:n in ves- 
toin ti tie dus te lun kans sa. Yri tys ky se lyn mu kaan käy pä hin tai nen teh das ra ken ta- 
mi nen kas vaa tänä vuon na yli 20 pro sent tia, ja kas vu on laa ja-alais ta kat taen
elin tar vi ke-, ener gia- sekä me tal li- ja ke mian teol li suu det.

Teh das ra ken ta mi nen tuot taa yleen sä mui ta kin in ves toin te ja ku ten kone- ja
lai te han kin to ja. EK:n tie dus te lus sa kone- ja lai tein ves toin tien ar vioi daan kas va- 
van tänä vuon na 5 pro sent tia, ja sa maan kas vu lu kuun pääs tä nee tut ki mus- ja
tuo te ke hi tys pa nos tuk sis sa.

Mui den toi mia lo jen (ml. asuin ra ken ta mi nen) in ves toin tiak ti vi teet ti on kui- 
ten kin hii pu nut.

Suu rim pien kau pun kien alue kes kus ra ken ta mi nen on vii meis te lyä vail le val- 
mis ta. Al ku vuon na lii ke- ja toi mis to kes kus ra ken ta mi nen su pis tui 7 pro sent tia.

Asuin ra ken ta mi nen on jat ka nut ala mä keä koko al ku vuo den pu do ten 3,5 pro- 
sent tia vuo den ta kai ses ta.

Pi dem mäl lä ai ka vä lil lä kat seet ovat kään ty neet hal li tuk sen in ves toin ti ra hoi- 
hin. Hal li tus oh jel man mu kaan ra hoi tus ta on tu los sa sel väs ti odo tuk sia vä hem- 
män, ja val tao sin li sä pa nos tuk set koh den tu vat väy lien pe rus kor jauk seen vuo si na
2020-2021.

Ker ta luon teis ta in ves toin ti ra hoi tus ta on tar koi tus li sä tä mm. tut ki mus- ja
ke hi tys toi min taan, ki vi hii len käyt töä kor vaa viin hank kei siin, kier to ta lou den
edis tä mi seen, luon non suo je luun, ra ja var tio lai tok sel le sekä asun to jen pe rus kor- 
jauk siin.
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Ennakoivia indikaattoreita (%-muutos vuodentakaisesta ellei toisin ilmoitettu)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä 3 kk2) 2018 Ennuste

2019
Ennuste

2020

Inv.tav. tuonti (määrä) 0,6 16,7 5,6 1,5 1,5 2,6 2,4

Inv.tav. tuotanto (määrä) 2,9 17,0 1,6 9,5 1,9 4,9

Rakennusaineteollisuus2) -6,3 -2,1 -6,1 -1,7 -1,2 2,3

Rakennusten aloitukset (m3) 8,5 34,1 -0,4 -4,9 1,5 -2,7

-asuinrakennukset 27,1 -8,9 -21,3 11,4 -1,5 1,2

-muut rakennukset 0,3 71,6 13,4 -11,0 3,1 -4,7

Uudisrak. vol.ind. yht. 1,0 1,2 1,4 -0,7 0,1 7,7 -1,3 -0,3

-asuntorakentaminen -2,2 -4,5 -3,9 -5,5 -0,9 9,2 -1,0 -0,7

-muu talonrakentaminen 3,7 6,3 6,0 3,5 1,1 6,5 -1,5 0,2

Rak. luottam.ind, saldo3) 10,4 5,2 6,8 0,4 2,5
1) Vuosisummasta laskettu kolmen viimeisimmän havainnon keskiarvo kolmeen edelliseen verrattuna, %-muutos.
2) Tuotannon määrä.
3) Eurostat.
Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, Tulli, Suhdanne 2019:1.

Uudisrakennuksen aloitukset (m3),
12 kk, lka

Rakennusyritysten myynnin volyymi,
trendi (ind 2010=100)
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Investointien volyymi (%-muutokset ed. vuodesta)
2018

I
2018

II
2018

III
2018

IV
2019

I
Qt/

Qt-11)*
2018 Ennuste

2019
Ennuste

2020

Investoinnit yht. 6,1 3,0 -0,6 4,4 0,5 -0,6 3,1 1,1 1,0

Yksityiset inv. 6,6 2,5 -1,9 3,2 1,2 0,4 2,3 1,5 0,7

Julkiset inv. 3,9 5,5 5,7 9,0 -2,9 -4,0 6,2 -0,5 2,3

Koneet ja laitteet 5,9 0,5 -10,2 6,1 0,9 -2,5 0,4 1,9 1,1

Rakennusinv. 7,9 4,5 2,0 3,9 1,4 -0,2 4,4 0,1 0,4

-asuinrak. 10,8 6,9 3,9 4,6 0,8 -0,4 6,3 0,0 0,4

-muut talonrak. 7,1 4,4 3,3 6,3 2,1 -0,5 5,2 0,2 0,2

-maa- ja vesirak. -0,6 -3,3 -5,7 -2,1 1,4 2,3 -3,2 0,4 0,7

Muut investoinnit 1,6 1,4 3,4 3,4 -2,5 -2,4 2,5 2,4 2,9
1) Kausitasoitettu %-muutos ed. neljänneksestä.
Lähteet: Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.

Rakennus- sekä kone- ja laiteinvestointien
volyymi, kausitasoitus

Rakentamisen luottamusindikaattori
(saldo)
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Kotitalouksien nostamat as.lainat,
3kk, summa (%-muutos ed. v:sta)

Rakennuskustannukset ja asuntojen hinnat
(ind 2010=100)
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Suhdannekuvaajan mukaan bkt kasvoi 1,4
prosenttia kuluvan vuoden alkupuoliskolla

>  Ja los tuk sen ja
pal ve lua lo jen tuo -
tan to kas voi ke sä -
kuus sa

>  Teol li suu den ja
ra ken nusa lan luot ta -
mus ko he ni elo kuus sa

>  Pal ve lu yri tys ten
luot ta mus heik ke ni

Työpäiväkorjattuna kokonaistuotanto kasvoi kesäkuussa runsaat 2 prosenttia
vuodentakaisesta
Ti las to kes kuk sen jul kai se man tuo tan non suh dan ne ku vaa jan al ku pe räi sen sar jan
mu kaan ko ko nais tuo tan to kas voi ke sä kuus sa vain 0,5 pro sent tia vuo den ta kai- 
ses ta. Työ päi vä kor jat tu na kas vua ker tyi 2,2 pro sent tia vii me vuo ti ses ta. Kausi ta- 
soi tet tu na tuo tan to nousi ke sä kuus sa 0,9 pro sent tia tou ko kuus ta. Teol li suu den
ja ra ken ta mi sen yh teen las ket tu tuo tan to kas voi ke sä kuus sa työ päi vä kor jat tu na
2,2 pro sent tia edel lis vuo des ta. Pal ve lua lo jen tuo tan to nousi 2,5 pro sent tia, mut- 
ta al ku tuo tan to su pis tui 7,5 pro sent tia.

Pikaennakon mukaan bkt kasvoi toisella neljänneksellä työpäiväkorjattuna 1,8
prosenttia viimevuotisesta
Kan san ta lou den ti lin pi don ke sä kuus sa jul kais tu jen kor jat tu jen en nak ko tie to jen
mu kaan Suo men brut to kan san tuo te kas voi ku lu van vuo den en sim mäi sel lä nel- 
jän nek sel lä 0,9 pro sent tia vuo den ta kai ses ta al ku pe räi sen sar jan mu kaan ja
kausi ta soi tet tu na 0,6 pro sent tia edel li ses tä nel jän nek ses tä.

Nel jän nes vuo sit tai sen pi kaen na kon mu kaan kausi ta soi tet tu brut to kan san- 
tuo te kas voi ku lu van vuo den toi sel la nel jän nek sel lä 0,9 pro sent tia edel li ses tä
nel jän nek ses tä. Työ päi vä kor jat tu na bkt nousi toi sel la nel jän nek sel lä 1,8 pro sent- 
tia vuo den ta kai ses ta. Pi kaen na kon las ken nas sa ei huo mioi da vä li tuo te käyt töä,
tuo te ve ro ja eikä tuo te tu ki palk kioi ta.

Tuo tan non suh dan ne ku vaa jan al ku pe räi sen sar jan mu kaan ko ko nais tuo tan- 
to kas voi vuo den 2019 al ku puo lis kol la 1,4 % vuo den ta kai ses ta ja työ päi vä kor jat- 
tu na nii ni kään 1,4 pro sent tia. Suo men bkt kas voi vii me vuon na 1,7 pro sent tia.

Teollisuuden luottamus vahvistui hieman elokuussa
Elin kei noe lä män kes kus lii ton jul kai se man teol li suu den luot ta musin di kaat to rin
mu kaan teol li suus yri tys ten luot ta mus ko he ni hie man elo kuus sa. Sal do lu ku py syi
kui ten kin edel leen pit kän ai ka vä lin kes kiar von ala puo lel la.

Tuo tan non odo te taan jon kin ver ran li sään ty vän lä hi kuu kausi na. Vas taa jis ta
81 pro sent tia kui ten kin il moit ti, että tuo tan to ka pa si teet ti oli täy des sä käy tös sä
elo kuus sa. Ti laus kan nat oli vat las kus sa. Val mis tuo te va ras tot oli vat nor maa lia
suu rem mat, mut ta ne pie ne ni vät hie man.

Myös ra ken nusa lan luot ta mus nousi elo kuus sa ja näin ol len se on edel leen
pit kän ai ka vä lin kes kiar voa kor keam pi. Ti laus kan nat py syi vät en nal laan elo kuus- 
sa. Pal ve lu yri tys ten luot ta mus heik ke ni ja pu to si si ten pit kän ai ka vä lin kes kiar- 
von ala puo lel le. Myyn ti py syi en nal laan ver rat tu na edel li seen kuu kau teen.
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Indikaattoreita (indeksi 2010 = 100 tai %-muutos vuodentakaisesta)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä Kum*

Kokonaistuotanto, 2010 = 100 106,8 106,9 108,8 110,4

vuosimuutos, % 0,9 3,4 1,2 0,5 1,4

Alkutuotanto, 2010 = 100 123,0 117,6 111,7 109,6

vuosimuutos, % -1,5 -5,8 -3,5 -9,3 -3,3

Jalostus, 2010 = 100 103,4 102,4 102,8 105,0

vuosimuutos, % -1,5 5,2 -0,3 -0,4 0,8

Palvelut, 2010 = 100 107,7 108,5 111,3 112,9

vuosimuutos, % 2,0 3,0 2,0 1,3 1,9

Teol. luottamusind., saldo* -1 -3 0 -6 -4

Rak. luottamusind., saldo* 10 5 7 0 2

Palv. luottamusind., saldo* 11 12 11 20 13
1) Kumulatiivinen tuotanto vuoden alusta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Lähteet: Tilastokeskus ja *Euroopan komission, Business and Consumer Survey.

Kokonaistuotanto toimialoittain (%-muutos vuoden takaisesta)
2017

I
2018

I
2018

II
2018

III
2018

IV
2019* 2018* Ennuste 2019 Ennuste 2020

Bkt markkinahintaan 3,3 2,1 2,1 1,8 0,7 0,9 1,7 1,4 1,2

Alkutuotanto -1,6 1,3 8,2 0,0 -1,3 -0,4 1,9 1,6 1,4

Teollisuus (B, C, D, E) 7,1 4,8 -0,6 -1,3 -2,7 -0,1 -0,1 2,7 1,1

Rakentaminen -0,4 3,9 2,2 1,1 2,2 1,1 2,2 -0,3 0,2

Palvelut 2,7 0,9 2,2 1,4 0,8 1,7 1,3 1,3 1,4

Bkt muutos ed. nelj. 1,1 0,4 0,2 0,1 0,0 0,6

Lähteet: Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.
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Tuotanto, kausitasoitus (indeksi) Teollisuuden odotukset (saldoluku)

Alkutuotanto,
2010 hintoihin (milj. euroa)

Teollisuuden ja rakentamisen tuotanto,
2010 hintoihin (milj. euroa)

Palvelujen tuotanto,
2010 hintoihin (milj. euroa)
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Kausitasoitettu teollisuustuotanto kasvoi
kesäkuussa vajaat 3 prosenttia vuodentakaisesta

>  Ke mian teol li suu -
den tuo tan non vah va
kas vu jat kui

>  Me tal lien ja los -
tuk sen ja ra ken -
nusai nei den tuo tan to
on vä hen ty nyt jo
puo len vuo den ajan

>  Me tal li- ja pa pe -
ri teol li suu den
uusien ti laus ten
arvo vä he ni ke sä -
kuus sa

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus nosti kesäkuussa tehdasteollisuuden
tuotantolukua tuntuvasti
Koko teol li suu den tuo tan to li sään tyi ke sä kuus sa 0,3 pro sent tia vuo den ta kai ses ta
teol li suus tuo tan non vo lyy mi-in dek sin al ku pe räi sen sar jan mu kaan. Työ päi vä- 
kor jat tu na kas vua ker tyi 2,6 pro sent tia. Kausi ta soi tet tu na koko teol li suu den tuo- 
tan to kas voi ke sä kuus sa 2,7 pro sent tia vuo den ta kai ses ta ja 1,2 pro sent tia tou ko- 
kuus ta.

Säh kö-, kaa su- ja läm pö huol to ko ho si ke sä kuus sa kausi ta soi tet tu na 15,2 pro- 
sent tia vuo den ta kai ses ta ja pro sen tin tou ko kuus ta. Kai vos toi min nan ja lou hin- 
nan tuo tan to pu to si voi mak kaas ti tois ta kuu kaut ta pe räk käin, ke sä kuus sa 38,6
pro sent tia vuo den ta kai ses ta, mikä hei ken si koko teol li suus tuo tan non ke hi tys tä.
Alan tuo tan to kui ten kin kas voi 9,2 pro sent tia edel lis kuu kau des ta.

Teh das teol li suu den tuo tan to kas voi kausi ta soi tet tu na 3 pro sent tia vuo den- 
ta kai ses ta, mut ta pois lu kien säh kö- ja elekt ro niik ka teol li suus teh das teol li suu den
tuo tan to li sään tyi vain 1,3 pro sent tia. Säh kö- ja elekt ro niik ka teol li suu den tuo- 
tan to ko ho si ke sä kuus sa pe rä ti 16,1 pro sent tia vii me vuo ti ses ta ja 12,3 pro sent tia
tou ko kuus ta. Kul ku neu vo jen val mis tus ko ho si 4 pro sent tia ja ko nei den ja lait tei- 
den tuo tan to li sään tyi 3 pro sent tia vuo den ta kai ses ta. Me tal lien ja los tuk sen tuo- 
tan non las ku on jo kes tä nyt puo li vuot ta, ke sä kuus sa pu do tus oli 11 pro sent tia.
Pois lu kien säh kö- ja elekt ro niik ka teol li suus tek no lo gia teol li suu den tuo tan to
nousi vain 1,1 pro sent tia vii me vuo ti ses ta.

Ke mian teol li suu den tuo tan non vah va kas vu jat kui 8 pro sen tin tah tia. Pa pe- 
ri teol li suu den tuo tan non ala mä ki al koi jo vii me vuo den mar ras kuus sa, ku lu van
vuo den ke sä kuus sa tuo tan to mää rä jäi 6 pro sent tia edel lis vuo tis ta pie nem mäk si.
Ra ken nusai ne teol li suu den tuo tan to vä he ni seit se mät tä kuu kaut ta pe räk käin,
mut ta huo ne ka lu jen val mis tus li sään tyi puo les taan 7 pro sent tia ke sä kuus sa.

Uusien tilausten arvo väheni kesäkuussa 4,8 prosenttia vuodentakaisesta
Teol li suus yri tys ten uusien ti laus ten arvo las ki ke sä kuus sa al ku pe räi sen ti las to- 
sar jan mu kaan 4,8 pro sent tia vuo den ta kai ses ta. Kausi ta soi tet tu na uu det ti lauk- 
set vä he ni vät ar vol taan 0,7 pro sent tia tou ko kuus ta.

Ke mian teol li suu den ti laus ten arvo nousi ke sä kuus sa al ku pe räi sen sar jan
mu kaan pe rä ti 12,2 pro sent tia vuo den ta kai ses ta. Me tal li teol li suu den ti laus ten
arvo jäi 7,2 pro sent tia ja pa pe ri teol li suu den 6 pro sent tia edel lis vuo tis ta pie nem- 
mäk si. Sekä me tal li- että pa pe ri teol li suu den tuo tan to nä ky mät ovat si ten hei ken- 
ty neet.
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Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (2015=100, vuosimuutos, %)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

3
kkl1) Kum2) 20183) Ennuste

2019
Ennuste

2020

Teknologiateollisuus 0,8 9,7 1,1 5,1 1,0 3,4 3,9 2,8 1,6

Metallien jalostus -6,7 -5,6 -4,9 -11,3 0,2 -7,6 4,7 1,8 1,6

Kone- ja metalliteollisuus 2,0 11,9 3,9 2,6 0,9 3,9 4,7 3,9 1,6

Sähkö- ja elektroniikkateollisuus 3,1 11,7 -2,9 16,1 -0,1 7,2 1,9 1,3 1,7

Metsäteollisuus -4,6 -0,8 -0,7 -4,1 -0,2 -2,0 0,4 0,8 2,2

Puutavarateollisuus 0,4 3,2 0,4 0,7 -0,6 2,0 2,4 -1,5 0,7

Paperiteollisuus -5,8 -3,3 -1,3 -6,1 -0,5 -3,4 -0,5 1,8 2,9

Kemianteollisuus 2,1 9,1 6,6 8,0 3,9 4,1 0,0 2,8 1,0

Elintarviketeollisuus -3,9 6,6 -0,3 0,3 1,6 -0,2 -1,1 0,0 0,9

Tevanake-teollisuus -11,2 1,4 1,3 14,5 -0,4 0,2 3,0 0,6 1,5

Muu tehdasteollisuus -2,4 0,1 -1,5 -0,5 0,7 -1,6 3,7 0,2 1,7

Tehdasteollisuus yht. 0,3 5,3 1,3 3,0 1,1 1,9 2,0 2,0 1,6

Tehdasteollisuus pl. Sähkö- ja
elektroniikkateollisuus

-1,1 6,0 1,8 1,3 1,2 0,9 2,1 2,1 1,5

Kaivostoiminta ja louhinta 8,0 13,9 -48,4 -38,6 -24,8 -14,3 11,5 0,4 -2,3

Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto -7,7 3,4 10,8 15,2 2,2 2,0 -3,7 1,7 1,3

Koko teollisuus -1,2 6,7 0,6 2,7 0,9 1,5 2,0 2,0 1,5
1) Kausitas. tuotannon kolme viimeistä kuukautta kolmeen edelliseen verrattuna.
2) Kumulatiivinen tuotanto vuoden alusta verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
3) Tuotos kansantalouden tilinpidon mukaan.
Lähde: Tilastokeskus.

Tam mi-ke sä kuus sa uusien ti laus ten arvo oli kai ken
kaik ki aan vain 1,1 pro sent tia edel lis vuo tis ta suu rem pi.
Ke mian teol li suu den uusien ti laus ten arvo nousi 4,3

pro sent tia vuo den ta kai ses ta. Me tal li teol li suu den ti- 
lauk set li sään tyi vät 1,5 pro sent tia, mut ta pa pe ri teol li- 
suu den vä he ni vät 1,7 pro sent tia edel lis vuo des ta.
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Arvonlisäyksen volyymi toimialoittain (%-muutos)
2017

IV
2018

I
2018

II
2018

III
2018

IV
2019

I
2018 Ennuste

2019
Ennuste

2020

Koko teollisuus 7,1 4,8 -0,6 -1,3 -2,7 -0,1 -0,1 2,7 1,1

Tehdasteollisuus 6,7 4,2 -0,7 -1,3 -2,6 0,5 -0,2 2,9 1,1

Metsäteollisuus 4,6 -5,3 -8,9 -13,9 -12,2 -6,1 -10,1 3,3 2,1

Kemianteollisuus 8,0 4,8 -5,3 -1,9 -9,3 -3,8 -3,1 1,9 0,9

Metalliteollisuus pl. sähkötekn. 10,4 13,9 4,1 -1,4 1,0 0,7 4,0 4,7 0,4

Sähkötekn. teollisuus 2,5 -1,4 0,1 9,0 0,1 7,9 1,8 1,5 1,7

Koko teollisuuden muutos ed. nelj. 1,4 -0,3 -2,3 0,3 -0,9 4,0

Lähteet: Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.

Teollisuustuotanto, kausitasoitus
(ind 2015=100)

Teollisuustuotanto, kausitasoitus
(ind 2015=100)
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Teollisuustuotanto, kausitasoitus
(ind 2015=100)

Teollisuuden uudet tilaukset
(ind 2015=100)
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Työnhaku lopahti alkuvuonna

>  Vien tia lo jen
työl li syys lie väs sä
kas vus sa

>  Kol man nes toi mia -
lois ta li sä si työn
ky syn tää

>  Suur työ nan ta jat
vä hen tä neet rek ry -
toin te jaan

Työn ky syn nän ja työ voi man tar jon nan tren diu rat kään tyi vät al ku vuon na las- 
kuun. Työl li syy den las kusuun taus oli pe räi sin kau pa na lan, ra ken ta mi sen ja lii ke-
elä män pal ve lu jen työn ky syn nän hei ken ty mi ses tä.

Koko teol li suu den työl li syys py syi va kaa na, kun ko ti mark ki na teol li suu des sa
se las ki ja vien tia loil la (mm. me tal li teol li suus) nousi.

Ke sä kuu kausi na työl li syy su ran las kua hal lit si maa ta lou den, jul ki syh tei sö jen
ja kau pan alan työn ky syn nän su pis tu mi nen. Eten kin moot to ria jo neu vo jen kau- 
pas sa ja vä hit täis myyn nis sä työl li syy den las ku jat kui jyrk kä nä. Vain kol man nes
yh teen sä 29 ala toi mia las ta kas vat ti työl li syyt tään tou ko-hei nä kuus sa.

Työl li syy stren din heik ke ne mi nen veti työ voi man tar jon nan loi vaan las kuun,
ja näi den yh teis vai ku tuk ses ta työt tö myy sas te py syi al ku vuon na va kaa na 6,6 pro- 
sen tis sa.

Työ mark ki noi den ve don hii pu mi sen mer kit ovat mo ni nai sia. Hei ken ty nyt
työl lis ty mis to den nä köi syys vä hen si työn ha kuak ti vi teet tia ja työ voi man ul ko puo- 
lis ten vir taus työ voi maan py säh tyi al ku vuon na. Myös yk si tyi sen sek to rin työ- 
nan ta jien rek ry toin tien kas vu tait tui II-nel jän nek sel lä.

Rek ry toin tien ta saan tu mien se lit tyy suu rim pien työ nan ta jien (yli 50 hen ki- 
lön toi mi pai kat) vä hen ty neel lä työ paik kail moit te lul la. Pien työ nan ta jien ja eten- 
kin jul ki sen alan am ma teis sa hen ki lös tön li sä tar peet jat koi vat vah vaa kas vu aan.

Tuo tan non suh dan ne ku vaa jat al ku vuo del ta en na koi vat al ku tuo tan non ja ja- 
los tuse lin kei no jen työl li syy stren din las ke van vuo den jäl ki puo lis kol la. Pal ve lua- 
lo jen suh dan ne ku vaa jan mu kaan pal ve lu työn ky syn nän tren di jat kaa loi vaa
nousu aan lop pu vuon na.
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Työllisyyden vuosimuutos sekä työttömyys- ja työllisyysasteet (%)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä 3 kk1) 2018 Ennuste

2019
Ennuste

2020

Alkutuotanto 24,7 -11,3 15,2 3,7 -15,5 0,8 2,0 0,0 -0,1

Teollisuus -1,4 3,5 -0,6 -0,3 6,7 0,3 1,9 0,2 -0,3

Rakennustoiminta -8,6 1,6 3,1 2,8 -2,0 0,2 6,0 0,5 -1,0

Kauppa 5,6 4,9 0,5 1,5 -6,6 0,3 3,2 1,0 -0,5

Liikenne 7,2 -0,7 7,2 4,2 -1,1 0,9 5,0 2,1 1,2

Rahoitus, liike-el. palv. -1,3 -1,1 3,5 -5,4 3,6 0,0 1,0 1,3 0,1

Julk. ja muut yhtk. palv. 3,4 2,0 -1,8 -0,8 1,0 0,0 2,0 1,7 1,0

-Julkinen sektori 3,2 -5,3 -2,6 -2,9 -1,5 -0,6 -0,5 0,5 0,6

Työlliset yhteensä 2,5 1,2 1,3 0,0 -0,1 -0,1 2,7 1,2 0,2

Työvoiman tarjonta 0,5 0,6 0,7 -0,5 -0,6 -0,1 1,3 0,5 0,2

Tyött.aste, kausitas. sarja 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 0,02) 7,4 6,7 6,7

Työll.aste, kausitas. sarja 72,4 72,4 72,4 72,4 72,4 0,02) 71,6 72,6 72,8
1) Vuosisummasta laskettu kolmen viimeisimmän havainnon keskiarvo kolmeen edelliseen verrattuna, %-muutos. Kausivaihtelusta tasoitettuja työllisyyslukuja.
2) %-yksikköä.
Lähteet: Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.

Työn kysyntä ja tarjonta, trendi
(1 000 henkilöä)

Yksityisen ja julkisen sektorin työlliset,
12 kk, lka summa
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Työpanos, 3 kk, lka (vuosimuutos-%)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä

Alkutuotanto 17,7 8,8 7,3 2,2 -3,1

Teollisuus -2,9 0,7 2,8 1,6 2,9

Rakennustoiminta -0,8 -0,2 -1,5 -0,7 -1,2

Kauppa 5,3 3,1 1,5 -2,6 -3,0

Liikenne 3,9 3,8 5,1 2,6 3,3

Rahoitus, liike-elämää palv. toim. 4,4 -0,2 -1,1 -3,6 1,0

Julk. ja muut yhtk. pal. 0,1 0,8 2,2 -2,2 -1,6

Yhteensä 2,0 1,5 1,9 -1,0 -0,3

Lähde: Tilastokeskus.

Työlliset ja tehdyt työtunnit,
12 kk, lka summa

Työllisyys- ja työttömyysaste (%)

Työttömyys, trendi (1 000 henkilöä) Uudet avoimet työpaikat, trendi
(1 000 kpl)
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Inflaatio hidastui edelleen

>  In flaa tio va jo si
0,8 pro sent tiin

>  Taus tal la elin -
tar vik kei den, asu mi -
sen, lii ken teen ja
ma joi tuk sen hin to jen
ke hi tys

>  An sio ta soin dek si
vuo den alus sa sel -
väs sä nousus sa

Inflaatio hidastui 0,8 prosenttiin – syyt laaja-alaisia
Ku lut ta ja hin tain flaa tio va jo si 0,8 pro sent tiin hei nä kuus sa. Se oli vii mek si näin
ma ta la huh ti kuus sa 2018. Elin tar vik kei den hin tain flaa tio hi das tui 0,7 pro sent tiin
eri tyi ses ti he del mien (ome nat ja pää ry nät) ja mar jo jen sekä vi han nes ten (kaa lit,
juu rek set, sie net) hin to jen las kun seu rauk se na. Vi han nes ten hin nat oli vat vii me
vuon na sel väs sä nousus sa vie lä syys-lo ka kuus sa, jo ten il man yl lät tä viä ta pah tu- 
mia voi daan odot taa nii den hin tain flaa tion jää vän syk syl lä kin ne ga tii vi sek si.

Suu rin pai no ku lut ta ja hin tain flaa tios sa on asu mi sel la. Sen hin to jen nousu
hi das tui hei nä kuus sa 1,5 pro sent tiin, kun pe rus kor jaus kus tan nus ten nousu vauh- 
ti hi das tui sel väs ti, ko rot ale ni vat ja säh kön hin nan vuo si nousu hie man hi das tui.
Pe rus kor jaus kus tan nus ten vuo si nousu oli vuo den vaih tees sa nel jäs sä pro sen tis- 
sa, mut ta hei nä kuus sa enää 1,5 pro sent tia.

Lii ken teen hin to jen nousu oli 0,1 pro sent tia ku ten ke sä kuus sa, mut ta ke- 
vääl lä se oli sel väs ti kor keam pi. Au tot ja pol ku pyö rät ovat hal ven tu neet vuo den
ta kai ses ta sa moin kuin die sel sekä käyt tö- ja py sä köin ti mak sut. Sel väs sä nousus- 
sa oli vat hei nä kuus sa hin nat tak seis sa ja ko ti maan len noil la.

Majoituksen hinnat laskivat väliaikaisesti
Ra vin to lois sa ja ho tel leis sa hin to jen nousu vauh ti puo liin tui ke sä kuus ta ja jäi yh- 
teen pro sent tiin, alim mak si sit ten tou ko kuun 2011. Hi das tu mi nen joh tui ma joi- 
tus pal ve lu jen vuo si-in flaa tion kään ty mi ses tä sel väs ti ne ga tii vi sek si. Vuo si sit ten
hin nat nousi vat sel väs ti, jo ten elo kuus sa voi daan odot taa hin to jen ole van taas
vuo si ta sol la nousus sa. Tämä nos taa osal taan hie man elo kuun ko ko nai sin flaa tio- 
ta.

Nimellinen ansiotaso nousee
An sio ta soin dek si nousi sekä en sim mäi sel lä että toi sel la nel jän nek sel lä ta san yh- 
den pro sen tin edel li ses tä nel jän nek ses tä. Vuo den ta kai ses ta nousua ker tyi 2,5
pro sent tia.
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Hinnat (vuosimuutos, %)
2019

Maalis
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä

Ennuste
2019

Ennuste
2020

Suomi, harmonisoitu 1,1 1,5 1,3 1,1 1,0 1,1 1,2

Euroalue, harmonisoitu 1,4 1,7 1,2 1,3 1,0 1,4 1,6

Suomi, kansallinen KHI 1,1 1,5 1,2 1,0 0,8 1,2 1,4

Tuontihinnat (tavarat) 1,8 1,5 -0,7 -2,6 -2,0 -0,3 0,5

Kotimarkkinoiden perushintaind. 2,7 2,6 1,4 -0,1 0,2 1,6 1,7

Rakennuskustannusindeksi 1,8 1,7 1,2 0,6 0,4 1,1 1,2

Lähteet: Tilastokeskus, Eurostat, Suhdanne 2019:1.

Hinnat (vuosimuutos, %) Vientihinnat (vuosimuutos, %)

Raaka-aineiden eurohinta
(ind 2015=100)

12 kk, Euribor
(%)
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Kuluttajahinnat (indeksipainot 2019)
(vuosimuutos, %)

2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä

Kokonaisindeksi 1,5 1,2 1,0 0,8

Elintarvikkeet ym.
(12,8 %)

2,0 0,5 1,1 0,7

Alkoholi ja tupakka
(4,8 %)

3,3 3,3 3,4 3,9

Vaatetus ja jalkineet
(4,5 %)

-1,6 -1,0 -1,6 0,2

Asuminen ym. (24,3 %) 2,4 2,2 2,1 1,6

Kalusteet, kodinkoneet
(5,1 %)

-0,5 -0,2 1,0 0,6

Terveys (5,1 %) 0,9 0,9 0,8 1,1

Liikenne (14,2 %) 2,6 1,4 0,0 0,1

Viestintä (2,4 %) -0,5 0,5 0,1 1,0

Kulttuuri, vapaa-aika
(11,4 %)

-1,2 -0,8 -0,8 -0,5

Koulutus (0,4 %) 1,2 1,2 1,2 1,2

Ravintolat ja hotellit
(7,5 %)

2,7 2,9 2,1 1,0

Muut (7,5 %) 1,1 1,2 1,3 0,2

Lähde: Tilastokeskus.

Suomen reaalinen efektiivinen valuuttakurssi
(ind 2010=100, laskettu kuluttajahinnoilla)

Nimellinen ansiotasoindeksi
(vuosimuutos, %)
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Valuuttakursseja euron suhteen
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Verotilitysten viiveet pikkumurhe,
hallitus latailee isoa sinkoa

>  Val tion kas sa vir -
ta po si tii vi nen al -
ku vuon na

>  Kun ta sek to rin ra -
hoi tus a se ma heik ke ni
roi mas ti

>  Hal li tus käyn nis -
te lee ja ko po li tiik -
kaa 1970 -lu vun mal -
liin

Tam mi-hei nä kuus sa val tion lii ke kir jan pi don mu kai nen tu lo y li jää mä oli 1 mrd.
eu roa, jos sa kas vua vuo den ta kai ses ta 0,8 mrd. eu roa.

Val tion ko ko nais tu lot oli vat al ku vuon na 3,7 pro sen tin vuo si kas vus sa ja ko- 
ko nais me not li sään tyi vät 1,2 pro sent tia.

Val tion vah vaa tu lo ke hi tys tä tuki ve ro tu lo jen 3,5 pro sen tin kas vu. Vä lit tö- 
män ve ron tuot to ko ho si va jaat 6 pro sent tia hen ki lö tu lo ve ro jen (pää oma tu lo ve- 
rot) 7 pro sen tin kas vun vauh dit ta ma na.

Hyö dy ke ve ro jen tuo ton (ar von li sä- ja val mis te ve rot) vuo si kas vu ylsi 2,5 pro- 
sent tiin.

Vuo den jäl ki puo lis kol la val tion ta lou den kas sa poh jai nen tu los las kel ma py sy- 
nee tu ke vas ti yli jää mäi se nä. Ve ro vuo den 2018 jäl ki kan non to teu tu mi nen li sää
ve ro tuot toa lop pu vuon na.

Mi kä li ve ro hal lin non tu lo re kis te ri saa daan tänä vuon na ajan ta sal le, on val- 
tiol le ja kun nil le tu lou tu mas sa tu lo ve roa li sää 0,5-0,6 mrd. eu roa.

Kun ta ta lou den al ku vuo si oli Ti las to kes kuk sen en nak ko tie to jen mu kaan vä- 
hem män mai rit te le va. Otos poh jai sen sel vi tyk sen mu kaan kun tien ja kun tayh ty- 
mien vuo si ka te pu to si tam mi-ke sä kuus sa pe rä ti 30 pro sent tia vuo den ta kai ses ta
vas ta ten noin 0,6 mrd. eu roa.

Kun ta sek to rin hei ken ty neen ra hoi tus a se man taus tal la on me no jen ri peän
kas vun ohel la tu lo re kis te rin on gel mis ta ai heu tu nut ve ro ti li tys ten vii py mi nen.
Ti li tys vii peen vuok si Kun ta liit to il moit ti elo kuun alus sa alen ta van sa ku lu van
vuo den ve ro tu loen nus tet taan 0,4 mrd. eu roa.

Val tion ja kun tien ve ro tu lo jen epä var muus on kai ken kaik ki aan pie ni mur he
ver rat tu na uu den hal li tuk sen ensi vuo den bud jet ti lin jauk seen.

Val tio va rain mi nis te rin bud jet tieh do tuk ses sa val tion py sy viä me no ja kas va- 
te taan ensi vuon na 1,2 mrd. eu roa, ja li säk si ker ta luon teis ten ”tu le vai suus hank- 
kei den” (yh teen sä 3,1 mrd. eu roa vuo sil le 2020-2022) käyn nis tä mi ses tä pää te- 
tään syys kuun bud jet ti rii hes sä.
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Verotulojen ja valtiontalouden kehitys
2019
Huhti

2019
Touko

2019
Kesä

2019
Heinä 12 kk2) 2018 Ennuste

2019
Ennuste

2020

Valtion ja kuntien verotulot1) -0,1 3,2 -3,8 -1,9 0,7 1,9 3,5 2,8

Välittömät verot 1,4 9,5 -5,4 -2,8 0,8 0,7 4,4 2,9

Välilliset verot -2,2 -4,0 -1,9 -0,9 0,5 3,3 2,5 2,6

Julkisten toimialojen palkkasumma, %-muutos 2,8 2,6 3,0

Valtiontalous, mrd. euroa
tuloylijäämä

-0,1 0,7 -0,2 -0,4 -1,0 -1,8 -1,8 -1,4

Budjettitalouden velka, mrd. eur 103,6 107,1 109,5 104,5 105,0 107,0 108,5
1) Vuosimuutos, %
2) 12 kk liukuvan summan vuosimuutos, %
Lähteet: Verohallinto, Valtiokonttori, Suhdanne 2019:1.

Välilliset ja välittömät verot, 12 kk, summa
(mrd. euroa)

Valtion ja kuntien verotulot, 12 kk, summa
(mrd. euroa)
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Julkisyhteisöjen kulutuksen ja investointien volyymi (% ed. vuodesta)
20181)

I
20181)

II
20181)

III
20181)

IV
20191)

I
Qt/Qt-1

2018
I-IV

Ennuste
2019

Ennuste
2020

Kulutus 3,4 1,3 0,8 0,2 6,2 3,8 1,4 0,4 0,5

Investoinnit 3,9 5,5 5,7 9,0 -2,9 -4,0 6,2 -0,5 2,3
1) Työpäiväkorjattu %-muutos ed. vuodesta.
Lähteet: Tilastokeskus, Suhdanne 2019:1.

Valtion tulot ja menot ilman sijoituksia,
12 kk summa (mrd. euroa)

Julkisyhteisöjen tulot ja menot,
kausitasoitus (mrd. euroa)

Valtion velka ja likvidit varat (mrd. euroa) Julkinen kulutus ja investoinnit (mrd. euroa)
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Talousennusteet vuodelle 2019 (%-muutos, ellei toisin mainittu)
Etla
19.3.

PT
10.4.

PTT
21.3.

SP
11.6.

VM
17.6.

HB
9.4.

Nordea
15.5.

OP
19.8.

Danske
19.3.

Komissio
7.5. Med Min Max

Bkt 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,7 1,6 1,5 1,2 1,7

Tuonti 0,3 1,8 2,5 1,9 1,9 1,2 3,0 1,7 3,0 2,2 1,9 0,3 3,0

Vienti 2,7 3,0 3,0 2,8 2,9 1,8 2,7 2,0 2,5 3,2 2,8 1,8 3,2

Kulutus 1,1 1,8 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,1 1,8

— yksityinen 1,4 2,1 1,7 1,3 1,5 1,4 0,9 1,0 1,6 1,6 1,4 0,9 2,1

— julkinen 0,4 1,0 1,0 0,4 0,7 1,0 0,2 1,5 0,5 1,2 0,8 0,2 1,5

Investoinnit 1,1 1,6 1,5 1,8 0,9 1,4 0,2 1,5 1,0 1,6 1,4 0,2 1,8

Varastojen muutos
(kontr.)

-0,7 0,0 1,0 -0,2 -0,1 -0,7 1,0

Kokonaiskysyntä 1,1 1,5 1,6 1,5 1,1 1,6

Kuluttajahinnat (SP ja EC:
harm.)

1,2 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,4 1,0 1,3 1,4 1,2 1,0 1,4

Työttömyysaste, % 6,7 6,6 6,0 6,5 6,6 6,5 6,3 6,5 6,5 6,7 6,5 6,0 6,7

Ansiotaso 2,2 2,7 2,3 2,4 2,7 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,2 2,7

Teollisuustuotanto (HB:
arvonlisäys)

2,0 2,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,9

Vaihtotase / bkt, % -0,4 0,1 -0,7 -1,5 -0,4 -1,7 -1,3 -1,5 -1,5 -1,3 -1,7 0,1

Talousennusteet vuodelle 2020 (%-muutos, ellei toisin mainittu)
Etla
19.3.

PT
10.4.

PTT
21.3.

SP
11.6.

VM
17.6.

HB
9.4.

Nordea
15.5.

OP
19.8.

Danske
19.3.

Komissio
7.5. Med Min Max

Bkt 1,2 1,5 1,8 1,5 1,2 1,0 1,0 0,5 1,2 1,2 1,2 0,5 1,8

Tuonti 2,3 1,9 2,6 1,8 2,6 0,6 2,3 1,2 2,0 3,2 2,1 0,6 3,2

Vienti 2,4 2,5 2,5 2,1 2,9 1,1 2,3 0,5 2,0 3,4 2,4 0,5 3,4

Kulutus 1,1 1,7 1,3 1,2 1,0 1,1 1,1 1,0 1,7

— yksityinen 1,3 2,0 1,8 1,4 1,6 1,3 1,4 0,8 1,3 1,4 1,4 0,8 2,0

— julkinen 0,5 0,9 1,5 0,6 0,4 1,0 1,2 1,5 0,5 0,3 0,8 0,3 1,5

Investoinnit 1,0 -0,3 2,4 1,6 0,5 -0,6 0,0 0,6 1,0 1,3 0,8 -0,6 2,4

Varastojen muutos
(kontr.)

0,1 0,1 -0,2 0,0 0,0 -0,2 0,1

Kokonaiskysyntä 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6

Kuluttajahinnat (SP ja EC:
harm.)

1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,2 1,5 1,6 1,4 1,2 1,6

Työttömyysaste, % 6,7 6,5 5,8 6,4 6,3 6,5 6,2 6,5 6,4 6,2 6,4 5,8 6,7

Ansiotaso 2,8 2,1 2,4 2,8 3,3 2,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,1 3,3

Teollisuustuotanto (HB:
arvonlisäys)

1,5 1,9 0,8 2,0 1,7 0,8 2,0

Vaihtotase / bkt, % 0,1 -0,7 -0,7 -1,4 -0,6 -1,6 -1,5 -1,2 -1,4 -1,2 -1,6 0,1



Yhteenveto talousennusteista

ETLA Kuukausiraportti, Syyskuu 2019 37

Talousennusteet vuodelle 2021 (%-muutos, ellei toisin mainittu)
Etla
19.3.

PT
-

PTT
-

SP
11.6.

VM
17.6.

HB
9.4.

Nordea
-

OP
-

Danske
-

Komissio
- Med Min Max

Bkt 1,2 1,3 1,1 0,8 1,1 0,8 1,3

Tuonti 2,3 2,6 1,9 0,2 2,1 0,2 2,6

Vienti 2,4 2,8 2,0 0,5 2,2 0,5 2,8

Kulutus 1,1 1,2 1,0 1,1 1,0 1,2

— yksityinen 1,3 1,4 1,7 1,2 1,4 1,2 1,7

— julkinen 0,6 0,1 0,3 0,5 0,4 0,1 0,6

Investoinnit 1,9 1,9 0,5 0,0 1,2 0,0 1,9

Varastojen muutos
(kontr.)

0,0 0,1 0,0 0,0 0,1

Kokonaiskysyntä 1,6 1,2 1,4 1,2 1,6

Kuluttajahinnat (SP ja EC:
harm.)

1,6 1,6 1,7 1,4 1,6 1,4 1,7

Työttömyysaste, % 6,6 6,3 6,2 6,8 6,5 6,2 6,8

Ansiotaso 2,6 2,6 3,1 2,4 2,6 2,4 3,1

Teollisuustuotanto (HB:
arvonlisäys)

1,5 1,7 0,0 1,5 0,0 1,7

Vaihtotase / bkt, % 0,2 -0,6 -1,4 -0,7 -0,6 -1,4 0,2
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