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1  JOHDANTO1 
 
 
Nousu- ja laskusuhdanteet kulkevat taloudessa tyypillisesti muutamien vuo-
sien sykleissä. Suhdanteiden kesto ja syklien laajuus riippuvat luonnollisesti 
taustalla tapahtuvista muutoksista - esimerkiksi senhetkisestä velkatilanteesta, 
asenteista, odotuksista sekä tuonnin ja viennin kehityksestä. Ajoittain talou-
dessa esiintyy taantumia, jolloin maan bruttokansantuote on laskenut vähin-
tään kahtena vuosineljänneksenä perättäin. Lamaksi taas kutsutaan pitkitty-
nyttä ja/tai syvää taantumaa. Tällöin yleensä puhutaan myös jonkinlaisesta 
taloudessa vaikuttavasta kriisistä. Vuoden 2008 suhdannekäänne, jota tämä pro 
gradu -työ tarkemmin analysoi Suomen aineistolla, oli poikkeuksellisen voima-
kas ja on osa yhä Eurooppaa koettelevaa velkakriisiä. 

Vuoden 2008 suhdannekäänne sai alkunsa USA:n asuntomarkkinoilta. 
Velkaa otettiin yli omien varojen ja asuntojen hintataso kohosi luonnottoman 
korkealle tasolle. Tilanne asuntomarkkinoilla ylikuumeni ja ennen pitkää asun-
tojen hinnat laskivat tappioiden kertyessä ylioptimististen sijoittajien kannetta-
vaksi. Tällä kehityksellä oli etenevä vaikutus laajemmalti talouteen pankkien 
menettäessä lainojensa arvon ja velanottajien tullessa kyvyttömiksi maksamaan 
velkojaan takaisin. USA:sta tilanne levisi nopeasti kansainväliseen talouteen. 

Suomessa kriisi ilmeni hieman myöhemmin ja aluksi osa kotimaisista 
taloustieteilijöistä jopa uskoi, ettei tämä kriisi tulisi vaikuttamaan Suomeen 
merkittävällä tavalla. Mielenkiintoista onkin, miksi varoitusmerkkejä ei nähty 
Suomessa kriisin laajenemisesta. Tähän liittyen työssä esitetään muutamia en-
nustajien itsensä julkaisemia pohdintoja aiheesta. Kriisin taustatekijöitä, ylei-
semmin kriisityyppejä ja ennustamisen vaikeutta esitellään tarkemmin luvussa 
2. Luvussa 3 esitetään tehtyjä suhdanne-ennusteita vuosille 2007–2010 ja niissä 
tapahtuneita muutoksia. 

Miksi aihetta ylipäätään tulisi tutkia? Työn edetessä vastaan tuli laaja kirjo 
julkaisuja, pohdintoja ja keskusteluja, joissa korostettiin, kuinka tärkeää olisi 
tuntea talouden historiaa, kuinka tietämättömyys johtaa helposti virheiden tois-
tamiseen ja että usein vastoinkäymisten osuessa kohdalle pelkkä kansantalou-

                                                            
1  Kiitos pro gradu -tutkielmaa Tilastokeskuksessa ohjanneille Tietotekniikka- ja menetelmäpalvelut- 
yksikölle sekä Yritysten suhdanteet -yksikölle.  
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den teoria ei riitä. Tämän vuoksi on tärkeää perehtyä aikaisempaan talouden 
toimintaan ja ylilyönteihin sekä tulkita niiden syitä ja seuraamuksia. Kun tietoa 
taustatekijöistä on tarpeeksi, kenties tulevaisuudessa voitaisiin - kunnianhimoi-
sesti ajatellen - välttää tai lieventää kriiseistä seuraavia pitkäkestoisia ongelmia 
tai ainakin ennustaa tulevaa kehitystä entistä paremmin. 

On selvää, ettei tässäkään työssä voida luoda mallia tulevien kriisien 
välttämiseksi. Sen sijaan työssä pyritään luomaan kattava katsaus tapahtunee-
seen suhdannekäänteeseen, sen kehittymiseen ja mukanaan tuomiin ongelmiin 
- pääosin tilastojen ja uutisoinnin kautta. Kun perehdytään tarkemmin Suo-
messa julkaistuun ja Suomea koskevaan aineistoon valituista suhdannetilas-
toista, voidaan mahdollisesti saada lisää tietoa tilastojärjestelmän ja senhetkisen 
taloustilanteen ajantasaisuuden väliltä. Olennaisia kysymyksiä tähän liittyen 
ovat: missä tilastoissa merkkejä tilanteen vakavuudesta ei vielä näkynyt, vaikka 
kenties olisi pitänyt näkyä, ja missä ja kuinka paljon tieto muuttui myöhemmin 
tarkennuksien yhteydessä. 

Onko tilastojärjestelmä toiminut hyvin vai huonosti? Kysymykseen voi-
daan vastata, kun määritellään ensin, mitä tilastojärjestelmältä odotetaan. Mi-
käli sen ajatellaan olevan yksinkertaisesti järjestelmällisesti koottua tietoa laa-
jasta verkostosta toimialoja ja indikaattoreita, sen voidaan todeta Suomessa 
toimivan moitteettomasti. Emme toistaiseksi ole joutuneet samanlaisten epä-
luotettavuusongelmien koettelemiksi kuin esimerkiksi jotkin Etelä-Euroopan 
maat ovat. Lisäksi virallisilla tilastoilla Suomessa on laatukriteerit, jotka jul-
kaistavien tilastojen on täytettävä. Tämänkin osalta voidaan järjestelmän siis 
todeta toimivan hyvin; tilastot ovat luotettavia. Tässä pro gradu -työssä tilasto-
järjestelmän toimivuutta lähestytäänkin siten, kuinka hyvin tilastojärjestelmää 
voitiin hyödyntää suhdannekäänteen havaitsemiseen eli millaista tietoa julkis-
tuksista saatiin ja kuinka tiedot muuttuivat. 

Tämän työn varsinaisessa empiirisessä osuudessa luvussa 4 perehdytään 
valittuihin Tilastokeskuksen käyttämiin suhdanneindikaattoreihin. Näitä ovat 
neljännesvuositilinpito, tuotannon suhdannekuvaaja, kuluttajabarometri, teolli-
suuden uudet tilaukset, uudisrakentamisen volyymi-indeksi ja teollisuustuo-
tannon volyymi-indeksi. Näistä havainnoidaan niissä tapahtuneita muutoksia 
hieman ennen kriisiä, kriisin aikana ja sen jälkeen - toisin sanoen tilastojen 
normaalia tarkentumista, revisioita. Vastaavanlaista revisiotutkimusta ei ole 
aiemmin tehty, minkä vuoksi se on merkittävä osa työn empiiristä osuutta. 
Tarkasteltavat indikaattorit on valittu laajasta suhdannetilastojen joukosta nii-
den suhdanneherkkyyden vuoksi. Valinta on tehty yhteistyössä Tilastokeskuk-
sen kanssa. 

Osana empiiristä osuutta luvussa 5 tutkitaan uutisoinnissa esiintynyttä 
keskustelua vuosilta 2008 ja 2009. Uutisten lähteenä on käytetty pääasiassa 
Helsingin Sanomia. Luvussa esitellään keskustelun yleisvirettä ja tarkastellaan 
millaisia ennusteita tehtiin tuleville vuosille. Uutisointia tarkastellaan yhdessä 
muutamien suhdannetilastojen kanssa, joita kyseisenä ajankohtana julkaistiin. 
Luvussa 6 tarkastellaan suhdannekäännettä kokonaisuutena esitettyjen suhdan-
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neindikaattoreiden, uutisoinnin ja teorian pohjalta. Myöhemmin luvussa 7 
esitetään johtopäätöksiä. 

Kuten sanottua, nousujen ja laskujen melko säännöllinenkin sykli on osa 
taloudessa tapahtuvaa luonnollista vaihtelua; esimerkiksi jo yleinen ilmapiiri 
vaikuttaa sijoittajien ja kuluttajien odotuksiin, saaden heidät arvioimaan ja 
muokkaamaan toimintaansa uudelleen sen mukaisesti. Vuonna 2008 alkaneesta 
kriisistä opittiin, kuinka ennusteet voivat epäonnistua niiden perustuessa osit-
tain aikaisempaan myönteiseen kehitykseen ja jopa muiden ennustajien 
seuraamiseen. Ehkä jo seuraavalla kerralla voisimme olla hieman valistuneem-
pia. 
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2  SUHDANTEET JA KRIISIT 
 
 
Suhdanteet ovat luonnollinen osa talouden toimintaa. Niille on luotu useita tul-
kintoja ja malleja, jotka pyrkivät muun muassa selittämään mistä suhdanteet 
johtuvat ja kuinka ne kehittyvät. Näistä muutamia esitetään alaluvussa 2.1, 
jossa johdannoksi käsitellään yleistä suhdannemalleihin kuuluvaa teoriaa. 

Myös taloudessa ajoittain vaikuttavia kriisejä on useita eri tyyppejä, ja ne 
vaikuttavat talouden eri osa-alueilla. Kriisejä nimetään usein niiden keskeisim-
män ongelman mukaan, ja samasta kriisistä voidaan sen vaiheesta riippuen 
käyttää useaa eri termiä. Jonung ja Hagberg (2005) kuvaavat, ettei kriiseistä 
(milloin laskusuhdanne tulkitaan kriisiksi) ole yleisesti hyväksyttyä määritel-
mää - heidän tapaansa tässä työssä kriisinä pidetään poikkeuksellisen suurta 
taloudellisen aktiviteetin vähenemistä. 

Suhdannemallien jälkeen käsitellään yleisimpiä kriisityyppejä alaluvussa 
2.2. Tässä tutkielmassa on esitelty näistä keskeisimmät, joita ovat velkakriisit, fi-
nanssikriisit, valuuttakurssikriisit sekä inflaatioon liittyvät kriisit. Usein eri krii-
sityypit esiintyvät limittyneinä toisiinsa. 

Myöhemmin alaluvuissa 2.3 ja 2.4 käydään läpi muutamia esimerkkejä 
aiemmista kriiseistä Suomessa sekä nykyisen talouskriisin taustoja. Alaluvussa 
2.5 esitetään pohdintoja kuluttajien käyttäytymiseen ja päätöksentekoon 
vaikuttavista tekijöistä. Erityishuomio kiinnitetään viimeisimpään talouskriisiin 
alaluvussa 2.6 sekä siihen, mitä vaikeuksia ennusteidenlaatijat kohtasivat sitä 
ennen ja sen aikana. 
 
 
2.1  Suhdannemalleista 
 
 
Burda ja Wyplosz (1997) kuvaavat suhdannesyklien olevan kestoltaan keski-
määrin 5-8 vuotta, esiintyvän säännöllisen epäsäännöllisesti ja niissä tapahtu-
van harvoin 2-5 prosenttia enempää vaihtelua keskimääräisestä tuotannosta. 
BKT:n tekijöillä on erilaiset volatiliteetit - yksityinen kulutus esimerkiksi vaihte-
lee vähemmän kuin investoinnit. Pienillä avoimilla talouksilla, kuten Suomella, 
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vaihtelevimpia tekijöitä ovat tuonti ja vienti. Suhdannevaihteluita ennakoiviksi 
indikaattoreiksi Burda ja Wyplosz nimeävät muun muassa:  
 
Varastot (inventories) - Lähestyttäessä suhdannesyklin huippua yritykset myyvät 

tuotteita varastoistaan kysynnän tyydyttämiseksi. Syklin pohjalla ne 
vastaavasti varastoivat tuotteitaan. Myös Sorjonen (2010) kuvaa krii-
sin jälkeisen toipumisen olevan aluksi varastojen uudelleentäytty-
mistä. 

Toimintasuhde (capacity utilization) - Yritykset alkavat vähentää tuotantoaan noin 
2-3 vuosineljännestä ennen BKT:n syklin huippuarvoa. 

Investoinnit (investment spending) - Kun yritykset ennakoivat taantumaa, ne vä-
hentävät investointejaan, ja ennakoidessaan talouden jälleen kasva-
van ne alkavat investoida enemmän. 

Pörssikurssit (stock prices) - Kyseessä on samankaltainen ennakointi kuin inves-
toinneissa. 

Reaalinen rahan määrä (real money balances) - Reaalinen rahan määrä taloudessa 
on perinteisesti, joskaan ei aina2, ennakoinut käännettä muutamilla 
kuukausilla. 

 
Tyypillisesti käänteen jälkeen reagoivat inflaatio ja työttömyysaste - luvussa 5 
käsiteltävästä uutisoinnista havaitaan erityisesti näiden kahden mukaantulo 
keskusteluun vasta suhteellisen myöhäisessä vaiheessa. Korko taas on yhtäai-
kainen käänteen kanssa. 

Deterministisillä sykleillä tarkoitetaan syklejä, jotka ovat niin sanotusti sisä-
syntyisiä. Ne eivät siis niinkään aiheudu ulkopuolisista shokeista vaan niiden 
edellytyksenä Burdan ja Wyploszin mukaan on, että taloudellisten olosuhteiden 
muutosten ja niistä aiheutuvien reaktioiden välillä on systemaattinen viive. Toi-
sin kuin stokastisten syklien kohdalla, deterministisille sykleille oletetaan ole-
van tasapainotila. Syklit voivat joko konvergoitua, laajeta räjähdysmäisesti tai 
olla tasapainossa, jolloin BKT:n sykli jatkuu tasaisena välillä kohoten, välillä 
laskien. Seuraavat kaavat havainnollistavat syklien dynamiikkaa Burdan ja 
Wyploszin esityksen mukaan: 
 

	 	 	 	    jossa 0 1 
 
	 	 	 Y Y   jossa 0 

 
Kun kulutus  ja investoinnit  sijoitetaan BKT:n kaavaan 

 (josta julkiset menot  ja perusvaihtotase  otetaan annettuna) saadaan: 
 

	 	 	 	 	 	  
 
jossa  on vakio , ja joka saadaan uudelleen järjestämällä muotoon: 
 

                                                            
2 http://www.conference-board.org/pdf_free/economics/BCI_March_Essay.pdf 
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1

 

 
jossa oletetaan, että 1. Pitkän aikavälin tasapainotila vastaa 

, jolloin saadaan / 1 . Kun viive huomioidaan, saa-
daan: 
 

	 	 	 	  
 

	 	 	 Y Y  
 

	 	 	 	  
 
Seuraavat kuvat 1-3 on muodostettu Burdan ja Wyploszin (2005) esityksen poh-
jalta ja ne kuvaavat teorian mukaisen talouden tuotannon tason ja sen dynamii-
kan. Kuvaajan käyttäytyminen riippuu arvoista   ja . 
 

 

KUVA 1 Vaimeneva sykli 
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KUVA 2 Räjähtävä sykli 
 
 

 

KUVA 3 Jatkuva sykli 
 
Stokastisilla sykleillä taas tarkoitetaan nimensä mukaisesti syklejä, joissa vaikut-
tavat satunnaiset shokit. Burda ja Wyplosz (1997) esittävät tämän olevan mo-
dernin suhdannevaihteluteorian kulmakivi. Nämä shokkityypit voivat vaih-
della pienistä suuriin, ja niitä esiintyy taloudessa jatkuvasti, jonka vuoksi suh-
danteilla ei tarvitse ajatella olevan tasapainotilaa. Koska shokit ovat satunnaisia, 
ne aiheuttavat eripituisia ja -laajuisia vaihteluita. Kulku on havainnollistettu 
kuvaan 4. 
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KUVA 4 Shokkien vaikutukset talouteen 
 
Burdan ja Wyploszin mukaan, kun useat shokit ovat yhteydessä teknologisiin 
innovaatioihin, pitkällä aikavälillä ne saavat aikaan jatkuvan kasvun. Tämä on 
kuitenkin yksinkertaistettu näkemys monimutkaisesta asiasta. 

Erilaisia suhdannemalleja käsitellään myös Juha Tervalan (2010) julkai-
sussa Makrotaloustiede ja DSGE-mallit. Perinteinen keynesiläinen näkemys 
suhdannevaihteluista olettaa täydellisesti toimivat rahamarkkinat, jolloin Ter-
valan mukaan ei jää tilaa talouskriiseille. Julkaisussaan hän avaa keynesiläistä 
näkemystä seuraavasti: ”Teorian mukaan suhdannevaihtelut johtuvat erityyp-
pisistä reaalisista shokeista, jotka vaikuttavat taloudelliseen aktiviteettiin 
ainoastaan kokonaiskysynnän kautta, kun taas kokonaistarjonta kasvaa tasai-
sesti.” 

Tervala toteaa, että reaalisten suhdannevaihteluiden teoriassa, eli RBC-teo-
riassa (real business cycle), suurin osa länsimaiden kokemista suhdannevaihte-
luista on optimaalisia reaktioita reaalisten tekijöiden aiheuttamiin shokkeihin. 
Tervalan mukaan tasapainoon tähtäävä talouspolitiikka ei siten ole tarpeellista 
ja voi itse asiassa olla jopa haitallista. Mallissa raha siis on neutraalia myös 
lyhyellä aikavälillä. 

Seppo Honkapohja (1996) esittää artikkelissaan Makroteorian mullistukset 
viimeisten 60 vuoden kuluessa, että RBC-teorian perusmalli on otettu suoraan so-
lowilaisesta kasvuteoriasta, johon on lisätty stokastiset teknologiashokit sekä 
ajatus shokkien välittymisestä. Hänen mukaansa RBC-teoria on moderni muoto 
siitä klassisesta näkemyksestä, että ulkoisia shokkeja lukuun ottamatta markki-
natalous on kehitykseltään vakaa. Tervala puolestaan kuvaa, että perinteisen 
näkemyksen mukaan taantumissa resurssien käyttö on tehotonta vajaana ole-
van kapasiteetin takia, mutta näin RBC-teoriassa ei oleteta. 

Toisena erona perinteisen ja reaalisten suhdannevaihteluiden teorian vä-
lillä ovat teknologiashokkien vaikutukset. Reaalisten suhdannevaihteluiden 
teoria näkee teknologiashokit suhdannevaihteluiden pääasiallisena syynä, 
vaikka ne olisivat ainoa eksogeeninen suhdannevaihteluiden lähde. Perinteinen 
teoria näkee teknologisen kehityksen kasvun lähteenä, jolla ei ole juurikaan 
tekemistä suhdannevaihteluiden kanssa. Lisäksi Tervala esittää rahapolitiikan 
olevan lähes merkityksetöntä reaalisen suhdannevaihteluiden teoriassa, kun 
yleisesti rahapolitiikalla on ajateltu voitavan vaikuttaa esimerkiksi tuotantoon ja 
työllisyyteen. Ongelmana reaalisten suhdannevaihteluiden teoriassa on empiiri-
sesti havaittu teknologiashokkien ja työllisyyden välinen negatiivinen korrelaa-
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tio lyhyellä aikavälillä, vaikka RBC-teorian mukaan korrelaation tulisi olla 
voimakkaasti positiivinen. (Tervala, J. 2010) 

Uuskeynesiläiset mallit perustuvat RBC-teoriasta omaksuttujen DSGE-
mallien (dynamic stochastic general equilibrium, dynaaminen stokastinen yleisen 
tasapainon malli) pohjalle. Tervala erottelee keskeiset ominaisuudet uus-
keynesiläisten mallien ja RBC-teorian välillä seuraavasti: epätäydellinen kil-
pailu, nimelliset jäykkyydet (eli yritykset eivät voi vapaasti asettaa tuotteidensa 
hintoja) sekä rahapolitiikan ei-neutraalisuus lyhyellä aikavälillä. Uuskeynesiläi-
sissä malleissa talouden reagointi shokkeihin on epätäydellistä muun muassa 
hinta- ja palkkajäykkyyksistä johtuen, ja siksi suhdannevaihtelut kertovat 
resurssien tehottomasta allokaatiosta. Tämän vuoksi stabilisaatiopolitiikka voi 
olla suotavaa. Siten keskuspankin harjoittama rahapolitiikka voi lisätä hyvin-
vointia. (Tervala, J. 2010) 

Eero Lehdon (2009) julkaisussa, Käsityksiä Suomen kansantalouden suhdanne-
herkkyydestä ja suhdanteiden ennustettavuudesta globaalissa taloudessa, kuvataan 
DSGE-mallin eroavan keynesiläisistä malleista eniten siksi, että se ei salli aitoa 
tahdosta riippumatonta työttömyyttä. Siten tuotanto määräytyy työn tarjonnan 
mukaisesti, eikä mallissa ole tilaa kokonaiskysynnälle. Tämä ei hänen mu-
kaansa kuvaa reaalimaailmaa, jossa esiintyy laajamittaista työttömyyttä. Lehto 
esittää, ettei finanssipolitiikalla ole myönteisiä vaikutuksia DSGE-mallissa kuin 
marginaalisesti, ja että uusklassinen makrotalousteoria ja sen laajennukset ovat 
joutumassa vakavaan kriisiin. 

Julkaisussaan Tervala tuo esille, ettei yksimielisyyttä ole suhdanteiden 
pääasiallisesta aiheuttajasta eikä myöskään siitä, miksi palkat ja hinnat eivät 
laske taantumissa. Krugman (2009), johon myös Tervala viittaa, julkaisussaan 
How Did Economists Get It So Wrong? esittää, että taloustieteilijöiden olisi ym-
märrettävä rahoitusmarkkinoiden epätäydellisyys ja se, kuinka riippuvaiset ne 
ovat kuluttajien massakäyttäytymisestä sekä harhoista. Hänen mukaansa vii-
meisin taantuma osoittaa selvästi, etteivät suhdanteet voi olla optimaalisia reak-
tioita teknologiashokkeihin. Hän näkeekin keynesiläisen taloustieteen toistai-
seksi sopivimpana suhdanteiden tulkintaan sen puutteista huolimatta, uusklas-
sisen taloustieteen epäonnistuessa täysin kriisin selittämisessä. 

Oikarisen (2011) mukaan Suomessa on havaittavissa voimakas yhteys 
lainakannan ja asuntojen hintojen välillä 1975–2006 käsittävällä aikasarjalla. 
Hän esitteleekin tutkimuksia, joiden mukaan pankkikriisien todennäköisyyttä 
voitaisiin ennakoida kiinteistöjen hintojen kasvuvauhdilla. Esimerkiksi osake-
markkinoiden ja lainankannan yhteys on Oikarisen mukaan tätä heikompaa. 
Oikarinen jatkaa, että asuntohintojen ja lainanoton väliseen yhteyteen (asunto-
jen hinnannoususta seuraa rakentamisen kasvua) pahimmillaan liittyy myös 
työllisyyskehitys. Hänen mukaansa asuntojen hintojen lasku vähentää työvoi-
man ja siten asuntojen kysyntää sekä heikentää pankkien lainanantoa kasvat-
tamalla luottotappioriskejä. 

Oikarinen myös esittää useita tutkimuksia, joissa kiinteistömarkkinoilla 
kerrotaan olevan merkittävä rooli suhdanteissa joko finanssikriisiä ennakoivana 
tekijänä (hintojen lasku) tai niiden voimakkuuteen vaikuttavana tekijänä. Hä-
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nen esittelemänsä Cecchettin (2006) julkaisun mukaan esimerkiksi osake-
markkinabuumit heikentävät talouden kasvunäkymiä selvästi asuntomarkkina-
buumeja vähemmän. Kuplien havaitseminen ajoissa on kuitenkin hankalaa. 

 
 
 
2.2  Kriisityypeistä 
 
 
Velkakriisit (maksukyvyttömyyskriisit – ulkoinen maksukyvyttömyys, sisäinen maksu-
kyvyttömyys): Velkakriisi tarkoittaa lyhyesti määriteltynä sitä, että valtio on ky-
vytön maksamaan ottamiaan velkoja. Sen on myös yhä hankalampi saada uutta 
lainaa velkakriisin syventyessä, sillä investoijat haluavat karttaa sijoittamista 
epävarmoihin kohteisiin. Velkakriisi on usein yhteydessä inflaatioon, pankki-
kriisiin ja valuuttakurssikriisiin. Velkakriisi oli kyseessä Meksikon kriisissä vuo-
sina 1994–1995 sekä viimevuosien Irlannin kriisissä. Meksikon kriisi oli sinänsä 
poikkeuksellinen, että kriisi puhkesi siitäkin huolimatta, että hallituksen fiskaa-
linen käyttäytyminen oli vaikuttanut vastuulliselta suhteessa maan aiempaan 
tilanteeseen sekä verrattuna muihin vastaaviin maihin, joissa samankaltaista 
kriisiä ei ole puhjennut (Cole, H., Kehoe, T. 1996). 

Finanssikriisit (rahoituskriisit, pankkikriisit, luottolama): Finanssikriiseihin 
kuuluvat pankkikriisit, joilla tarkoitetaan sitä, että pankki tai pankkeja ajautuu 
maksukyvyttömyyteen tai tapahtuu talletuskato, eivätkä pankit siten pysty 
toimimaan tarkoitetulla tavalla. Näin ne eivät myöskään pysty myöntämään 
enempää lainoja ja pankkien väliset lainamarkkinat epävarmuuden lisääntyessä 
vaarantuvat. Siten myös luottolaman todennäköisyys kasvaa. Huovari, Lahti-
nen ja Mäki-Fränti (2010) kertovat pankkien vakavaraisuuspyrkimyksen rajoit-
tavan niiden mahdollisuuksia lainanantoon ja siten vaikeuttavan investointien 
rahoitusta. Esimerkkejä pankkikriiseistä ovat vuonna 2008 alkanut pankkikriisi 
Yhdysvalloissa sekä Suomen pankkikriisi vuosina 1991–1994. 

Viime vuosina pankkikriisejä on ollut useita, ja niiden taustalla on nähtä-
vissä yhteisiä syitä. Voimakkaan talouskasvun aikana luottoa on otettu huo-
mattavia määriä, sillä luotonoton ja luotonannon riskit on arvioitu pieniksi. Li-
säksi pankkikriiseihin on liittynyt myös asunto- ja osakemarkkinoiden hinta-
kuplan syntyminen, jonka puhkeamisesta seurasi vakavia ongelmia. (Hurri, J. 
2008) 

Valuuttakurssikriisit: Valuuttakurssikriisit viittaavat maan valuuttakurssin 
arvon voimakkaaseen heikkenemiseen ja ovat usein yhteydessä pankkikriisei-
hin. Kriisi syntyy, kun pääomat siirtyvät maasta pois. Perinteisissä malleissa 
valuuttakurssikriisien on tulkittu juontuvan kansainvälisissä valuuttareser-
veissä tapahtuvista muutoksista, mutta uudemmissa malleissa on kyseenalais-
tettu ovatko nämä muutokset ongelman perimmäisin syy. 

Myös työttömyyden osuutta valuuttakurssikriiseissä on painotettu. Mal-
leissa hallitukset tasapainoilevat inflaation pienentämisen ja taloudellisen aktii-
visuuden ylläpitämisen välillä. Kiinteillä valuuttakursseilla voidaan saavuttaa 
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alhaisempi inflaatio, mutta tällöin menetetään kilpailukykyä ja asetutaan alt-
tiiksi taantumalle. Joustamattomien hintojen ollessa kyseessä devalvaatiolla 
kasvatetaan kilpailukykyä ja vähennetään työttömyyttä. Tämä kannustaa halli-
tusta hylkäämään yksipuolisen kiinnityksen (the peg) taantuman aikana. 
(Kaminsky, G. 2006) 

Inflaatiokriisit: Inflaatiolla tarkoitetaan rahan arvon heikkenemistä ja siitä 
aiheutuvaa hintojen nousua. Korkealla inflaatiolla tarkoitetaan Reinhartin ja 
Rogoffin (2008) julkaisussa yli 20 % inflaatiota vuodessa. Inflaatioprosentin tu-
lisi pysyä alle 2 prosenttiyksikön, joka on EKP:n rahapolitiikan tavoitteita, 
mutta kuitenkin aivan sen tuntumassa deflaation riskien välttämiseksi. Muuan 
muassa maassa olevan rahan määrän nopea kasvaminen altistaa hyper-
inflaatiolle. Inflaatiokriisit ilmenevät usein vasta rahoituskriisin vaikutusten 
siirryttyä reaalitalouteen. 
 
 
 
2.3  Aiempia kriisejä Suomessa 
 
 
On kiinnostavaa, kuinka säännöllisesti taantumat ja taloudellisen kasvun hetket 
ovat vaihdelleet viimeisen 200 vuoden aikana. Ajallisen säännönmukaisuuden 
lisäksi myös useiden kriisien taustat ovat olleet monin paikoin samankaltaisia. 

Miksi kestämätöntä taloudellista käyttäytymistä ei havaita ajoissa? Tätä 
kysymystä käsitellään myöhemmin alaluvussa 2.6, jossa tarkastellaan muun 
muassa käyttäytymisen ja tunteiden osuutta päätöksenteossa. Ennen tätä esitel-
lään lyhyesti Suomessa 1900-luvulla vaikuttaneita kriisejä. 

 
Kriisit 1910–1930-luvuilla 
 
Heikkisen ja Kuusterän (2001) mukaan ensimmäisen maailmansodan takia Suo-
men vienti länsimaihin tyrehtyi, mutta sitä korvasi runsas vienti Venäjälle. He 
kertovat monien sektoreiden osoittaneen merkkejä ylikuumenemisesta ja myös 
rahantarjonnan olleen runsasta. Suurin osa sijoittajista ei kuitenkaan tehnyt pit-
kän aikavälin investointeja johtuen epävarmasta tulevaisuudesta. 

Heikkinen ja Kuusterä raportoivat, että Suomen Pankin täytyi ostaa ruplia 
yliarvostetulla kiinteällä valuuttakurssilla. Venäjältä inflaatio levisi Suomeen, ja 
pian markan arvo oli vähentynyt alle kolmannekseen vuoden 1913 arvosta. 
Koska myös hyödykkeiden maahantuonti oli vähentynyt, Suomessa esiintyi 
voimakasta ylikysyntää. Näin markan arvo väheni entisestään lähes romahdut-
taen Suomen rahajärjestelmän. Myös Jonung ja Hagberg (2005) esittävät Suo-
men kokeneen korkeaa inflaatiota vuosina 1914–1920, jonka aikana hinnat 
nousivat jopa 800 prosenttia. Vuoden 1917 Venäjän vallankumous tyrehdytti 
Suomen tärkeimmät vientimarkkinat ja hieman myöhemmin Suomen sisällis-
sota alkoi. 
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Jonungin ja Hagbergin mukaan 1930-luvun yleismaailmallinen kriisi alkoi 
Suomessa hieman muuta Eurooppaa aiemmin. Yhdysvalloissa käänteenä pide-
tään 24.10.1929 tapahtunutta pörssiromahdusta. Jonungin ja Hagbergin mukaan 
Suomen vuoden 1928 sadon epäonnistumisesta johtunut tuonnin kasvu sekä 
Venäjältä tullut kilpailu puutavaratuotannossa aiheuttivat merkittävän kauppa-
vajeen. Vuonna 1929 Suomen talous alkoi supistua. Reaalitulot laskivat vuoteen 
1932 asti 24,3 % ja teollisuustuotanto alkoi laskea vuonna 1930. Jo vuonna 1932 
teollisuuden tuotanto lähti uudelleen kasvuun ja markan devalvaatio paransi 
vientiteollisuuden kilpailukykyä. Tuona lyhyenä aikana teollisuustuotanto ehti 
laskea 46,4 %. Työttömyyden Jonung ja Hagberg raportoivat kasvaneen 16,4 
prosenttiin vuosina 1929–1932. 
 
Öljykriisit 1970-luvulla 
 
Jonung ja Hagberg (2005) esittävät, kuinka 1970-luvulla Bretton Woods –järjes-
telmästä luovuttiin, inflaatio ja työttömyys kasvoivat ja kaksi vakavaa 
öljynhintashokkia koetteli maailmantaloutta. Heikkisen ja Kuusterän (2001) 
mukaan, kun OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) kiristi öljyn-
tuotantoaan 70-luvun alkupuolella, Suomi, ja yleisesti maailmantalous, koki 
vuonna 1974 öljyn hinnan kasvusta johtuvan hintashokin. Raakaöljyn hinnan 
kuvataan kolminkertaistuneen muutaman kuukauden aikana, joka toi korkean 
inflaation kaikkiin kehittyneisiin kansantalouksiin. Toinen öljykriisi iski vuonna 
1979. 

Myös Suomessa inflaatio kiihtyi ja talouskasvu hidastui. Heikkisen ja 
Kuusterän mukaan inflaatio kasvoi vuodesta 1972 vuoteen 1975 asti. Vuonna 
1975 kuluttajahinnat kasvoivat lähes 20 prosenttia. Suomen talouskasvu pysäh-
tyi vuosien 1975–1977 aikana ja myös teollisuustuotanto väheni. Öljykriisin 
vaikutuksia lievensi kahdenvälinen kauppa Neuvostoliiton kanssa, josta Suomi 
toi huomattavan määrän öljyä. Markan devalvaatiot vuosina 1977–1978 helpot-
tivat talouden toipumista. Reaalitulojen kasvu voimistui vuonna 1979 ja pysyi 
korkeana toisen öljyshokin ajan. 
 
1990-luvun kriisi 
 
Suomea kohdannut syvä lama 1990-luvulla ajoi Suomen vakavaan pankkikrii-
siin. Heikkinen ja Kuusterä (2001) esittävät, että 90-luvun lamaa pidetään Suo-
mea kohdanneista 1900-luvun lamoista pahimpana. Se oli heidän mukaansa 
poikkeuksellinen myös muihin Euroopan maihin verrattuna. 

Kriisiä edelsi 1980-luvulla tapahtunut rahamarkkinoiden sääntelyn 
vapauttaminen, joka johti ylikuumentuneisiin osake- ja kiinteistömarkkinoihin.  
Kiander (2001) kuvaa Suomen talouden kasvun tehneen Suomesta houkuttele-
van kohteen myös ulkomailla. Tämä mahdollisti ylivelkaantumisen, joka johti 
talouden ylikuumenemiseen. Jonungin ja Hagbergin (2005) mukaan reaalitulo-
jen kasvu kiihtyi, varallisuushinnat nousivat ja inflaatio alkoi kiihtyä. 

Kianderin mukaan ennen kriisiä käytössä olleella vahvan markan politii-
kalla pyrittiin pitämään vakaa valuuttakurssi ja vakuutettiin, ettei devalvaa-
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tioita tulisi. Kun usko vakaan valuuttakurssin pysyvyyttä kohtaan heikkeni, 
korot nousivat. Tähän vaikuttivat Kianderin mukaan teollisuuden kilpailukyky-
ongelmat ja kasvava vaihtotaseen vaje. Lyhyet markkinakorot nousivat voimak-
kaasti vuonna 1989 ja pysyivät korkeina vuoden 1992 vakaan markan politii-
kasta luopumiseen asti. Vuonna 1993 viennissä tapahtui käänne parempaan, 
mutta kotitalouksien asema parantui vasta muutamaa vuotta myöhemmin. 

Kriisille voidaan antaa muutamia perussyitä: huono talouspolitiikka, 
pankkitoiminta, viennin supistuminen Venäjälle ja kansainvälisten korkojen 
nousu. Rahoitus- ja valuuttamarkkinoiden liberalisointi aloitettiin 1980-luvulla, 
minkä seurauksena pankeille mahdollistui luotonannon kasvattaminen. Sen 
rajoittamiseksi olisivat pitäneet olla riittävät vakavaraisuusvaatimukset ja riski-
keskittymiä koskevat säännökset. Pankit ottivat tarpeettoman suuria riskejä, 
koska valtio turvasi niiden riskisijoitukset. 

Toisaalta Kiander (2001) toteaa julkaisussaan: ”Toisaalta on olemassa lu-
kuisia esimerkkejä maista, joissa on koettu rahamarkkinoiden vapauttaminen ja 
nopea luotonannon kasvu ilman, että seurauksena olisi ollut taantuma tai kriisi. 
Itse asiassa periodit, jolloin luottokanta on kasvanut nopeasti, ovat johtaneet 
pankkikriiseihin yleensä vain 10–20 % todennäköisyydellä. Useimmiten siis 
nopea velkaantumisen kasvu on osoittautunut kestäväksi ilmiöksi ja kriisi on 
seurauksena ollut poikkeuksellinen. Tämän vuoksi myös Suomen 1990-luvun 
talouskriisin varsinaisia syitä täytyy hakea muualta kuin rahamarkkinoiden 
vapauttamisesta tai luotonannon kasvusta.” 
 
 
2.4  Nykyisen talouskriisin juuret 
 
 
Hannu Sokalan (2011) Taloussanomiin kirjoittamassaan artikkelissa Talouskrii-
sin kolmenkymmenen vuoden historia tutkitaan viimeisimmän maailmanlaajuisen 
talouskriisin kehityskulkua. Sokala tuo ilmi, kuinka jo 1980-luvun alun säänte-
lyn purkaminen Yhdysvalloissa on vaikuttanut nykyiseen talouskriisiin. Tuol-
loinen korkosääntelyn lopettaminen sekä erottelun poistaminen asuntolainojen 
ja niiden lainojen väliltä, joiden vakuutena asuntoa käytetään, olisi vaikuttanut 
kasvattavasti subprime-lainojen suosioon (Sokala, H. 2011). 

Subprime-laina tarkoittaa lainaa, jonka saavat sellaisetkin asiakkaat, jotka 
ovat takaisinmaksukyvyltään muita lainanottajia heikompia. On siten todennä-
köistä, että näistä lainoista suurempi osa jätetään maksamatta joko osittain tai 
kokonaan. Tästä johtuen subprime-lainojen korot ovat muita lainoja korkeam-
pia. Lainatyyppiä puolustetaan sillä, että asunnonomistajia saadaan enemmän. 
(Chomsisengphet, S., Pennington-Cross, A. 2006) 

Vuodesta 1982 alkaen tehtiin myös muita lakimuutoksia, jotka sallivat hy-
vin poikkeuksellisiakin lainoja. Uudet lainatyypit sallivat herkästi asuntolainan 
arvon kasvamisen asunnon arvoa suuremmaksi. Eräs tällainen lainatyyppi sallii 
aluksi joidenkin korko- ja lyhennyserien maksamatta jättämisen. (Sokala, H. 
2011) 
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Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton korosti oman asunnon omistamisen 
arvokkuutta. Tällä linjalla jatkoi myös seuraava presidentti George W. Bush, 
joka asetti vuonna 2002 kesäkuussa tavoitteeksi, että ”vähemmistöihin kuulu-
vien asunnonomistajien määrä kasvaa vähintään 5,5 miljoonaa vuosikymmenen 
(2000–2010) loppuun mennessä”. Sokala raportoi, että tämän tavoitteen toteu-
tumiseksi valjastettiin puolivaltiolliset lainatakaajat Freddie Mac ja Fannie Mae. 
Saman vuoden elokuussa brittiläisen Centre for Economic Policy Research -
tutkimuslaitoksen johtaja Dean Baker varoitti Yhdysvalloissa kasvavasta 
asuntojen hintakuplasta. (Sokala, H. 2011) 

Myös Kuismanen (2010) näkee harjoitetun talouspolitiikan ja maailman-
talouden pitkään jatkuneen epätasapainon mahdollistaneen ”monimutkaisten 
rahoitusvaateiden” kehittämisen. Tervalan (2011) mukaan Yhdysvaltojen 
keskuspankin harjoittama matalan koron aika nähdään yleisesti yhtenä syynä 
asuntokuplaan. Toisena syynä kriisiin on nähtävissä globaalit vaihtotaseen 
epätasapainot, jolloin vuosien 2001–2007 aikana USA lainasi muulta maailmalta 
vuosittain 385–803 miljardia dollaria vaihtotaseen alijäämän ollessa 3,7-6 
prosenttia BKT:stä. 

Tervala esittää Reinhartin ja Rogoffin (2009) päätelmiä, joiden mukaan 
liiallinen velkaantuminen on yhteinen teema rahoituskriiseille. Juuri velkaan-
tuminen, riippumatta onko kyse yksityishenkilöistä, valtiosta, pankeista tai 
yrityksistä, nostaa asuntojen hinnat liian korkealle tasolle, joka saa pankit näyt-
tämään vakaammilta ja tuottoisammilta. Heidän mukaansa ”länsimaiden rahoi-
tuskriisit tapahtuvat tyypillisesti talouskasvun hidastuessa sellaisen jakson jäl-
keen, jolle on tyypillistä varallisuusesineiden (mukaan lukien asuntojen) hinto-
jen nouseminen, velkaantumisen lisääntyminen, suuret ja pitkään jatkuneet 
vaihtotaseen alijäämät ja rahoitusmarkkinoiden liberalisointi tai innovaatiot. 
Yhdysvaltojen talouskehitys ennen kriisiä täytti kaikki merkit siitä, että maa oli 
vakavan rahoituskriisin partaalla.” 

Myös Oikarinen (2011) pohtii asuntohintojen vaikutusta kansantalouksiin. 
Hän esittää, että asuntojen hintakehitys vaikuttaa paitsi pankkisektorin toimin-
taan, myös rakentamiseen ja sitä kautta työllisyystilanteeseen. Oikarinen esittää 
muun muassa Goodhartin ja Hofmannin (2007) julkaisun, jossa he raportoivat 
kolme keskeistä kanavaa asuntojen hintojen nousun mahdollisista vaikutuksista 
kotitalouksien luottokantaan. Näitä ovat asuntohintojen kohoamisen mahdollis-
tama suurempi lainanotto rahoitusrajoitteisille kotitalouksille (vakuusarvo-
vaikutus), pankkien lisääntynyt halukkuus myöntää lainaa niiden omistaman 
asuntovarallisuuden ja -lainakannan arvonnousun seurauksena, sekä koti-
talouksien kokeman pysyväistulon tason nousu kannustaa kotitalouksia 
kuluttamaan enemmän, jota varten ne ottavat enemmän lainaa. Lainansaannin 
helpottuminen myös lisää asuntojen kysyntää, mikä kohottaa asuntojen hintata-
soa. (Oikarinen, E. 2011) 

Vuonna 2004 Yhdysvalloissa lievennettiin viiden suuren investointipankin 
vähimmäispääomavaadetta. Myös korkoja nostettiin saman vuoden kesäkuus-
sa, ja pian tämän jälkeen koronnostoja tapahtui yhä useammin. Koronnostot 
eivät enää hillinneet lainanottoa ja -antoa. Vuoden 2005 joulukuussa oli nähtä-
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vissä, että suuri osa myönnettyjen lainojen ottajista ei tulisi selviämään laina-
maksuistaan. Pian tämän jälkeen asuntokupla puhkesi. Lainoittajia ja investoin-
tipankkeja kaatui, kun lainanottajat olivat kykenemättömiä maksamaan asunto-
lainojensa korkoja ja lyhennyksiä. (Sokala, H. 2011) 

Kuismasen (2010) mukaan vasta Lehman Brothersin kaatuminen vuoden 
2008 syksyllä herätti markkinat kriisin laajuuteen. Tämän jälkeen rahoitusmark-
kinoiden toiminta halvaantui ja rahoituksen saatavuus heikkeni huomattavasti. 
Hän jatkaa, että ongelmat siirtyivät nopeasti reaalitalouden puolelle vallinneen 
suuren epävarmuuden vuoksi. Maailmankaupassa suurin pudotus ajoittui vuo-
den 2009 alkuun. 

Juha Tervalan mukaan tässä kriisissä on nähtävissä rahoituskriisin perin-
teiset piirteet: ”Pääomaa virtasi Yhdysvaltoihin, ja velkavetoinen kehitys nosti 
asuntohinnat kestävää tasoa korkeammiksi ja sai rahoituslaitokset näyttämään 
vakaammilta ja tuottoisammilta kuin ne oikeasti olivat. Velkavetoinen kehitys 
teki järjestelmän haavoittuvaiseksi kriiseille erityisesti siksi, koska velan maturi-
teetti oli lyhyt, ja se täytyi jatkuvasti rahoittaa uudelleen.” Tämän rahoitus-
kriisin erityispiirteitä Tervalan mukaan olivat strukturoidut tuotteet, taseen 
ulkopuoliset conduit- ja SIV-erikoissijoitusyhtiöt, repo-markkinan voimakas 
kasvu ja luottamus rahamarkkinarahastojen lyhyen maturiteetin rahoitukseen. 

Euroopan talouskomission (UNECE, 2011) The Impact of Globalization on 
National Accounts -julkaisussa tiivistetään finanssikriisin etenemistä siten, että 
sen laukaisijana toimi kiinteistökuplan puhkeaminen vuosina 2006–2007. 
Asuntolainojen epäonnistuminen (failed mortgage products) johti varallisuuden 
merkittävään laskuun. Finanssilaitokset kokivat tappioita noin 1,4 biljoonalla 
dollarilla. Yhdysvaltojen subprime-markkinoiden perustuminen siihen, että 
kiinteistöjen hinnat eivät merkittävästi putoaisi, ei ollut kestävällä pohjalla. Va-
kava luottamuksen väheneminen pankkienvälisiin markkinoihin aiheutti 
likviditeetti- ja vakavaraisuusongelmia laajalti globaaleihin finanssimarkkinoi-
hin, joista on tullut yhä integroituneemmat. 

Suomen Pankin Markus Haavio, Jarmo Kontulainen ja Mika Kortelainen 
(2009) julkaisussaan Talouskriisi, finanssikriisi ja ennustaminen huomauttavat 
pankkien kriisin alusta lähtien varastoineen itselleen likviditeettiä, joka samalla 
johti yritysrahoituksen ongelmiin. Näin yritykset joutuivat supistamaan varas-
tojaan, luopumaan investoinneistaan ja siirtämään laskujen maksuaan. Kirjoit-
tajien mukaan ongelma oli maailmanlaajuinen. 
 
 
Kriisin siirtyminen Suomeen 
 
Suomeen kriisi saapui useita muita maita myöhemmin, eikä sen aluksi uskottu 
vaikuttavan Suomen taloustilanteeseen kovinkaan vakavasti. Luvussa 5 pereh-
dytään tarkemmin lehtiartikkeleiden kautta suhdannekäänteen aikana käytyyn 
keskusteluun, jossa kriisin ajankohtaisuuden kehittyminen Suomen kannalta 
tulee hyvin ilmi. 

Kuismanen ja Spolander (2012) kuvaavat Suomen taloudellisen tilanteen 
olleen vahva vuosina 2007–2008. Lisäksi koko vuoden 2008 BKT vielä kasvoi 
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edellisvuoteen verraten, vaikka edelliseen neljännekseen verraten supistumista 
tapahtui. Näin ei heidän mukaansa ollut esimerkiksi Ruotsin, Iso-Britannian, 
Yhdysvaltojen, Japanin, Italian, Ranskan ja Tanskan kohdalla, joiden vuosi-
kasvu jäi negatiiviseksi. Kuismanen (2010) kuitenkin toteaa, että Suomen kaltai-
sella pienellä ja avoimella taloudella ei käytännössä ole mahdollisuuksia suo-
jautua maailmanlaajuisia kysyntäshokkeja vastaan. Myöhemmin tarkastelta-
vasta suhdanneindikaattorista neljännesvuositilinpito havaitaan BKT:n muutosta 
koskevat korjaukset, jotka muuttivat käänteen ajankohtaa Suomen kohdalla - ja 
siten osaltaan tekivät käänteen nopeasta havaitsemisesta vaikeaa. 

Kuismasen ja Spolanderin mukaan vuoden 2008 aikana myös Suomen 
julkisen talouden rahoitusasema pysyi ylijäämäisenä ja velan määrä kokonais-
tuotantoon nähden pieneni, jota tuki reaalitalouden vahvuus vuoden alussa. 
Sittemmin loppuvuodesta he kuvaavat reaalitalouden käänteen olleen jyrkkä. 
Julkisen talouden aseman he esittävät heikentyneen rajusti kotitalouksiin ja 
yrityksiin kohdistuneiden elvytystoimien sekä tulonmuodostuksen ja työllisyy-
den käänteen vuoksi. Seppo Honkapohja (2011) huomauttaa, että finanssikriisin 
julkisen talouden velkakriisin vaihe, käynnistyi todenteolla vasta vuoden 2011 
alkupuolella. 
 
 
2.5  Käyttäytyminen talouden osana 
 
 
Kuluttajien käyttäytyminen vaikuttaa olennaisesti talouskriisiin. Jos usko talou-
den elpymiseen on hyvä, kuluttajat säilyttävät ostokäyttäytymisensä samalla 
tasolla kuin ennenkin. Jos taas on syytä epäillä tilanteen huonontumista, yhä 
suurempi osa kuluttajista alkaa hillitä menojaan ja säästää pahan päivän va-
ralle. Teorian mukaan tämä vaikuttaa pidemmällä aikavälillä tuotantoon ja si-
ten työllisyyteen. On siis tärkeää toimia siten, että kuluttajien luottamus säilyy 
mahdollisimman korkealla tasolla kriisitilanteissa. 

Todellisuudessa on hankalaa ennakoida miten kuluttajien luottamus ja 
näkemys taloudellisen tilanteen kehittymisestä muotoutuvat. Tässä pro gradu -
työssä ei käsitellä aihetta tätä alalukua syvällisemmin, mutta on hyvä lyhyesti 
esitellä kyseinen teema, sillä talouden nousu- ja laskusuhdanteita ei pystytä 
selittämään pelkästään lukujen pohjalta. Monissa päätöksissä taustalla vaikutta-
vat tunteet ja uskomukset sekä monet muut epärationaalisiltakin vaikuttavat 
tekijät. 
 
2.5.1  Tunteiden merkityksestä 
 
Uutisointi ja taloustieteen tuntijat usein antavat vaikutelman markkinatalou-
desta voimana, jota voidaan yrittää hallita ja joka usein rankaisee ja palkitsee 
väärin- ja oikeintekijöitä. Asiaa voidaan lähestyä myös ihmisläheisemmältä ta-
solta, jossa pyritään ymmärtämään näiden markkinavoimien taustalla vaikutta-
via tekijöitä. 
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Paljon huomiota saaneessa kirjassaan, Animal Spirits: How human 
psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, Akerlof ja 
Shiller (2009) vastaavat johdannossa esitettyyn kysymykseen, eli miksi kriisin 
uhkaa ei havaittu ajoissa. Heidän mukaansa kuluttajat, valtio ja useimmat 
ekonomistit uskoivat sokeasti talousteoriaan (economic theory), jonka mukaan 
mitään vaaraa ei ollut. Käyttäytymisen ja tunteiden vaikutukset oli kokonaan 
unohdettu, vaikka Akerlofin ja Shillerin mukaan olennaisia tekijöitä vuoden 
2008 kriisissä olivat muuttuva luottamus, houkutukset, kateus, negatiiviset tun-
teet ja illuusiot. Animal spirits -termillä (suomennettu: vaiston varassa) viitataan 
ihmisten tunteiden, ajatusten/ideoiden ja käyttäytymisen merkitykseen päätök-
senteossa ja jokapäiväisessä elämässä. Niiden voidaan nähdä vaikuttavan mer-
kittävästi talouden taustalla, sekä hyvinä että huonoina aikoina. 

Akerlof ja Shiller esittävät, kuinka luottamuksen muutokset korostavat 
talouden häiriöitä. Lisäksi huoli oikeudenmukaisuudesta/reiluudesta vaikuttaa 
palkkojen ja hintojen määräytymiseen, ja houkutus korruptoituneeseen ja epä-
sosiaaliseen käyttäytymiseen on olemassa. Myös rahailluusiota ilmenee siten, 
etteivät kuluttajat ymmärrä inflaatiota ja deflaatiota. Kansallisuudella ja oman 
identiteetin tunnoilla on myös vaikutuksensa käyttäytymisessä. Kirjoittajat 
esittävät aikaisemman tutkimuksen reiluudesta, jossa demonstroidaan, kuinka 
reiluus vaikuttaa kuluttajien kokemaan hyötyyn ja siten haluun maksaa tietystä 
hyödykkeestä. Kirjassa esitetään, kuinka lumimyrskyn jälkeen nostettu lapioi-
den hinta tuntuu epäreilulta, tai että lähikaupasta mukaan ostettu virvoke olisi 
yhtä kallis kuin baarista mukaan ostettu. 

C.W.J. Granger (1989) kuvaa erilaisia tapoja ottaa huomioon kuluttajien 
käyttäytyminen talouden kehityksen ennustamisessa. Hän esittelee kuluttajien 
ennakoivaan käyttäytymiseen perustuvan datan (anticipation data) sekä odotuk-
siin ja asenteisiin perustuvan datan (expectations data). Kuluttajien ja yritysten 
ennakointi tarkoittaa sitä, että tulevia hankintoja suunnitellaan etukäteen. Näin 
esimerkiksi haastatteluilla voidaan kerätä tietoa tulevasta kehityssuunnasta. 
Ennakointiin perustuvassa tutkimuksessa on luonnollisesti otettava huomioon 
yllättävät menot (kuten kodinkoneen rikkoutuminen), joita kuluttajat eivät 
pysty ennakoimaan. 

Odotukset taas kuvaavat enemmän ulkoa tulevaa laumahenkeä, mutta 
liittyvät ennakointiin siten, että tulevia hankintoja muutetaan näiden odotusten 
mukaisesti. Laumahenkeä on avattu tarkemmin Dalen, Johnsonin ja Tangin 
(2005) julkaisussa. He kuvaavat teemaa siten, että kun sijoittajat ovat epävar-
moja omaamansa tiedon laadusta, he saattavat lähteä seuraamaan markkinoilla 
olevaa trendiä. Jos he näin käyttävät markkinoilta saamaansa tietoa parantaak-
seen omaa tietokenttäänsä (information set), tämä voi johtaa laumakäyttäytymi-
seen. 

Granger korostaa, että vaikka kuluttajien tekemät arviot vaikkapa hintojen 
kehityksestä eivät välttämättä ole kovin tarkat, niillä on silti merkitystä muuttu-
van ostokäyttäytymisen vuoksi. Hän esittelee lisäksi asenteisiin perustuvan 
(attitudinal data) tiedonkeruumenetelmän, joka on epäsuora tapa ennakoida 
kuluttajien käyttäytymistä. Kuluttajilta voidaan kysyä esimerkiksi tyytyväi-
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syyttä nykyiseen taloustilanteeseen. Hänen mukaansa on mahdollista, että 
esimerkiksi tyytyväiset ihmiset käyttäytyvät johdonmukaisesti eri tavalla kuin 
tilanteeseen tyytymättömät kuluttajat. Näihin ajatuksiin liittyy olennaisesti lu-
vussa 4 esiteltävä suhdanneindikaattori kuluttajabarometri. 

Granger korostaa, että aina ennakointiin, odotuksiin ja asenteisiin liittyvän 
tiedon kerääminen ei välttämättä tuota ennusteille lisäarvoa. Hän kertoo 
esimerkkinä vuosilta 1974–1976 kerätyt tiedot, joissa vuonna 1974 toteutetussa 
kuluttajatutkimuksessa 15 % vastaajista ennakoi taloustilanteen paranevan 
seuraavan puolen vuoden aikana ja 70 % huononevan, kun taas vuoden 1976 
alussa vastaavasti 50 % ennakoi parempaa kehitystä ja 25 % heikompaa. Luvut 
heijastivat öljykriisistä johtunutta talouden taantumista eivätkä siten tuoneet 
käänteestä ilmi uutta tietoa. Sen sijaan yrityksiltä saadut tiedot muun muassa 
uusista tilauksista, työllistävyydestä, myynnistä ja hinnoista ovat Grangerin 
mukaan hyödyllisiä, mutta sisältävät enemmänkin yleisesti saatavilla olevaa 
informaatiota kuin todellisia sisäpiiritietoihin perustuvia ennusteita. 
 
2.5.2  Päätöksenteon ongelmat 
 
Teorian mukaan rationaalinen ihminen valitsee epävarmuuden vallitessa vaih-
toehdon, jonka odotettu hyöty on suurin. Marja-Liisa Halko ja Kaisa Hytönen 
(2011) tarkastelevat julkaisussaan päätöksentekoon vaikuttavia seikkoja. Halko 
ja Hytönen tuovat muun muassa esille Covalin ja Shumwayn (2005) osoittaman 
piirteen, jossa riskinoton kasvu tappioiden jälkeen on yleistä. Tämän tausta-
tueksi he esittelevät arvopaperivälittäjä Nick Leesonin tapauksen, jonka ura 
päättyi lähes miljardin punnan tappioihin hänen yritettyään kattaa aiemmat 
tappionsa yhä suuremmalla riskinotolla. 

Halko ja Hytönen raportoivat lisäksi Grinblattin ja Keloharjun (2001) teke-
mästä analyysistä, jonka mukaan kaikentyyppiset suomalaiset osakkeenomis-
tajat myyvät suurituottoiset ja pitävät vähätuottoiset osakkeet päätyen näin yhä 
riskipitoisempaan osakesalkkuun. Heidän mukaansa tilanne on sijoittajalle 
epäedullinen juuri siksi, että sijoittajat myyvät osakkeensa liian aikaisessa vai-
heessa ja pitävät kiinni epäedullisessa kierteessä olevista osakkeista. 

Halko ja Hytönen esittävät myös omistusvaikutuksen, jossa omistettua 
hyödykettä pidetään arvokkaampana kuin mitä se todellisuudessa onkaan, 
vaikka talousteorian mukaan omistamisella ei tulisi olla vaikutusta mieltymyk-
siin. Tämä näkyy esimerkiksi asuntomarkkinoilla, joissa alle hankintahinnan ei 
haluta myydä, ja mitä kauemmin asunnossa on asuttu, sitä korkeammaksi 
sentimentaaliset tekijät hinnoitellaan. 

Tappion kaihtaminen selittää edellä esiteltyjä poikkeamia, vaikka suurem-
man riskin ottaminen tappion jälkeen ei kuulosta järkevältä. Koetun tappion 
jäljiltä pyritään voimakkaasti pääsemään takaisin omilleen, joten riskinotto voi 
olla hyvin rohkeaa – vaikka kannattavampaa usein olisi ensin rauhoittaa tap-
pion aikaansaama tunnekuohu ja arvioida vasta sitten tilannetta uudelleen. 

Tutkimuksissa, joissa on selvitetty aivojen palkitsemisverkoston signaa-
leita, koehenkilöiden ostokäyttäytymistä voidaan paremmin ennustaa näiden 
signaaleiden avulla kuin koehenkilöiden omien hyötyarvioiden perusteella. 
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Tehtyjen tutkimusten mukaan voitot ja tappiot vaikuttivat palkitsemisverkos-
ton aktivaatioon eri tavalla – tappiot laskien, voitot lisäten. Aktivaatiotason 
muutokset olivat yhteydessä osakekurssien kohdalla taipumukseen realisoida 
voitot nopeammin kuin tappiot. Tutkimuksissa on myös havaittu, että tappion 
jälkeen riskiä otettaessa aivojen tunnealueiden aktivoituminen lisääntyy ja har-
kinta-alueiden puolestaan vähentyy. Jo pelkästään koehenkilöiden lempimusii-
kin kuunteleminen lisää riskinottoa ja vähentää tappioiden karttamista. (Halko, 
M., Hytönen, K. 2011) 

Aivojen aktivaatiotason ja koehenkilöiden oman tulkinnan erojen voi pää-
tellä tarkoittavan sitä, että koehenkilöt eivät ole olleet tietoisia kaikista taustalla 
vaikuttavista arvostuksistaan. Vaikka kuvittelemme tietävämme päätöksen-
tekomme logiikan, voimme todellisuudessa olla tietoisia vain osasta. Vaikka 
tämä mutkistaa jo valmiiksi moniulotteista tutkimuskenttää, päätöksenteon 
taustalla vaikuttavat melko alkukantaiset mielihyvän saavuttamisen ja pelon-
karttamisen vaistot. Tunteiden merkitys kuluttajien päätöksenteon osana on 
erittäin merkittävä, ja tämä on otettu tarkkaan huomioon esimerkiksi markki-
noinnissa ja mainonnassa. 

Etenkin kriisitilanteissa, joissa epävarmuus on suurta ja joudumme teke-
mään päätöksiä puutteellisen tiedon pohjalta, on tärkeää ottaa huomioon kulut-
tajien käyttäytymisen moniulotteisuus ja tunteiden vaikutus päätöksenteon 
taustalla. Esimerkiksi riski ja tappion pelko vaikuttavat tulevaan käyttäytymi-
seen. Etenkin tappion kyseessä ollessa voidaan ennustaa tyypillisiä reaktioita 
vastoinkäymisiin. 
 
 
2.6  Suhdanteiden ja kriisien ennustettavuudesta 
 
 
Kriisit esiintyvät useimmiten linkittyneinä toisiinsa. Viimeisin talouskriisi, joka 
alkoi finanssikriisinä, muuttui valtioiden velkakriisiksi, ja hidastaa yhä kasvua 
Yhdysvalloissa ja Euroopassa. (Pohjola, M. 2011) Pohjolan mukaan Suomi on 
yksi Euroopan suhdanneherkimmistä kansantalouksista, eikä suhdanteiden 
ennustaminen ole ollut helppoa. Olipa kyseessä miten selkeältä tuntuva tilanne 
tahansa, kaikki eivät ole koskaan yksimielisiä. Tämä on luonnollista, sillä erilai-
sia muuttujia on valtava määrä mukaan lukien jo kuluttajien odotukset tule-
vasta kehityksestä, mikä itsessään on haasteellista ennakoida. 

Hyvän esimerkin ennustamisen vaikeudesta esittelee Tuomas Larjavaara 
(2010) julkaisussaan Ennustuksesta jälkiviisauteen. Hänen mukaansa Sitran jul-
kaiseman raportin vuodelta 1981 ”Suomen talous vuonna 2010” skenaariot ny-
kytilanteesta ovat merkittävästi toteutuneesta todellisuudesta poikkeavat. Ta-
louden kehitys on ollut parempaa kuin ennakoitiin, toimintaympäristö on 
muuttunut rajusti ja tavalla, jota ei ole voitu ennakoida (esimerkiksi Internetin 
tuoma kehitys ja euron syntyminen). Lisäksi Suomen väkiluku on 400 000 hen-
kilöä enemmän kuin vuonna 1981 arvioitiin. Näinkin suurten muutosten 
vuoksi, jotka ovat tapahtuneet vain parinkymmenen vuoden aikana, on ym-
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märrettävää miksi pitkäkestoisia ennusteita on hankalaa tehdä. (Larjavaara, T. 
2010) 

Lyhyen aikavälin ennusteista saadaan pitkän aikavälin ennusteita tarkem-
pia, mutta myös niissä kehityskulku voi muuttua nopeasti. Tästä vuoden 2008 
suhdannekäänne on erinomainen esimerkki. Suhdannemalleihin liittyvää teo-
riaa käsiteltiin aiemmin luvussa 2.1, jossa tuotiin esille muutamia oppikirja-
esimerkkejä indikaattoreista, joita pidetään suhdanteita ennakoivina tai muu-
toin niitä kuvaavina. Näiden lisäksi on olemassa laaja kirjo myös muita kan-
sainvälisesti seurattuja indikaattoreita, joista seuraavaksi esitetään muutamia. 

 Samassa tutkitaan myös yleisemmin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja 
alaluvun lopuksi pääasiassa Suomen ennustajatahojen jälkikäteen julkaisemia 
pohdintoja kriisistä ja sen ennakointiin liittyneistä haasteista. Myöhemmin em-
piirisessä osassa tutkitaan tarkemmin Suomessa Tilastokeskuksen tuottamia 
suhdannetilastoja ja niiden toimintaa käänteen aikana, mutta myös lyhyesti 
muiden tahojen tekemiä ennusteita. 
 
Mihin kiinnittää huomiota suhdannekäänteitä ennakoitaessa 
 
Pohjolan (2011) mukaan on oleellista tuntea työn tuottavuuden ja työn määrän 
kehittyminen, jotta voitaisiin ennustaa talouden tulevaa kehitystä. Olennaisia 
indikaattoreita näiden kehitykseen ovat hänen mukaansa muun muassa väes-
tön ikääntymiseen liittyvät ongelmat sekä teknologinen kehitys. Teknologinen 
kehitys on olennainen tekijä työn tuottavuudessa. Esimerkiksi Solowin mallissa 
osoitetaan, että ilman teknologista kehitystä talouden jatkuva kasvu ei ole mah-
dollista, vaan se tasaantuu aina pääoman ja/tai työllisyyden lisäyksen jälkeen. 

Reinhart ja Rogoff (2008) käsittelevät julkaisussaan monipuolisesti lasku-
suhdanteiden ja kriisien säännönmukaisuutta. He osoittavat ensinnäkin sen, 
kuinka jokaista tyyntä periodia seuraa taantuma. Tämä ei sinänsä ole hätkäh-
dyttävää ottaen huomioon, että aikaa ei ole rajattu. Toiseksi hyödykkeiden hin-
tojen huippukohdat, ja yleensäkin hyödykehintojen syklit, ovat kuvaavia indikaat-
toreita rahavirtojen kehityksestä. Tarkentaen: kun hyödykehinnat ovat mata-
lalla, tämä indikoi heikkoa rahavirtaa taloudessa, joka puolestaan johtaa talou-
den epäonnistumisiin. Merkittäväksi velkakriisiä ennustavaksi tekijäksi 
Reinhart ja Rogoff osoittavat sen, jos maa kokee yllättäen suuren rahan määrän 
kasvun (large capital inflow). Pankkikriisiä puolestaan ennustaa rahan vapaampi 
liikkuminen. Samoin korkean inflaation (eli yli 20 % vuodessa) todetaan korreloi-
van voimakkaasti taantumien kanssa. 

 Myös Banerjee ja Marcellino (2006) pohtivat, mitkä suhdanneindikaattorit 
ennustavat luotettavimmin Yhdysvaltojen suhdannekäänteitä, tarkemmin sa-
noen muutoksia inflaatiossa ja bruttokansantuotteessa. Tutkimuksessaan he 
arvioivat 19 indikaattoria ja 13 arviointiajankohtaa. Näistä arviointiajankohdista 
yhdeksässä he havaitsevat inflaation osalta autoregression toimivan yli puolta 
kaikista indikaattorimalleista paremmin, ex post. Parhaiten toimiva indikaattori 
on aina puhdasta autoregressiota parempi. Tosin parhaiten toimiva indikaattori 
vaihtelee, eikä siten yksi tietty indikaattori pysty johdonmukaisesti voittamaan 
autoregressiota. Tämä koskee myös bruttokansantuotetta. BKT:n ennustami-
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sessa Banerjee ja Marcellino esittävät indikaattorien voivan voittaa autoregres-
siot, ex ante, 80 % tapauksista. Tulokset riippuvat eri ajankohtina talouteen vai-
kuttaneista shokkityypeistä. 

Koenig (2002) esittelee suositun taloustilannetta ennakoivan ostopäällikkö-
indeksin (Purchasing Managers’ Index), jota julkaisee yhdysvaltalainen Institute 
for Supply Management -yhdistys. Indeksi julkaistaan kuukausittain. Koenigin 
mukaan se tarjoaa usein varhaisimman katsauksen talouden kestokyvyn 
muutoksiin, sillä se julkaistaan ensimmäisenä arkipäivänä julkaisua koskevan 
kuukauden jälkeen, eikä siinä ilmene suuria revisioita. 

Indeksin huonona puolena hän näkee sen, että tietoa indeksiin kerätään 
vain kuukauden ensimmäiseltä kahdelta viikolta, minkä vuoksi se ei välttä-
mättä ole ajantasainen, jos jotakin poikkeavaa tapahtuu kuun jälkimmäisellä 
puoliskolla. Mahdollisena heikkoutena Koenig näkee myös sen, että korkea in-
deksilukema tarkoittaa ainoastaan sitä, että suurempi määrä päälliköitä ilmoit-
taa paranevista olosuhteista kuin heikommista - sinänsä olosuhteiden parane-
misen voimakkuutta ei mitata. Vastauksia ei myöskään painoteta yritysten 
koon mukaan. 
 

 
KUVA 5 Ostopäällikköindeksi ja taantumat3 
 
Kuvasta 5 havaitaan ostopäällikköindeksin ja taantumien yhteys Yhdysval-
loissa. Taantumat on korostettu kuvaan varjostuksella. Koenigin mukaan teh-
dastuotannon (factory output) ja ostopäällikköindeksin välillä on ollut vuosina 
1984–2002 seuraava yhteys: kun indeksi saa arvon, joka on yli 47, tuotanto kas-
vaa, ja kun indeksi saa arvon, joka on alle 47, tuotanto vähenee. Bruttokansan-
tuotteelle vastaava kynnysarvo on 40. 

Eric Ng (2011) pohtii aiemmin esiteltyjen suomalaisten tutkijoiden tavoin 
oltaisiinko vuosien 2007–2009 käännettä ja tapahtumia voitu ennakoida no-
peammin. Hänen mukaansa aiemmin tähän on vastattu rakentamalla empiirisiä 

                                                            
3 Lähde: Koenig, E. F. (2002) 



30 
 

malleja, jotka ennustavat muun muassa BKT:tä, kulutusta ja inflaatiota. Ngn 
mukaan nämä mallit kärsivät yleensä pahemmista endogeenisyysongelmista 
kuin itse laman todennäköisyyttä ennustavat mallit. Hänen mukaansa aihetta 
koskevassa kirjallisuudessa usein toistuva löydös on, että korkojen kurssiero 
(interest rate spread) 10-vuotisen valtion obligaation (Treasury bond) ja 3-kuukautisen 
valtionvekselin (Treasury bill) välillä on tilastollisesti merkittävin Yhdysvaltojen 
taantumien/lamojen ennustaja 2-6 vuosineljänneksen aikahorisontissa. Myös 
Kauppi ja Saikkonen (2005) kertovat korkojen kurssieron olevan hyödyllisin 
taantuman ennakoija tutkimissaan malleissa. 

Ng kuvaa korkojen kurssieron ennakoivuutta seuraavasti: Normaali-
oloissa tuottokäyrä (yield curve) on nouseva siten, että pitkän aikavälin korko on 
korkeampi kuin lyhyen aikavälin korko. Sijoittajat, jotka pitävät hallussaan pit-
kän aikavälin arvopapereita kantavat riskin odotettua korkeammasta korko-
tason kasvusta tulevaisuudessa. Sen vuoksi he vaativat positiivisen riskipree-
mion korkeamman tuoton perusteella. Siten tuottokäyrän kulmakerroin on 
positiivinen talouskasvun aikana, mutta kun talouskasvun odotetaan hidastu-
van tai vaipuvan taantumaan lähitulevaisuudessa, lyhyen aikavälin korkojen 
oletetaan laskevan siihen asti kunnes taloudelliset suhdanteet paranevat. (Ng, 
E. 2011) 

Havaittuaan kasvun hidastumisen, sijoittajat pyrkivät ostamaan esimer-
kiksi pitkän maturiteetin omaavia pitkän aikavälin bondeja (obligaatioita) taan-
tumalta suojautuakseen ja saadakseen korkeampia tuottoja. Pitkän aikavälin 
bondien kasvava kysyntä johtaa niiden hintojen kasvuun, alentaen siten niiden 
tuottoja. Ostaakseen näitä bondeja sijoittajat voivat myydä lyhyen aikavälin 
varallisuusesineitään (assets), kuten lyhyen aikavälin bondeja. Näin lyhyen 
aikavälin bondien hinta laskee ja niiden tuotto nousee. Siten tuottokäyrän muo-
dosta tulee litteämpi, mitä pidetään usein merkkinä suhdannehuipusta, tai 
kokonaan kääntynyt. Näin on Ngn mukaan tapahtunut jokaisen edeltävän la-
man aikana viimeisenä neljänäkymmenenä vuotena. Tämä on havainnollistettu 
kuvassa 6, jossa on harmaalla korostettu havaitut taantumat Yhdysvaltojen 
taloudessa sekä sinisellä kuvattu pitkien ja lyhyiden korkojen välinen tuottoero 
kuten edellä kuvattiin. (Ng, E. 2011) 
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KUVA 6 Taantumat USA:ssa ja korkojen tuottoero4 
 
Miksi sitten viimeisintä taantumaa ei havainnoitu ajoissa toivotulla tavalla, 
vaikka lyhyen koron havaittiin olevan pitkää korkoa korkeammalla tasolla? 
Hamiltonin (2010) mukaan tämä johtui osittain siitä, että lyhyen koron taso ylei-
sesti ei ollut ollut yhtä alhaisella tasolla ennen yhtäkään taantumaa sitten 1960-
luvun jälkeen, minkä vuoksi taantuman riskiä ei pidetty niin suurena kuin jos 
sen yleinen korkotaso olisi ollut korkeampi. 

Myös Kaminsky, Lizondo ja Reinhart (1998) peräänkuuluttavat järjestel-
mää, jolla voitaisiin havainnoida talouden tilaa ja nähdä siinä mahdollisesti ke-
hittyviä riskitilanteita. He käyttävät keskeisenä tutkimuskohteena Aasian 
valuuttojen huomattavaa heikkenemistä 1990-luvulla. He esittelevät järjestel-
män, joka mittaa eri taloudellisten indikaattorien kehitystä. Kun nämä indikaat-
torit ylittävät asetetun kynnyksen, voidaan sitä pitää varoituksena valuutta-
kriisin uhasta seuraavan kahden vuoden aikana. 

Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että kriisit johtuisivat suurimmaksi 
osaksi talouden fundamenteissa tapahtuvista muutoksista. Sittemmin on tuotu 
esiin malleja, jotka osoittavat, ettei kriisin syntyminen välttämättä edellytä 
tällaisia muutoksia. Näissä malleissa talouspolitiikka seuraa taloudessa tapah-
tuvia muutoksia ja talouden toimijat ottavat tämän suhteen huomioon muodos-
taessaan odotuksiaan. Tämä odotusten muodostuminen mahdollistaa useita 
tasapainoja ja itseään toteuttavien kriisien syntymisen. 

Hull, Predescu ja White (2004) kuvaavat CDS:n (credit default swap) suosi-
tuimmaksi luottojohdannaiseksi. CDS:n ostaja maksaa ajoittain tästä lainansa 
suojauksesta korvausta CDS:n myyjälle. Myyjä vastaavasti korvaa tappiot suo-
jauksen ottajalle, mikäli lainamaksuja laiminlyödään. Siten, mitä korkeampi 
CDS:n hinta on, sitä riskipitoisempana lainaa pidetään. Kirjoittajien tutkimus-
tulosten mukaan on todisteita sille, että CDS:n kohoavat hinnat ennakoivat 
luottoluokittajien negatiivisia arvioita. Sen sijaan luottoluokittajien positiivisiin 
arvioihin he eivät löydä yhtä merkittävää yhteyttä. 

                                                            
4 Lähde: Ng, E. (2011) 
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Ennustamisen vaikeus ennen suhdannekäännettä ja sen aikana 
 
Ennustettavuuden vaikeudesta alkoi ilmestyä pohdiskelevia kirjoituksia, kun 
suhdannekäänne vuonna 2009 havaittiin. Pellervon taloudellisen tutkimus-
laitoksen Janne Huovarin, Markus Lahtisen, Petri Mäki-Fräntin ja Raija Volkin 
(2009) mukaan varoittavia piirteitä oli tiedossa jo vuosia etukäteen, mutta 
ongelmana oli se, että ongelmien nopeaa siirtymistä reaalitalouteen ei osattu 
ennakoida. Näitä varoitusmerkkejä olivat Yhdysvaltojen vaihtotaseen alijäämä, 
kotitalouksien velkaantumisen kasvu ja liittyminen nopeasti kallistuneisiin 
asuntojen hintoihin ja poikkeaviin rahoitusjärjestelyihin sekä säästämisasteen 
painuminen lähes nollaan. Kirjoittajien mukaan myöskään asuntorahoituksen 
kytköksiä finanssimarkkinoihin tai asuntomarkkinainstrumentteja ei täysin 
ymmärretty. Vähäiselle huomiolle kerrotaan jääneen lisäksi varjopankkijärjes-
telmän sekä subprime-lainojen laajat jälkimarkkinat. ”Markkinoiden haavoit-
tuvuus aliarvioitiin ja lisäksi luotettiin liikaa keskuspankkien kykyyn toimia 
kriisin estämiseksi.” 

PTT:n tehdessä syksyllä 2008 ennusteita ei pystytty reagoimaan viime-
aikaisiin käänteisiin, sillä romahdus oli ollut niin nopeaa. Lisäksi aiemmat 
oletukset markkinoiden selviytymisestä ja muun muassa Fedin tilanteenhallin-
nasta sekä varjopankkijärjestelmän tunnuslukujen salaisuus vaikeuttivat 
ennusteiden tuottamista. Lisäksi kotimaisen reaalitalouden tilanne näytti kaikin 
puolin kestävältä, mutta uhaksi tulivat ulkoiset tekijät, etenkin viennin merki-
tys. Vaikka suhdanteiden on havaittu kulkevan maailmalla melko samaan tah-
tiin, kirjoittajien mukaan siitäkin huolimatta teollisuustuotannon yhtäaikainen 
romahtaminen vuoden 2008 lopussa oli yllättävää. Odotusten nopea muuttumi-
nen oli olennainen osa suhdannekäännettä. 

Huovari et al. pohtivat, että uusklassisten ja uuskeynesiläisten mallien pe-
rusolettamusten pohjalta on hankalaa ennakoida tämänkaltaista kriisiä. He 
perustelevat väitettä kertomalla, ettei täydellisillä ja informatiivisilla rahoitus-
markkinoilla synny rationaalista hinnoittelukuplaa tai likviditeettikriisiongel-
maa. Lisäksi mallit olettavat shokit vähäisiksi ja vain pienet poikkeamat tasa-
painouralta sallitaan. Kirjoittajat eivät usko, että ennusteita voitaisiin tulevai-
suudessa tehdä paremmin, etenkin jos kriisien taustalla vaikuttavat kuluttajien 
luottamus ja tunteet. 

Samoilla linjoilla Huovarin et al. kanssa ovat Haavio, Kontulainen ja 
Kortelainen (2009). He huomauttavat, että suuri osa aiemmista kriiseistä, kuten 
pohjoismaiden pankkikriisit 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa ja Japanin 
1990-luvun kriisi olivat laajuudeltaan ”kansallisia tai alueellisia”, eikä Aasian 
kriisikään juuri vaikuttanut kehittyneisiin maihin. Saman huomion tekee valtio-
varainministeriön Hannu Jokinen (2009). Myöskään 2000-luvun alun kuplan 
puhkeamisella ei ollut heidän mukaansa reaalitalouteen verraten suurta vaiku-
tusta. 

Haavio et al. nostavat Suomen kannalta keskeisimmäksi ongelmaksi 
globaalin kaupan vaikeudet, jotka reagoivat kriisiin viiveellä ja siten vaikeutti-
vat ennusteiden tuottamista. Viennin heikkeneminenkin kulutuskysynnän 
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kautta otettiin Suomen Pankin ennusteissa huomioon, mutta kansainväliseen 
maksuliikenteeseen syntyneitä ongelmia ei osattu huomioida. Myös he löytävät 
käytettävissä malleissa parannettavaa, vaikka ne kirjoittajien mukaan kuvaavat 
talouden toimintaa hyvin normaaliaikoina. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen Eero Lehto (2009) esittää ennakointivai-
keuksien syyksi samat ongelmat. Hänen mukaansa riskitekijät olivat nähtävillä, 
mutta finanssimarkkinoiden romahtamista oli hankalaa ennustaa, eikä reaali-
talouden tarkkailemisestakaan ollut apua. Lisäksi kriisin syntymisen mahdolli-
suuden ennustaminen on eri asia kuin sen syvyyden ennakoiminen. Lehdon 
mukaan epävarmuuden aikoina ennustajien on turvallista arvioida viimeaikai-
sen kehityksen jatkuvan tai tukeutua toiseen tahoon, jolla on auktoriteettia. Si-
ten ennusteet ovat samankaltaisia. 

Lehto havainnollistaa, että epävarmuuden aikana annetaan sijaa vaiston-
varaisuudelle, joka voi ilmetä muiden käyttäytymisen matkimisena tai tukeu-
tumisena aiemmin havaittuun säännönmukaisuuteen. Tämä ryhmäkäyttäyty-
minen yhdistettynä taloutta tulkitseviin tarinoihin synnyttävät talouteen 
”maanisdepressiivistä vaihtelua”. Tätä teemaa käsiteltiin aiemmin luvussa 2.5. 
Lehdon mukaan markkinat tuskin oppivat itse säätelemään ja tasapainotta-
maan käyttäytymistään. 

ETLAn Pasi Sorjonen (2009) erittelee Suomen (lähes) odottamattomien ta-
lousvaikeuksien syyksi viennin romahtamisen, jonka vuoksi ennusteita on jou-
duttu huomattavasti korjaamaan, mutta myös metsäteollisuuden tuotannon-
leikkaukset ja rakentamisen voimakkaan hiljentymisen. Näin investointien 
väheneminen ja työllisyystilanteen heikentyminen kääntävät Sorjosen mukaan 
yksityisen kulutuksen laskuun ensimmäistä kertaa 15 vuoteen, huolimatta palk-
kojen ja eläkkeiden korotuksista, hidastuvasta inflaatiosta, ansiotuloverojen 
kevennyksistä ja markkinakorkojen alenemisesta. Silloinen valtiovarainminis-
teri Jyrki Katainen (2009) kertoi julkaisussaan kotitalouksien reaalisen osto-
voiman lisääntyvän näillä toimilla 4 %, mutta lisääntyneen varovaisuuden silti 
vähentävän kulutushalukkuutta. 

Sorjosen mukaan ennusteiden samankaltaisuutta selittää se, että maail-
mantalouden ennusteita laativalla joukolla (jonka Sorjonen kuvaa toimineen 
sopulilauman tavoin) on käytössä kutakuinkin sama informaatio, jota tulkitaan 
melko samalla tavalla. Ennuste, hänen mukaansa, on lisäksi vain yksi tulkinta 
tulevasta kehityksestä, jonka todennäköisyys ei välttämättä edes ole kovin 
suuri. Näin myös harvoin tapahtuvat kriisit jätetään ennusteen ulkopuolelle, 
kunnes ne ovat todennäköisimpiä vaihtoehtoja. Yhdysvaltojen velkakehitystä 
pidettiin Sorjosen mukaan kestämättömänä jo noin 10 vuoden ajan ennen krii-
siä, mutta käänteen tapahtuminen rahoitusmarkkinoiden kriisin kautta oli yl-
lätys. Oletettiin, että käänne olisi tapahtunut maltillisemmin kotitalouksien ta-
jutessa velkaantuneensa liikaa. 

Sorjonen esittää tilastotietojen antaneen pitkään positiivisen, tai ainakin 
maltillisen, kuvan Suomen taloudesta. Jopa Lehman Brothersin kaatumisen jäl-
keen julkaistut kolmannen vuosineljänneksen luvut olivat vielä suhteellisen 
hyvät. Koska muu Eurooppa oli jo jonkin aikaa ollut taantumassa, Suomen 
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talouden pääteltiin yksinkertaisesti voivan paremmin. Kun helmikuun 2009 
tiedot julkaistiin, Suomen havaittiin olleen taantumassa jo puoli vuotta 
aikaisempien tilastotietojen revisioiduttua ja talouden supistuneen oletettua 
enemmän. Sorjonen harmitteleekin sitä, että juuri silloin, kun tilastotietojen 
toivottaisiin olevan luotettavimmillaan, ne eivät ole johtuen TRAMO/SEATS-
menetelmästä, joka korostaa viimeisen havainnon merkitystä ja korjaa aiempia 
kausitasoitettuja lukuja sitä enemmän mitä suurempi käännemuutos havaitaan. 

James Hamilton (2010) huomioi Yhdysvaltojen virallisten lamajulkistusten 
ajankohdan eron siihen milloin taantuma todellisuudessa alkoi ja päättyi. Hän 
näkee olennaisena ongelmana julkistusten viivästymisen. Esimerkiksi NBER, 
The National Bureau of Economic Research, joka on Yhdysvaltojen johtava talous-
tutkimuslaitos, julkaisi vuoden 2007 lopussa tapahtuneen käänteen vasta aivan 
vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Hamiltonin mukaan tutkimuslaitoksilla voi 
myös olla kannustin viivyttää niitä julkistuksia, joissa todetaan taantuman alka-
neen ja nopeuttaa niitä, joissa taantuman havaitaan päättyneen. Lisäksi tietojen 
revisioituminen hankaloittaa hänen mukaansa reaaliaikaisuutta. 

Valtiovarainministeriön Hannu Jokinen (2009) on muita enemmän puolus-
tuskannalla. Hänen mukaansa koko suhdannekierto ajoitettiin hyvin ja myös 
riskit nähtiin. Ainoastaan taantuman syvyys jäi näkemättä kesällä 2008. Tämä 
johtui Jokisen mukaan siitä, ettei valtiovarainministeriö tuntenut riittävästi 
globaalin talouden toimintamekanismeja, eivätkä he ”panostaneet riittävästi 
globalisaation vaikutusten analysointiin”. Maailmankaupan ja teollisuustuotan-
non äkillinen supistuminen siirtyi nopeasti myös Suomeen, mitä aiemmin ei 
ollut Jokisen mukaan tapahtunut. Hän myös korostaa, että koska Lehman 
Brothersin kaatuminen oli yllätys, ei senkään vuoksi kovin oikeaan osuvia en-
nusteita voitu tehdä. 

Jokisen mukaan yksi ratkaisu parempaan ennakointiin suhdannekäänteen 
aikana on peliteorian tunteminen. Hän kuitenkin korostaa, ettei ennusteissa 
oleellisinta ole niiden desimaalien tarkkuus vaan se, että voidaan ennakoida 
olemaanko nousu-, lasku-, korkea- vai matalasuhdanteessa ja tarjota sen mukai-
set ennakkovaroitukset. Tämä on toisaalta paikkansapitävää, mutta toisaalta 
asian voi nähdä myös niin, että on hyvä pystyä, tai ainakin pyrkiä, jo luotetta-
vuuden lisäämisen vuoksi ennakoimaan tarkemmin taloudessa tapahtuvia 
muutoksia. Jos havaitaan niinkin suuria epätarkkuuksia kuin ennusteissa oli 
suhdannekäänteen aikana, se paitsi osoittaa, että jotakin olennaista on jäänyt 
huomioimatta - mikä käydyssä keskustelussa on todennettukin - mutta lisäksi 
luo epävarmuutta entisestään. Mielenkiintoinen huomio on myös Jokisen totea-
mus siitä, etteivät he olleet perehtyneet riittävästi historian opetuksiin. 
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3  TEHTYJÄ SUHDANNE-ENNUSTEITA 
 
 
Tässä luvussa tarkastellaan lyhyesti millaisia ennusteita suhdannekäännettä 
ennen ja sen aikana tehtiin. Talouselämä5 on koonnut useiden eri ennustetaho-
jen julkaisemia tietoja talouden kehittymisestä osittain jo vuodesta 2005 alkaen. 
Nämä tahot ovat Aktia, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA), Handels-
banken, Nordea, OP-Pohjola, Palkansaajien tutkimuslaitos (PT), Pellervon 
taloustutkimus (PTT), Sampo Pankki, Suomen Pankki, Tapiola Pankki sekä 
valtiovarainministeriö. 

Riippuen tahosta ennusteita julkaistaan 2-4 kertaa vuodessa. Kootut 
ennusteet sisältävät kattavasti tietoa bruttokansantuotteen, yksityisen kulutuk-
sen, viennin ja investointien muutosprosenteista, sekä työttömyysasteesta ja 
inflaatiosta. Liite 1 on tämä taulukko järjestettynä ennustajien ja ennusteajan-
kohdan mukaan. Taulukko on rajattu koskemaan vuosia 2007–2010, sillä näitä 
vuosia tarkastellaan myös Tilastokeskuksen indikaattoreista. 

Taulukon pohjalta olen muodostanut kuvan 7. Siihen on koottu kahden 
ennustajan julkistamat tiedot, sillä pääpiirteittäin muutokset ovat olleet kaikissa 
samankaltaisia, eikä kaikkien tarkasteleminen erikseen anna lisäarvoa. Kootut 
tiedot kuvaavat ennusteissa tapahtunutta vaihtelua aikavälillä 2007–2010. 
Tarkasteltavat ennustajat ovat ETLA ja Suomen Pankki, sillä nämä ovat näky-
vimpiä tahoja myöhemmin käsiteltävässä uutiskatsauksessa. Osa tiedoista 
puuttuu alkuperäisestä lähdeaineistosta, joten nämä kohdat katkaisevat kuvaa-
jat paikoitellen. Näin on esimerkiksi Suomen Pankin julkistamissa investointilu-
vuissa. 

Kuvassa näkyvät kaikki aikavälille 2007–2010 tehdyt ennusteet ja niissä 
tapahtuneet muutokset. X-akselilla on nähtävissä ennusteen julkaisuajankohta. 
Kunkin vuoden sisällä tapahtuneet muutokset kuvaavat sitä, kuinka paljon en-
nusteita tarkennettiin ajan kuluessa. Ennusteita tehtiin bruttokansantuotteelle, 
yksityiselle kulutukselle, viennille, investoinneille, työttömyysasteelle ja inflaa-
tiolle. 
 

                                                            
5 http://www.talouselama.fi/suhdanne-ennusteet/ 
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KUVA 7 ETLAn ja Suomen Pankin ennusteet, 2007–2010 
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Ennustetahoilla on ollut samankaltaista liikehdintää ennusteiden tarkenta-
misessaan. Etenkin investointeja on korjattu voimakkaasti alaspäin jo vuoden 
2008 tietoihin. Myös vientiä on tarkennettu selkeästi alemmalle tasolle. Sekä 
ETLA että Suomen Pankki ovat julkistaneet investointien voimakkaan muutok-
sen alaspäin syyskuussa 2008. Tuolloin Yhdysvalloissa kriisi sai käänteen 
huonompaan Lehman Brothersin kaaduttua. Molemmat alensivat viennin 
ennustettaan jo maaliskuussa 2008. Molemmat ovat myös korjanneet viennin 
ennustetta vuodelle 2008 alhaisemmaksi jo saman vuoden maaliskuussa, jo hie-
man ennen investoinneissa tapahtuneita muutoksia. 

Työttömyysastetta oli korjattu alaspäin vuodelle 2007, mutta vuoden 2008 
aikana se pysyi lähes muuttumattomana. Vuoden 2009 aikana se nousi lähelle 
kymmentä prosenttia. ETLA ennakoi työttömyysasteen kasvavan maaliskuun 
2009 julkaisussaan, Suomen Pankki joulukuussa 2008. Molemmilla työttömyys-
aste reagoi negatiivisesti (eli työttömien määrä lisääntyi) vasta vuoden 2009 
puolella. Inflaatiota koskevia tietoja sen sijaan korjattiin vuodelle 2008 ylöspäin, 
kun taas vuodelle 2009 ennakoidut luvut lähenivät nollaa, menemättä kuiten-
kaan sen alapuolelle. 

Viennin ennusteita korjattiin eniten vuodelle 2009. Molemmat tahot korja-
sivat lukuja alun perin +5 prosentista yli -25 prosenttiin. Tämä muutos on 
huomattava. ETLAn julkaisuissa myös investoinnit laskivat samana vuonna 
merkittävästi, Suomen Pankki taas ei julkaissut niitä koskevia ennusteita yhtä 
säännöllisesti. 

Vuodelle 2010 nähdään jo tasaantumisen merkkejä. Työttömyysaste on 
laskemassa, ja vienti ja investoinnit kohenivat huomattavasti. Inflaatiota, yksi-
tyistä kulutusta ja BKT:tä koskevat ennusteet ovat melko muuttumattomia, eikä 
suuria korjausliikkeitä tehdä. 

Kuvassa esiintyvää vuoden 2009 notkahduksen äkillisyyttä ja voimak-
kuutta selittää osaltaan myös se, että ensimmäiset ennusteet näille vuosille on 
tehty vuoden 2008 alussa (osalla ennustajista jo vuoden 2007 lopussa), kuten 
voidaan nähdä myös liitteenä olevasta suhdanne-ennustetaulukosta. Tuolloin 
suhdannekäänteen täysmääräisiä vaikutuksia etenkin vientiin ja investointei-
hin, tai ylipäätään Suomen talouteen, ei ollut vielä havaittu. Osa ennustajista 
julkaisi myös omia pohdintojaan ennustamisen vaikeudesta vuonna 2009. Näitä 
käsiteltiin aiemmin luvussa 2.6. 

Kaiken kaikkiaan ennusteet vaikuttavat noudattavan pitkälti samaa linjaa 
kuin mitä suhdannemalleissa esitettiin. Vienti ja investoinnit osoittivat käänteen 
ensimmäisten joukossa, kun taas työttömyysaste reagoi viimeisten joukossa. 
Suurimmat muutokset ennusteissa esiintyivät juuri vientiin liittyen, mikä Suo-
men pienen ja avoimen talouden kannalta onkin odotettua. 
 
EK:n Suhdannebarometri 
 
Edellä mainittujen lisäksi myös Elinkeinoelämän keskusliitto, EK, julkaisee 
Suhdannebarometria, joka on mielenkiintoinen tarkastelun kohde, ja jota seu-
rataan ja josta uutisoidaan myös mediassa. EK:n Suhdannebarometria julkais-
taan neljä kertaa vuodessa ja sen otos kattaa noin 1700 yritystä tai toimipaikkaa. 
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Suhdannebarometrista havaitaan, että jo vuoden 2008 helmikuun julkai-
sussa kerrottiin suhdannehuipun ajoittuneen vuoden 2007 alku- ja keskivai-
heille. Sen jälkeen talous hiljalleen laskee suhdannehuipusta. Helmikuun kat-
sauksessa rakentamisen suhdannenäkymät olivat laskeneet enemmän kuin 
teollisuuden ja palveluiden. Julkaisussa ennakoitiin laskun jatkuvan asteittain 
lähikuukausina, mutta merkittävää pudotusta ei odotettu. Yhdysvaltojen osto-
päälliköiden indeksi oli myös laskusuuntainen, mutta lasku oli maltillista ja 
teollisuutta koskien jopa hieman noususuuntaista. 

Elokuun 2008 julkaisussa suomalaisyritysten tulevaisuudennäkymät olivat 
muuttuneet selvästi heikommaksi, vaikka taloustilanne ei olennaisesti ollutkaan 
muuttunut ja sen kerrottiin olevan yhä ”tavanomainen”. Tuotannon kasvun 
ennakoitiin jäävän vähäiseksi lähikuukausina ja myös työllisyysodotukset oli-
vat julkaisun mukaan madaltuneet. Euroopan talouskasvun kerrottiin olevan 
yhä kohtalaista, mutta yritysten suhdanneodotukset olivat laskeneet selvästi. 
Julkaisun mukaan USA:ssa yritysten kokemat näkymät eivät enää viimeaikoina 
laskeneet, mutta kuluttajien luottamus oli heikkoa. 

Marraskuun 2008 julkaisun mukaan suomalaisyritysten suhdanneodotuk-
set olivat heikentyneet nopeasti ja voimakkaasti. Erityisesti rakentamisen 
suhdannenäkymät olivat laskeneet. Niin tekivät myös teollisuuden ja palvelui-
den näkymät, tosin hieman maltillisemmin. Teollisuuden suhdanteiden kerrot-
tiin laskeneen aiemmin arvioitua enemmän ja näkymät vuodelle 2009 olivat 
heikot. Kansainvälistä tilannetta pidettiin poikkeuksellisen epävarmana ja 
esimerkiksi USA:n ostopäälliköiden indeksi teollisuutta koskien putosi merkit-
tävästi. Myös kuluttajien luottamus oli ”ennätyksellisen heikkoa”. Marraskuun 
julkaisussa lisäksi esitettiin, kuinka inflaation helpottaminen on mahdollistanut 
korkotason laskun nyt myös Euroopassa. 

Vuoden 2009 helmikuussa EK julkaisi katsauksen Suomen talouden näky-
miin. Katsauksessa kerrottiin, että vuonna 2008 tehdyiltä ennusteilta oli ”mu-
rentunut pohja” ja että katsauksessa esitetyt skenaariot eivät ole ennusteita 
vaan ainoastaan mahdollisia kehityskulkuja. Taantuman syvyyttä ja kestoa ker-
rottiin olevan hyvin hankalaa arvioida. Katsauksessa kriisin kerrotaan vaikut-
taneen voimakkaasti yritysten rahoituksen saatavuuteen ja pankkien välisen 
vakuudettoman ja vakuudellisen luotonannon korkoeron alkaneen kohota jo 
vuonna 2007. Korkoero kohosi huomattavasti etenkin syys-lokakuussa 2008. 

Saman katsauksen mukaan vaikutukset reaalitalouteen ovat suuria yritys-
ten investointien kautta. Viennin kerrotaan kääntyneen Suomessa voimakkaa-
seen laskuun ja työttömyysodotusten kohonneen yritysten irtisanomis- ja 
lomautusneuvotteluista johtuen. Yritysten suhdanneodotukset olivat myös 
heikentyneet huomattavasti. Vaikka vuosi 2009 nähtiin heikkona, Suomen ta-
louskasvua kerrottiin tukevan kotitalouksien ostovoiman kasvu, jota kohottai-
sivat verojen aleneminen, inflaation hidastuminen ja ansioiden nousu. Brutto-
kansantuotteen katsottiin ”synkässä skenaariossa” supistuvan enimmillään rei-
lun 4 prosenttia vuodentakaiseen verraten. Sen sijaan työttömyyden katsottiin, 
viennin ja kotimaisen kysynnän heikkenemisen vuoksi, nousevan noin 13 
prosenttiin, joka oli toteutunutta enemmän.  
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4 	 SUHDANNEINDIKAATTORIT JA REVISIOT 
 
 
Suhdanneindikaattorit (leading indicators) ovat muuttujia, jotka ennakoivat eri-
tyisesti suhdannekäänteitä. Suurimman roolin tässä työssä saavat Tilasto-
keskuksen tuottamat suhdannetilastot. Kussakin alaluvussa tutustutaan valit-
tuihin suhdannetilastoihin Tilastokeskuksen Internet-sivuilta saatavien tietojen 
pohjalta ja siihen, miten suhdannekäänteen muutokset niissä ilmenivät. 

Työssä tarkastellaan neljännesvuositilinpitoa, tuotannon suhdannekuvaa-
jaa, kuluttajabarometria, teollisuuden uusia tilauksia, uudisrakentamisen vo-
lyymi-indeksiä ja teollisuustuotannon volyymi-indeksiä. Indikaattoreista on 
koottu taulukot liitteisiin 2-5 julkistettujen lukujen muutoksista ajan kuluessa, 
pääasiassa vuosilta 2007–2010. Taulukoihin on koottu joko kuukausittain tai 
neljännesvuosittain, riippuen tilaston julkaisutiheydestä, niitä koskevat keski-
arvot, keskihajonnat sekä variaatiokertoimet. Kaavat näille ovat seuraavat: 

 
Keskiarvo saadaan laskemalla havainnot yhteen ja jakamalla niiden lukumää-
rällä. 
 

̅
∑

 

 
Keskihajonta kuvaa havaintojen vaihtelua keskiarvosta ja on siten mitta-asteikol-
taan suhteessa havaintoihin. 
 

∑ ̅
1

 

 
Variaatiokerroin poistaa suuruusluokan vaikutuksen ja tekee havainnoista ver-
tailukelpoiset indikaattorien välillä. Se ilmoitetaan yleensä prosentteina, ja niin 
tehdään myös tässä työssä. 
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̅
∗ 100%  

 
Kohteena on, kuinka paljon lukuja on jouduttu tarkentamaan ja kuinka paljon 
vaihtelua on esiintynyt esimerkiksi ensimmäisen ja viimeisen julkistuksen vä-
lillä (nämä luvut on myös korostettu keltaisella värillä taulukoihin). Nämä en-
simmäisen ja viimeisen julkistuksen väliset erot on koottu kuviksi, ja ne esite-
tään indikaattoriluvuissa. Käsiteltävä aikaikkuna on valittu siten, että se sisäl-
täisi mahdollisimman kattavasti koko suhdannekäänteen. Indikaattoreita, joista 
aivan vastaavanlaista muutosvertailua ei voida tehdä, tarkastellaan yleisem-
mällä tasolla ja esitetään kiinnostavia piirteitä käänteeseen liittyen. 
 
Kausitasoitukset, revisiot ja tasomuutokset 
 
Tilastokeskuksen6 mukaan vuodenajat, lomat, pyhäpäivät ja kulutustottumuk-
set näkyvät tilastoissa ylimääräisenä vaihteluna, jota kutsutaan kausivaihte-
luksi. Tämä ei kuvaa toivotulla tavalla suhdannekehitystä ja hankaloittaa ti-
lastojen tulkintaa. Siksi tämä vaihtelu tyypillisesti poistetaan, ja tästä käytetään 
nimitystä kausitasoitus. Sen avulla on helpompi havaita pitkän ja lyhyen aika-
välin kehityssuunta ja merkittävät viimeaikaiset poikkeamat. Kausitasoituksen 
ongelma kuitenkin on, että sillä tehdyt ennusteet tulevasta kehityksestä antavat 
helposti joko liian positiivisen tai negatiivisen tilannekuvan, sillä tarvitaan aina 
uutta dataa, jotta kuvaaja saadaan tarkennettua todellisen kehityksen mukai-
seksi. 
 

 

KUVA 8 BKT:n kausitasoitettu volyymi julkistuksissa, 2008/Q4-2009/Q37 

                                                            
6 Lähde: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_fi.html 
7 Lähde: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/ntp_2009-12-09_uut_001.html 
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Julkaisun Neljännesvuositilinpidon tarkentumisen syistä mukaan kausitasoitettujen 
aikasarjojen luvut muuttuvat lähes poikkeuksetta juuri uusien havaintojen 
myötä, vaikka lähdeaineistossa ei olisi tapahtunut muutoksia. Kuvasta 8 näh-
dään, kuinka paljon neljännesvuosittain julkaistavat julkistukset tarkentavat 
(tässä tapauksessa BKT:n volyymin) kausitasoituksia. 

Joulukuussa julkistettu, punaisella merkitty kehitys johtuu ”vuoden 2008 
viimeiselle ja vuoden 2009 ensimmäiselle neljännekselle sallituista tasomuutok-
sista, jotka muuttivat suhdannekuvaa” - näistä tasomuutoksista johtuen kään-
teestä saatiin totuudenmukaisempi, eli suurin pudotus saatiin ajoittumaan vii-
meiselle neljännekselle 2008 ja ensimmäiselle neljännekselle 2009. Kuvasta näh-
dään hyvin, kuinka paljon käsitys tulevasta kehityksestä tarkentuu ajan kulu-
essa. 

Yliaktuaari Pasi Koikkalainen kommentoi, että kausitasoitusmenetelmät, 
kuten TRAMO/SEATS, laskevat kausi- ja satunnaisvaihtelusta puhdistetun 
trendin keskitetyn liukuvan keskiarvon pohjalta (painotettu keskiarvo). Siten 
2012/Q1 kausitasoitetun estimaatin laskemiseen tarvitaan vähintään alkuperäi-
sen sarjan arvot 2011/Q2, 2011/Q3, 2011/Q4, 2012/Q2, 2012/Q3, 2012/Q4, 
joista kolme jälkimmäistä joudutaan ennustamaan. Näin kausitasoitusmenetel-
män laskemat ennusteet tuleville vuosineljänneksille voivat epäonnistua sa-
masta syystä kuin talousennustajienkin ennusteet: suhdannekäänteet tulevat 
yllätyksenä kaikille. 

Koikkalaisen mukaan kausitasoitusmenetelmän laskemien ennusteiden 
tarkentuessa myös kausitasoitettu aikasarja tarkentuu useamman neljänneksen 
osalta taaksepäin. Kausitasoitettujen aikasarjojen tarkentumista lisäävät vielä 
mahdolliset kausitasoitukseen lisättävät poikkeushavainnot, kuten edellä mai-
nitut tasomuutokset, jotka myös ilmenevät tyypillisesti juuri suhdannekään-
teissä. 

Tilastojen revisioitumisella tarkoitetaan niiden normaalia tarkentumista, 
kun uutta tietoa tulee saataville. Revisioitumista tarkastellaan tulevissa 
indikaattoriluvuissa tarkemmin, sillä ajassa tapahtuneet muutokset ovat kiin-
nostavia tilastojen ajantasaisuuden ja toimivuuden kannalta. 

Kuvassa 9 esitetään, kuinka aikasarjan tasomuutos tuo oman haasteensa 
suhdannekuvaajiin. Tasomuutos tarkoittaa käytännössä sitä, että kun aikasar-
jassa tapahtuu merkittäviä poikkeamia, tutkitaan silloin, miten pitkäkestoisia 
nämä muutokset ovat. Jos aikasarja ei palaudu entiselle tasolleen tietyn ajan 
kuluessa, voidaan pudotus tai nousu tulkita tasomuutokseksi, joka vaikuttaa 
suhdannetilastojen tulkintaan. 
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KUVA 9 BKT:n trendi, kausitasoitus ja markkinahinta8 
 
Kuvasta nähdään kuinka tasomuutoksen huomiointi on vaikuttanut käsityk-
seen taloudellisen tilanteen kehittymisestä. Tasomuutoksen avulla kausitasoi-
tetun aikasarjan mukaan käänteen alin kohta olisi jo saavutettu vuoden 2009 
alussa. Ilman tasomuutosta tehdyn kausitasoituksen mukaan pohja olisi ollut 
tuolloin vielä saavuttamatta. Tasomuutokset voidaan kuitenkin huomioida 
vasta silloin, kun on todettu, ettei aikasarja palaudu edeltävälle tasolleen. BKT:n 
kehityksen osalta tämä tarkoitti vuoden 2009 kolmatta neljännestä. 
 
 
4.1 	 Neljännesvuositilinpito 
 
 
Tilastokeskus9 määrittelee neljännesvuositilinpidon siten, että se kuvaa Suomen 
taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpitokin, mutta 
aggregoidummalla tasolla. Tilastoa julkaistaan vuosineljänneksittäin. Tiedoista 
ilmenee esimerkiksi, miten Suomen bruttokansantuote on kehittynyt, mitkä 
toimialat ovat kasvaneet/heikentyneet ja kuinka paljon, mikä tuotantoa on 
kasvattanut/heikentänyt, miten kotitalouksien kulutus on muuttunut edelli-
sestä neljänneksestä ja paljonko palkat ovat nousseet edeltävästä vuodesta. 

Seuraavaksi tarkastellaan tapahtunutta suhdannekäännettä yksityiskoh-
taisemmin neljännesvuosittain tapahtuvista julkistuksista käsin. Vielä 8.9.2008 
julkaistussa vuoden 2008 toista vuosineljännestä koskevassa katsauksessa ker-
rottiin talouden kasvuvauhdin hidastuneen, mutta olevan lähellä pitkän aika-
välin keskiarvoa. Tuolloin viennin volyymi kasvoi 6,5 % vuotta aiemmasta, 

                                                            
8 Lähde: http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/2009/tiedote_019_2009-12-08.html 
9 Lähde: http://www.stat.fi/meta/til/ntp.html 
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tuonti 1,9 % ja yksityinen kulutus 4 %. Ainoastaan investoinnit vähenivät 3,3 %, 
siitäkin huolimatta, että ne olivat aiemman julkaisun mukaan ensimmäisellä 
vuosineljänneksellä nousseet 7,7 %. Investoinneissa tapahtuneen suuren ale-
nemisen kerrotaan johtuneen muun muassa vertailuajankohtaan 2007/Q2 osu-
neista suurinvestoinneista ja asuinrakennusinvestointien alkuvuoden laskusta. 
2008/Q3, jolloin sekä yksityiset että julkiset investoinnit kasvoivat, investoin-
tien volyymi nousi jälleen 4,2 prosenttiin. 

Kuvaan 10 on eritelty neljännesvuositilinpidon tekijöitä asian selkeyttämi-
seksi. Kuvasta nähdään muutosprosentit edellisen vuoden vastaavaan vuosi-
neljännekseen nähden. Luvut ovat ensimmäisten julkistusten tietoja. BKT:n vo-
lyymi on työpäiväkorjattu ja edellisvuoteen vertautuva. 
 

 

KUVA 10 Neljännesvuositilinpito osissa, muutos vuodentakaiseen neljännekseen 
 
Tilastokeskuksen neljännesvuositilinpidon arkistosta on nähtävissä, että en-
simmäisen kerran Suomen BKT:n volyymin tuleva lasku näkyi 8.12.2008 julkai-
sussa - kuvassa kohta 2008/Q3. Tuolloin BKT:n kasvun kerrottiin lähes pysäh-
tyneen (kasvua edelliseen neljännekseen oli vain 0,1 %), olevan selvästi edellis-
vuotta hitaampaa ja olevan painumassa pitkän aikavälin keskiarvon, +2,7 %, 
alle. Muutos ajankohtaan 2007/Q3 oli silti yhä +1,3 prosenttia. Viennin volyy-
missä tapahtui jyrkempi muutos näiden kahden kvartaalin välillä: +6,5 prosen-
tista -2,7 prosenttiin. Viennin lisäksi myös tuonti heikkeni samana aikana, tosin 
toistaiseksi vientiä huomattavasti maltillisemmin: +1,9 prosentista -0,2 prosent-
tiin. Näin vienti oli ensimmäisiä indikaattoreita, joissa suhdannekäänteen 
vaikutukset realisoituivat. 

Vuoden 2008 tietoja tarkennettiin tässä 8.12.2008 julkaisussa alaspäin, 
mikä katsauksen mukaan johtui lähinnä metalliteollisuuden lähdetietojen 
revisioitumisesta. Yksityinen kulutus kasvoi vuoden takaisesta arvostaan, 
mutta ei edellisestä neljänneksestä. Lyhytikäisten kulutustavaroiden, kuten 
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ruoan, kulutuksen volyymi jopa laski. Julkisten kulutusmenojen volyymi 
puolestaan kasvoi. 

Seuraavassa 27.2.2009 julkaistussa katsauksessa, koskien ajankohtaa 
2008/Q4, kerrotaan investointien laskeneen. Aiemmin joulukuussa ilmoitettuja 
lukuja tarkennettiin ja todelliset muutokset BKT:ssä olivat seuraavat: edelliseen 
neljännekseen -0,3 % ja edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan +1,4 %. Samalla 
tuoreiden helmikuun lukujen valossa kerrottiin Suomen olevan taantumassa, 
tarkoittaen kahta perättäistä vuosineljänneksen laskua BKT:ssä. Koko vuonna 
2008 BKT:n kerrottiin kasvaneen 0,9 %. 

Kun tarkastellaan jälkikäteen tarkennettuja lukuja liitteen 2 taulukosta 7, 
jo vuoden 2008 toisella neljänneksellä (julkistuksessa 9.6.2009) BKT:n volyymi 
laski edelliseen neljännekseen nähden. Näin ollen kahden perättäisen laskevan 
neljänneksen vaatimus olisi näiden lukujen mukaan täyttynyt jo vuoden 2008 
kolmannella neljänneksellä. Ensimmäinen tieto taantumasta saatiin 27.2.2009 
julkistuksen yhteydessä, kun laskua havaittiin tarkennusten yhteydessä tapah-
tuneen jo kolmannella neljänneksellä. Ennen kyseenomaista julkaisua BKT:n oli 
uskottu yhä kasvaneen, vaikkakin hidastuvasti. 

Kuten sanottua, 27.2.2009 julkaisussa on jo nähtävissä selkeää BKT:n vo-
lyymin laskua. Saman päivän tiedotteessa Bruttokansantuote laskuun, Suomi taan-
tumassa analysoidaan tarkemmin, millä osa-alueilla muutoksia tapahtui vuoden 
2008 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Merkittävimmäksi nousevat juuri 
viennissä ja tuonnissa tapahtuneet muutokset, jotka tiedotteen mukaan ovat 14 
prosenttia alhaisemmat kuin vuosi aiemmin. Vuonna 2008 alkanut kriisi oli 
Suomen osalta ennen kaikkea vientikriisi. OECD:n10 mukaan Suomen vienti 
kärsi hyödykkeiden ja palvelujen osalta vuonna 2009 Viroa lukuun ottamatta 
eniten edellisvuoteen vertaavalla aineistolla. 

Yksityinen kulutus ja investoinnit vähenivät vuoden 2008 viimeisellä 
vuosineljänneksellä maltillisemmin (muutamia prosenttiyksiköitä vuoden ta-
kaisesta), mutta koko vuoden osalta muun muassa teollisuuden arvonlisäys ja 
rakentamisessa tuotanto jäivät vielä positiiviselle tai edellisen vuoden kasvun 
tasolle. Sen sijaan taas alkutuotannon arvonlisäys aleni tiedotteen mukaan 
viimeisellä vuosineljänneksellä ”9,6 prosenttia vuoden takaisesta ja koko 
vuonna 9 prosenttia lähinnä hakkuiden supistumisen takia”. 

BKT:n volyymin laskeva suunta jatkuu julkaisuissa voimakkaana, kunnes 
8.12.2009 kehityksen tilanne tasoittuu, eikä laskua enää kausitasoituksen mu-
kaan ole. Tuonnin ja viennin volyymit sekä yksityinen kulutus lähtevät kas-
vuun melko samoihin aikoihin - alimmillaan ne ovat 2009/Q2. Investoinnit sen 
sijaan heikkenevät 2009/Q3 asti, jonka jälkeen nekin kasvavat jälleen. Myöhem-
min kehitys on jatkunut melko suotuisana, muutamia hidastuksia lukuun otta-
matta. Kuva 11 avartaa käänteen kokonaiskuvaa. 
 

                                                            
10 http://www.oecd.org/eco/economicoutlookanalysisandforecasts/economicoutlookannextables.htm 
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KUVA 11 BKT:n kehitys ja kausitasoitus11 
 
Kuvista 12–13 nähdään ensimmäisen ja viimeisen kutakin vuosineljännestä 
koskevan julkistuksen tiedot. Nämä tiedot ovat myös korostettuina keltaisella 
värillä liitteessä 2 esitettävässä taulukossa 7, joissa on koottu kaikki kutakin 
vuosineljännestä koskevat tarkennukset sekä niiden julkistuspäivämäärät. Ku-
vien tarkoituksena on havainnollistaa kuinka tiedot ovat muuttuneet ajan ku-
luessa. Samaa esitystyyliä tullaan käyttämään myös muissa indikaattorilu-
vuissa. Myös keskiarvot, keskihajonnat ja variaatiokertoimet on laskettu kulle-
kin vuosineljännekselle, ja ne esitetään kokonaisuudessaan liitteissä. Variaatio-
kertoimista esitetään luvuissa yhteenvetona lyhyet taulukot. 

Poikkeuksellisesti neljännesvuositilinpidon yhteydessä ei käsitellä vuotta 
2007, sillä sen osalta tarkennustietoja ei ollut yhtä kattavasti saatavilla. Vuoden 
2008 ensimmäisen neljänneksen tarkennettuja tietoja ei ollut saatavilla varsinai-
sissa julkistuksissa vaan ne on saatu erikseen vanhemmista laskentatieto-
kannoista. 
 

                                                            
11 Lähde: http://tilastokeskus.fi/til/ntp/2012/01/ntp_2012_01_2012-06-05_tie_001_fi.html 
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KUVA 12 BKT:n muutos vuodentakaisesta neljänneksestä, 2008–2010 
 
 

 

KUVA 13 BKT:n muutos edellisestä neljänneksestä, 2008–2010 
 
Kuvassa 12 havainnollistetaan BKT:n työpäiväkorjatut prosentuaaliset muutok-
set edellisvuoden vastaavaan neljännekseen ja kuvassa 13 kausitasoitetut muu-
tokset edeltävään vuosineljännekseen. Työpäiväkorjatuilla luvuilla tarkoitetaan 
tilastoja, joista on poistettu arkipäivien vaihtelevasta määrästä johtuvat muu-
tokset. Kahden perättäisen negatiivisen vuosineljänneksen edeltävään neljän-
nekseen nähden tulkitaan osoittavan taantuman alkaneen. Kuvasta 13 havai-
taan selvästi, kuinka tarkennetut tiedot ovat aikaistaneet taantuman ajankohtaa. 
Samankaltaista aikaistumista ei ole havaittavissa edellisvuoden vastaavaan 
neljännekseen verratuista muutoksista kuvasta 12. 
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Indikaattorista12 huomautetaankin, että riippumatta sallituista tasomuu-
toksista, jotka esitettiin aiemmin, kausitasoitusmenetelmät ovat herkkiä viimei-
sen havainnon suhteen, ja uudet havainnot tarkentavat sitä. Eniten tarkentu-
mista tapahtuu ensimmäisen 2-3 vuoden aikana ensimmäisestä julkistuksesta. 
Sen vuoksi talouskehitystä seurattaessa ei pitäisikään luottaa pelkästään kausi-
tasoitettuihin lukuihin, ja siksi julkaisuissa esitetään myös työpäiväkorjattu 
sarja. 

Kun katsotaan edelliseen neljännekseen verrattuja BKT:n muutosprosent-
tien keskihajontoja (liite 2, taulukko 7), ne vaikuttavat yllättävän suurilta. Eri-
tyisen suurta vaihtelu on ollut välillä 2008/Q2-2009/Q2. Sen jälkeenkin vaih-
telua on esiintynyt, mutta ei yhtä voimakkaana. Nämä muutokset johtuvat 
käänteen aikana tapahtuvista kausitasoitettujen aikasarjojen muutoksista, kuten 
edellä havainnollistettiin. Kuten kuvista 12 ja 13 havaittiin, vaihtelu ei ole ollut 
yhtä merkittävää, kun tarkastellaan edellisen vuoden vastaavaan neljännekseen 
vertautuvaa muutosprosenttia - se on itse asiassa jopa hieman vähäisempää vä-
lillä 2008/Q2-2009/Q2 kuin muuna tarkasteltuna aikana. Esimerkiksi saman-
kaltaista vaihtelua kasvun ja supistumisen välillä ei ole tapahtunut kuin edelli-
seen neljännekseen verraten. 

 
TAULUKKO 1  Neljännesvuositilinpito, variaatiokertoimet vuodentakaiseen 

Vuosi/neljännes  Q1  Q2  Q3  Q4 

2008  10,20 9,55 12,47 ‐4,62

2009  ‐2,60 ‐3,55 ‐5,82 ‐0,97

2010  ‐91,29 11,88 9,58 3,46

 
 

TAULUKKO 2  Neljännesvuositilinpito, variaatiokertoimet edeltävään 

Vuosi/neljännes  Q1  Q2  Q3  Q4 

2008  129,60 207,85 ‐144,24 ‐43,05

2009  ‐32,45 ‐126,03 68,84 244,95

2010  0,00 15,60 20,41 7,82

 
 
Variaatiokertoimista (yhteenvetona taulukot13 1 ja 2) huomataan, että myös ne 
ovat edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verratessa huomattavasti alhai-
semmat kuin edelliseen neljännekseen verrattaessa. Edelliseen neljännekseen 
verrattavat variaatiokertoimen tiedot ovat vuonna 2008 ja 2009 monin paikoin 
yli +/- 120 prosenttia. Vuoden 2010 ensimmäinen neljännes on siitä poikkeuk-
sellinen, että sen julkistusten keskiarvo saa arvon 0. Muutoin arvot vuonna 2010 
vaikuttavat kertovan vähäisemmästä vaihtelusta kuin aiempina tarkasteltuina 
vuosina. 
 
                                                            
12 http://www.stat.fi/til/ntp/2012/02/ntp_2012_02_2012-09-05_laa_001_fi.html 
13 Taulukot muodostettu yhteenvetona liitteissä esitettävistä taulukoista 
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4.2  Tuotannon suhdannekuvaaja 
 
 
Tuotannon suhdannekuvaajan14 muodostuksessa käytetään kolmea eri päätoi-
mialaa, joita ovat alkutuotanto, jalostus ja palvelut. Tilasto julkaistaan kuu-
kausittain, ja sen lähteenä ovat pitkälti samat aineistot kuin neljännesvuositilin-
pidossakin. Tilastokeskuksen indikaattorikuvauksen mukaan tuotannon suh-
dannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausita-
solla. 

Tuotannon volyymin viime vuosien kehityksestä julkaistaan kuvaaja jo-
kaisen julkistuksen yhteydessä. Kuvassa 14 on esitetty kokonaistuotannon 
trendi, josta havaitaan volyymin kasvun hidastuvan vuosien 2007 ja 2008 vaih-
teessa, mutta lähtevän laskuun vasta vuoden 2008 loppupuolella. Tuolloin 
pudotus on ollut jyrkkä. Kutakuinkin samanlainen kehitys havaittiin myös 
aiemmin esitetyssä neljännesvuositilinpidon kuvaajassa. 

Kuukausittaisia julkaisuja tarkasteltaessa on havaittavissa, että 13.11.2007 
julkaisussa tuotannon volyymin kuvaaja on vielä selkeästi kasvava, mutta 
18.12.2007 julkaisussa kasvu on tasaantumassa. Jyrkempi pudotus alkaa vuoden 
2008 lokakuuta koskevasta julkaisusta ja tasaantuu heti vuoden 2009 alkupuo-
lella. Julkaisujen mukaan tuotanto on tasaisen heikkoa lähes koko vuoden 2009, 
kunnes vuoden loppupuolella volyymi alkaa hieman parantua. Vuoden 2010 
alussa voidaan havaita kasvun alkaneen. Sittemmin kasvu on jatkunut tasai-
sesti, vaikkakin hitaammin kuin suhdannekäännettä edeltävinä vuosina. 
 

 

KUVA 14 Tuotannon volyymi, 2005–201115 
 

                                                            
14 http://tilastokeskus.fi/meta/til/ktkk.html 
15 Lähde: http://tilastokeskus.fi/til/ktkk/2012/03/ktkk_2012_03_2012-05-15_tie_001_fi.html 
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Kun tarkastellaan kuukausittaisten julkistusten lukuja, kuten tuotannon työ-
päiväkorjattua muutosta edellisvuoden vastaavaan kuukauteen nähden, havai-
taan, että lukuja on tarkennettu huomattavasti vuoden aikana. Kuvaan 15 on 
koottu kunkin kuukauden ensimmäisen sekä viimeisen julkistuksen luvut 
neljännesvuositilinpidossa esitetyn tavan mukaisesti. Kunkin kuukauden 
tarkennukset näkyvät tuotannon suhdannekuvaajan julkistuksissa 13 kertaa. 
 

 

KUVA 15 Tuotannon volyymin muutos edellisvuodesta, 2007–2010 
 
Kuvan mukaan ensimmäisen ja viimeisen julkistuksen erot ovat olleet suurim-
millaan vuoden 2007 aikana sekä vuoden 2008 keväällä. Näitä eroja selittää se, 
että helmikuussa 2008 tilastoa uudistettiin (aiemmin kokonaistuotannon kuu-
kausikuvaaja) ja yhdenmukaistettiin neljännesvuositilinpidon laskentamene-
telmien kanssa. Vuoden 2007 kuukausien ensimmäiset julkistukset ovat poik-
keuksetta olleet viimeisiä heikompia. Kehitys on siis ollut ensin arvioitua pa-
rempaa. Vuoden 2008 loppu on ollut tasaista julkistusten välillä, viimeisten jul-
kistusten ollessa hieman ensimmäisiä julkistuksia parempia (poikkeuksena 
kuukaudet helmikuu, huhtikuu ja joulukuu). 

Vaikeimman pudotuksen aikana vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa suurta 
poikkeamaa ei ole ollut. Vuoden 2009 aikana viimeksi julkistetut luvut vaikutta-
vat aikaistaneen käänteen ajankohtaa. Sittemmin vuoden 2009 lopussa niiden 
keskinäinen suhde vaikuttaa jälleen tasaantuvan. Myös vuonna 2009 viimeiset 
julkistukset ovat olleet pääasiassa ensin julkaistuja parempia (poikkeuksena 
huhtikuu ja toukokuu, sekä elokuu, jolloin ne olivat yhtä suuret). Vuoden 2010 
osalta tilanne on päinvastainen. Tuolloin viimeksi julkaistut luvut olivat pää-
asiassa ensin julkaistuja heikompia (poikkeuksena toukokuu ja kesäkuu, sekä 
syyskuu, jolloin ne olivat yhtä suuret). Lisäksi kuukausina, joina kasvu on het-
keksi pysähtynyt, viimeksi julkaistut luvut ovat notkauttaneet uraa alaspäin 
voimakkaammin kuin ensin julkaistut luvut. 

Taulukoihin, jotka esitetään liitteessä 3, olen koonnut kaikki kussakin 
kuukaudessa vuosilta 2007–2010 tapahtuneet tarkennukset sekä laskenut niiden 
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keskiarvot, keskihajonnat ja variaatiokertoimet. Taulukoissa raportoidaan 
vasemmalta tilaston julkaisupäivämäärä ja sarakkeittain mitä vuotta ja kuu-
kautta julkistukset koskevat. Keltaisella värillä on korostettu ensimmäinen ja 
viimeinen kuukautta koskeva julkistuksen tieto, jotka on esitetty myös aiemmin 
kuvassa 14. Sarakkeen alimmaisena vihreällä korostetulla rivillä ovat kutakin 
kuukautta kohti julkistettujen lukujen keskiarvot, keskihajonnat ja variaatio-
kertoimet. 
 
TAULUKKO 3 Tuotannon suhdannekuvaaja, variaatiokertoimet 

 
 
Vuoden 2007 julkistusten tiedoista (liitteissä taulukko 8) havaitaan, että kunkin 
kuukauden variaatiokertoimet ovat olleet tasaisia keskenään, eli suurta vaihte-
lun muutosta kuukausien välillä ei ole. Näistä variaatiokertoimista on muodos-
tettu yhteenvetona taulukko 3. Yhtä kuukautta lukuun ottamatta kaikki sijoittu-
vat välille 20–40 %. Ensimmäisten ja viimeisten julkistusten välillä havaitaan 
kuitenkin suurta vaihtelua, joka esitettiin kuvassa 15. Esimerkiksi tammi-touko-
kuu välillä arvot ovat muuttuneet jokaisena kuukautena noin 4 prosenttiyksik-
köä paremmiksi. Vuoden loppua kohti vaihtelu on hieman tasaantunut. 

Sen sijaan vuonna 2008 (liitteissä taulukko 9) variaatiokertoimien välillä 
havaitaan jo suurempaa vaihtelua, mutta keskihajonnat ovat yhä pieniä. Vuo-
den 2008 maaliskuun variaatiokertoimen arvo on lähes 1200 %, joka verrattuna 
muihin arvoihin on suuri. Kyseisen kuukauden kertoimen suuruutta selittää 
pieni keskiarvo, joka johtuu kuukautta koskevien julkistusten arvon vaihtelusta 
-3 ja +2,1 välillä, mikä sinällään on olennainen muutos. 

Kun havainnoidaan vuosien 2009 ja 2010 julkistusten tietoja (liitteissä 
taulukot 10 ja 11), yhtä suuria muutoksia variaatiokertoimissa ei ole tapahtunut. 
Vuoden 2009 kertoimet pysyvät korkeimmillaan -10 prosentin tienoilla. Vuonna 
2010 suurimmat arvot sijoittuvat aivan vuoden alkuun, jota selittää jälleen 
keskiarvojen pienuus - sinänsä esimerkiksi keskihajontoja tarkasteltaessa niiden 
välillä ei ole kovinkaan suurta vaihtelua vuoden sisällä - eivätkä nämä arvot 
enää ylitä -100 prosenttia. Loppuvuodesta vaihtelu kertoimienkin osalta on jo 
hyvin maltillista. 
 
 
4.3  Kuluttajabarometri 
 
 
Kuluttajabarometri16 kertoo kuluttajien mielialasta ja uskomuksista. Tilaston tie-
donkeruumenetelmänä on kuukausittainen puhelinhaastattelututkimus. Haas-

                                                            
16 http://tilastokeskus.fi/meta/til/kbar.html 

Vuosi/Kuukausi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2007 28,89 31,90 45,17 26,84 35,39 29,71 23,88 21,51 36,74 20,61 21,48 37,36

2008 20,26 21,46 1198,29 35,98 42,43 64,60 147,62 ‐623,35 32,74 636,40 ‐3,21 ‐6,61

2009 ‐10,55 ‐11,87 ‐9,84 ‐8,55 ‐5,63 ‐7,42 ‐3,12 ‐4,32 ‐8,21 ‐7,59 ‐6,16 ‐12,71

2010 ‐88,59 ‐38,80 ‐92,74 45,72 7,94 4,94 20,03 20,30 9,63 14,31 6,91 2,82
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tatteluiden pohjalta saadaan monipuolisesti tietoa kuluttajien käsityksistä oman 
taloutensa ja maan talouden kehityksestä sekä kuluttajien aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Tilasto julkaistaan kuukausit-
tain. 

Luottamusindikaattori lasketaan ottamalla keskiarvo yhteenlasketuista 
keskeisimmistä muuttujista, joita ovat: Oma talous 12 kuukauden kuluttua (saldo-
luku), Suomen talous 12 kuukauden kuluttua (saldoluku), työttömyys Suomessa 12 
kuukauden kuluttua (saldoluku) ja kotitalouden säästämismahdollisuudet 12 kuukau-
den sisällä (saldoluku). Tilastokeskuksen 17  määritelmän mukaan ”saldoluku 
lasketaan painottamalla kysymyksen vastausvaihtoehtojen prosenttiosuudet 
luvuilla +1, +0,5, 0, -0,5 ja -1. Saldoluku luonnehtii vastaajien keskimääräistä 
mielipidettä tiettynä ajankohtana. Saldolukujen tarkastelu aikasarjana kertoo 
mielialojen muutoksista ajankohdasta toiseen”. Saldoluvut ja luottamusin-
dikaattori voivat saada arvoja -100:n ja +100:n väliltä, +100:n ollessa paras mah-
dollinen/optimistisin näkemys ja -100:n vastaavasti huonoin/pessimistisin. 
 

 

KUVA 16 Kuluttajien luottamusindikaattorin muutokset, 2006–2011 
 
Kuvasta 16 nähdään kuluttajien luottamuksen kehitys suhdannekäänteen ai-
kana, hieman sitä ennen ja sen jälkeisinä vuosina.  Lukujen perusteella vaikut-
taa siltä, että suomalaisilla kuluttajilla on ollut alhaisin usko talouteen aivan 
vuoden 2008 lopussa. Tuolloin näkymät heikkenivät muun muassa Yhdysval-
loista saatujen heikkojen uutisten johdosta. Tosin indikaattorin heikkeneminen 
alkoi jo vuoden 2007 loppupuolella. 

Äkillisen laskun lisäksi luottamus on indikaattorin mukaan palautunut 
nopeasti. Myös uutisoinnissa havaittiin vuoden 2009 alkupuolella kuluttajien 
luottamuksen lähteneen kasvuun. Yllättävän aikaisin, kun verrataan sitä 
esimerkiksi edellä esitettyihin neljännesvuositilinpidon ja tuotannon suhdanne-
kuvaajan kehityksiin. 
                                                            
17 http://www.stat.fi/til/kbar/kbar_2008-05-27_men_001.html 
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29.12.2008 julkaisussa, Kuluttajilla synkät odotukset maan taloudesta ja 
työttömyydestä, tilanteen synkkyyttä kuvastaa se, että kuluttajien luottamus 
talouteen oli julkistusta edeltäviä kuukausia ennen ollut edellisen kerran mii-
nuksella 1990-luvun alun lamavuosina. Jo seuraavan julkaisun aikoihin 
27.1.2009 voimakkaasti laskenut luottamustaso oli kuitenkin kääntynyt astetta 
parempaan suuntaan, vaikkakin se edelleen oli negatiivinen. 

Kuluttajabarometrin avulla voidaan tarkastella myös kuluttajien luotta-
musta omaan talouteensa sekä Suomen talouden kestokykyyn. Kuvaan 17 on 
koottu nämä tiedot Tilastokeskuksen lähdeaineiston pohjalta. Kuvasta havai-
taan kuluttajien usko omaan talouteensa nyt ja siihen, mitä se on 12 kuukauden 
kuluttua sekä Suomen talouteen nyt ja 12 kuukauden kuluttua. Mielenkiintoi-
sen kuvasta tekee se, että johdonmukaisesti omaan talouteen luotetaan enem-
män kuin yleisemmin maan talouteen, hetkellisiä poikkeamia lukuun otta-
matta. Lisäksi luottamuksen vaihtelut oman talouden kestävyyteen ovat 
huomattavasti vähäisempiä kuin koko maata koskevat vaihtelut. 
 

 

KUVA 17 Kuluttajien arvio omasta ja Suomen taloudesta, 2006–2011 
 
Kuvasta 17 havaitaan myös, että oma talous vuoden kuluttua arvioidaan syste-
maattisesti paremmaksi kuin millaiseksi oma talous arvioidaan nykytilanteel-
taan. Vuonna 2008, erityisesti sen loppupuoliskolla, jolloin koettiin suurta epä-
varmuutta, nykyhetken ja tulevaisuuden arvot lähenevät toisiaan, mutta edel-
leenkään tulevaisuutta ei arvioida huonommaksi kuin mitä senhetkinen tilanne 
on ollut (vuoden 2008 joulukuuta lukuun ottamatta). 

Sinänsä edellä mainittu tulos on mielenkiintoinen, sillä esimerkiksi työlli-
syystilanne sekä Suomessa että omalla kohdalla arvioidaan samalla huomatta-
vasti aiempaa huonommaksi, kuten kuvasta 18 nähdään. Tosin tässäkin työttö-
myyden uhka omalla kohdalla arvioidaan alhaisemmaksi kuin yleensä työttö-
myys Suomessa. 
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KUVA 18 Arvioitu työttömyys Suomessa ja uhka omalla kohdalla, 2006–2011 
 
Vertailun vuoksi esitetään kuva 19, joka kuvaa työttömyysasteen kehitystä vuo-
silta 1989–2011. Työttömyysasteen havaitaan olevan vuosina 2007–2010 
huomattavasti alhaisempi kuin mitä se oli 1990-luvun laman aikana, johon ny-
kyistä kriisiä on esimerkiksi viennin kehityksen osalta verrattu. Kriisin vaiku-
tukset työttömyysasteeseen jäivätkin pienemmiksi kuin mitä pelättiin. Työttö-
myysaste kohosi vuosina 2008 ja 2009, jonka jälkeen se on jälleen alentunut. 
 

 

KUVA 19 Työttömyysaste ja trendi, 1989/01-2012/0118 
 

                                                            
18 Lähde: http://tilastokeskus.fi/til/tyti/2012/01/tyti_2012_01_2012-02-21_tie_001_fi.html 
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Työttömyystilanne vaikuttaa reagoineen kriisiin esimerkiksi teollisuuden uusia 
tilauksia ja uudisrakentamisen volyymi-indeksiä (jotka esitetään jäljempänä) 
myöhemmin suurimman nousun tapahtuessa vuoden 2009 aikana. Työttömyy-
den uhka vuoden kuluttua koettiin koko Suomea koskien pahimmaksi vuosien 
2008 ja 2009 vaihteessa. Tämä näyttääkin toteutuneen työttömyysasteen ollessa 
korkeimmillaan vuosien 2009 ja 2010 vaihteessa. Omalla kohdalla työttömyy-
den uhka koettiin pahimmaksi vuoden 2009 kevättalvella ja se pysyi heikkona 
saman vuoden syksyyn saakka, jolloin paranemista on jälleen hiljalleen tapah-
tunut. Senhetkinen uhka omalla kohdalla lieveni vuotta 2010 kohti, samaan ai-
kaan todellisen työttömyyden kasvaessa. 

Sekä Kuismanen (2010) että Kontulainen ja Spolander (2010) toteavat 
työllisyystilanteen jääneen ennakoitua paremmaksi kriisin aikana sen heikke-
nemisestä huolimatta. Kuismasen mukaan kuluttajat lisäksi ennakoivat oikein 
taantuman lyhytkestoisuuden, mikä havaitaan siitä, että heidän luottamuksensa 
alkoi vähitellen palautua jo vuoden 2009 alussa. Sorjonen (2010) kuitenkin huo-
mauttaa, että vasta uusien työpaikkojen syntyminen merkitsee, että talous alkaa 
vahvistaa itse itseään. 
 
 
4.4  Teollisuuden uudet tilaukset 
 
 
Teollisuuden uudet tilaukset kuvaavat Tilastokeskuksen19 määritelmän mukaan 
yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden 
osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimi-
paikalla. Tilaston avulla saadaan myös tietoa tulevasta liikevaihdon ja tuotan-
non kehityksestä, eli kyseessä on teollisuustuotantoa ennakoiva indikaattori. 
Teollisuuden uusien tilausten tutkiminen on kuvaavaa Suomessa ilmenneen 
kriisin kannalta, sillä kriisi ilmeni täällä pääosien vientikriisinä. 

Tietoa kerätään harkinnanvaraisesta otoksesta, joka kattaa noin 400 yri-
tystä, ja se julkaistaan kuukausittain. Koska yritykset herkästi lykkäävät inves-
tointejaan ennakoidessaan heikkoja näkymiä, uusien tilausten voidaan nähdä 
ennakoivan taantumaa hyvin. Kun investointeja lykätään, myös bruttokansan-
tuotteessa nähdään aleneminen. 

Vuodelta 2008 kerätyt tiedot (alkuperäinen sarja) on esitetty kuvassa 20, 
joka on 13.2.2009 julkaistusta Tilastokeskuksen julkaisusta, Teollisuuden uudet 
tilaukset laskivat joulukuussa lähes kolmanneksen vuoden takaisesta. Julkaisussa 
kerrotaan, että voimakkaat heilahtelut tässä tilastossa ovat ominaisia, sillä suu-
riakaan tilauksia ei jaksoteta pidemmälle aikavälille. Tämä havaitaan hyvin 
myös kuvasta, jossa arvot vaihtelevat vuoden sisällä +15,6 prosentin ja -33,9 
prosentin välillä. Ajankohta toki on poikkeuksellinen, mutta myös normaali-
vuosina vaihtelut ovat huomattavia - muutamasta prosentista jopa kymmeniin 
prosentteihin edellisvuoden arvoonsa nähden. 
 
                                                            
19 http://www.stat.fi/meta/til/teul.html 
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KUVA 20 Teollisuuden uusien tilauksien muutos vuodentakaisesta, %20 
 
Kuvasta havaitaan, että vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa tilauksien muutos vuo-
dentakaiseen on ollut vielä positiivinen, mutta jo maaliskuussa 2008 se on kään-
tynyt lievästi negatiiviseksi. Suurempi pudotus on tapahtunut toukokuussa, 
jonka jälkeen tilaukset ovat pysyneet lähes samalla tasolla kuin vuonna 2007 
vastaavaan aikaan. Lokakuussa on tapahtunut äkillisesti lähes viidesosan pu-
dotus ja marraskuussa tilaukset ovat vähentyneet jo 33,9 prosenttia vuoden 
2007 marraskuuhun verraten. Syyskuun puolivälissä uutisointi suhdannekään-
teen osalta kiihtyi, kun Lehman Brothers kaatui ja osittain koettiin paniikki-
tunnelmia. Tämä varmasti vaikutti osaltaan yritysten uskoon investointien 
kannattavuudesta, sillä myös kuluttajabarometrissa havaittiin tuolloin laskua. 

Suurimmat muutokset ovat 13.2.2009 julkaisun mukaan tapahtuneet me-
talliteollisuudessa (-34,4 % vuoden 2007 viimeisestä neljänneksestä), tehdas-
teollisuudessa (-30,7 %), kemianteollisuudessa (-29,3 %) ja massan, paperin ja 
paperituotteiden valmistuksessa (-19,4 %). Tekstiiliteollisuus (+4,3 %) kasvoi 
hieman vuoden takaisesta. 

Sittemmin 13.11.2009 julkaistusta Teollisuuden uudet tilaukset laskivat syys-
kuussa vajaan kolmanneksen vuoden takaisesta -julkaisusta (kuva 21, alkuperäinen 
sarja) on nähtävissä, kuinka negatiivinen kehitys jatkui myös vuonna 2009. Hei-
koimmillaan tilausten arvo oli helmikuussa 2009, jolloin muutos edellisen vuo-
den helmikuuhun oli -42,2 %. 13.2.2009 julkaisuun verrattuna luvut ovat tässä 
hieman tarkentuneet aiemmin saatavilla olleista tiedoista. Pääsääntöisesti lu-
vuissa ei tapahdu suuria muutoksia tarkennuksien yhteydessä, mutta mitä 
lähempänä julkaisun ajankohtaa arvot ovat, sitä todennäköisemmin niitä vielä 
lähikuukausina tarkennetaan. Tämä johtuu aineiston täydentymisestä ja yritys-
ten ilmoittamien tietojen oikaisuista. 
 

                                                            
20 Lähde: http://tilastokeskus.fi/til/teul/2008/12/teul_2008_12_2009-02-13_tie_001_fi.html 
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KUVA 21 Teollisuuden uusien tilauksien muutos vuodentakaisesta, %21 
 
Vaikka kokonaismuutoksissa ei ole tapahtunut vuoden 2008 lokakuun ja vuo-
den 2009 lokakuun välillä suuria poikkeamia, toimialoittain muutokset ovat 
vaihdelleet enemmän. Esimerkiksi tässä marraskuun 2009 julkaisussa avataan 
muutokset aloittain seuraavasti: suurin negatiivinen muutos oli metalliteolli-
suudessa (-40,5 % vuodentakaiseen neljännekseen), sitten tehdasteollisuudessa 
(-31,0 %) ja tekstiiliteollisuudessa (-19,8 %). Paperin ja paperi- ja kartonkituot-
teiden valmistuksen (-13,6 %) ja kemianteollisuuden (-7,0 %) luvut olivat hie-
man maltillisemmat. 
 

 

KUVA 22 Uudet tilaukset toimialoittain, alkup. sarjan vuosimuutos, 2007–2011 

                                                            
21 Lähde: http://tilastokeskus.fi/til/teul/2009/09/teul_2009_09_2009-11-13_tie_001_fi.html 
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Kuvaan 22 olen koonnut yhteenvedon kunkin teollisuudenalan uusien tilauk-
sien muutosten kehityksestä. Kuvasta on nähtävissä muutosprosenttien 
vaihteluvälit ja se, millaiset muutokset ovat olleet tyypillisiä. Kuvasta voidaan 
nähdä, kuinka eri alojen muutosprosentit ovat olleet melko tasaisia vuonna 
2007, mutta lähteneet laskuun vuosien 2007 ja 2008 vaihteessa. Metalliteollisuu-
den vaihtelut näyttäisivät kuvan perusteella olleen voimakkaimmat verrattuna 
muihin aloihin. 

Vuoden 2009 keväästä toimialojen muutosprosentit edellisvuoteen nähden 
ovat uudelleen noususuunnassa ja syksyllä kasvu on ollut jo huomattavaa. Ku-
vasta voidaan havainnoida, että teollisuuden uudet tilaukset vaikuttavat 
reagoivan hyvin samoihin aikoihin neljännesvuositilinpidon kanssa. Kuluttaja-
barometriin nähden teollisuuden uudet tilaukset lähtivät laskuun melko samoi-
hin aikoihin vuoden 2007 loppupuoliskolla - tosin kuluttajien luottamus-
indikaattori oli selvästi laskusuuntainen jo vuoden 2007 alkusyksystä, kun taas 
uudet tilaukset toimialoittain tarkastellen selkeämmin vuoden 2008 puolella. 
Luottamusindikaattori myös lähti kasvuun jo vuoden 2008 huhtikuusta. 

Seuraavaksi tarkastellaan teollisuuden uusien tilauksien muutosta edelli-
sen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten vuosilta 2007–2010. Tilastossa ta-
pahtuneita muutoksia on hahmotettu kuvaan 23. Siitä nähdään kutakin kuu-
kautta koskevat ensimmäiset ja viimeiset julkistukset lukujen 4.1 ja 4.2 mukai-
sesti. Havaitaan, että ensimmäisen ja viimeisen julkistuksen tiedot ovat olleet 
teollisuuden uusien tilauksien osalta hyvin samanlaiset. Ainoat hieman 
suuremmat poikkeamat ajoittuvat vuoden 2008 huhtikuun ja lokakuun väliseen 
aikaan, 2009 maaliskuulle sekä vuoden 2010 heinäkuun ja marraskuun väliseen 
aikaan. Viimeinen tieto on näissä kaikissa tapauksissa ollut ensimmäistä hei-
kompi. 
 

 

KUVA 23 Teollisuuden uudet tilaukset, muutos vuodentakaiseen, 2007–2010 
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Yksityiskohtaisempiin taulukoihin (liite 4, taulukot 12–15) on koottu kaikki 
kullekin kuukaudelle annetut tiedot, ja niistä voidaan havaita kuvia tarkemmin 
millaista vaihtelua julkistuksissa on tapahtunut. Kullekin kuukaudelle on las-
kettu keskiarvo, keskihajonta ja variaatiokerroin. Keskihajonnan osalta on huo-
mautettava, että yksikin suurempi poikkeama vaikuttaa siihen olennaisesti, ja 
siksi on hyvä havainnoida myös jokaista tarkennusta erikseen. 

Vuoden 2007 kuukausien muutosprosentit ovat neljää kuukautta (kesä-
kuu, elokuu ja marraskuu, sekä heinäkuu, jonka tiedot olivat samat) lukuun 
ottamatta nousseet viimeiseen julkistukseen. Vuonna 2008 tiedot ovat syys-
kuuta ja joulukuuta lukuun ottamatta muuttuneet heikommiksi. Vuonna 2009 
toukokuu-elokuu välisenä aikana tiedot ovat muuttuneet paremmiksi sekä 
joulukuussa pysyneet muuttumattomina, mutta muuna aikana heikommiksi, ja 
vuonna 2010 jälleen vain yksi kuukausi, maaliskuu, on muuttunut parempaan 
suuntaan. Muiden tarkasteltavien indikaattoreiden kohdalla vaihtelua on ollut 
enemmän sekä hajonnassa että muutoksen suunnassa. 

Liitteen taulukoista havaitaan, että teollisuuden uusissa tilauksissa annet-
tujen tietojen tarkennuksia ei ole tapahtunut yhtä merkittävästi kuin tuotannon 
suhdannekuvaajan tiedoissa. Kaiken kaikkiaan muutokset ovat pieniä ja niitä 
on tapahtunut huomattavasti harvemmin kuin muissa esiteltävissä indikaatto-
reissa. 

Keskihajontoja tarkasteltaessa havaitaan poikkeamien olleen suurimmil-
laan vuosina 2008 ja 2010. Vuonna 2007 vain yhden kuukauden, lokakuun, kes-
kihajonta oli yli 0,5. Vuonna 2008 arvon 0,5 ylitti kahdeksan kuukautta, joista 
neljä oli yli arvon 1. Vuonna 2009 vain yksi kuukausi ylitti arvon 0,5 keskiha-
jonnalla 1,28. Vuonna 2010 taas kymmenen kuukautta ylitti arvon 0,5 ja näistä 
viisi ylitti arvon 1. Kyseisenä vuotena keskihajonta kasvoi vuoden loppua kohti. 
 
TAULUKKO 4 Teollisuuden uudet tilaukset, variaatiokertoimet 

 
 
Myös variaatiokertoimilla (yhteenvetona taulukko 4) saadut tulokset ovat 
maltilliset. Vuoden 2008 kuukausista neljä kuukautta saa kertoimen arvoksi yli 
+/-10 %. Muina vuosina ainoastaan 2010 heinäkuu saa vastaavanlaisen arvon. 
Muutoin kertoimet pysyvät alle +/-10 prosentin. Verrattuna muihin esitettäviin 
indikaattoreihin, joiden variaatiokertoimien arvot vaihtelevat paikoitellen sa-
tojen prosenttien välillä, teollisuuden uusissa tilauksissa suuria muutoksia ei 
tapahdu. Näin on pitkälti siksi, että indikaattoria muuttavat suurimmaksi 
osaksi vain yritysten ilmoittamien tietojen tarkentumiset, jotka yleensä tapah-
tuvat pian ensimmäisen julkistustiedon jälkeen. 
 
 

Vuosi/Kuukausi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2007 1,56 4,53 ‐1,08 ‐1,24 0,77 3,02 0,88 2,04 8,20 3,92 0,74 1,48

2008 2,23 6,20 ‐7,84 ‐36,45 ‐3,35 43,76 81,32 ‐55,09 ‐10,10 ‐4,89 ‐2,89 ‐1,17

2009 ‐0,87 ‐1,01 ‐3,98 ‐0,77 ‐0,14 ‐0,44 ‐0,31 ‐0,07 ‐0,56 ‐0,20 0,41 0,00

2010 ‐3,89 2,30 2,78 2,93 1,34 1,64 11,45 8,10 5,60 8,10 6,16 1,33
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4.5  Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 
 
 
Tilastokeskus 22  määrittelee teollisuustuotannon volyymi-indeksin kuvaavan 
teollisuuden kiinteähintaisen tuotoksen suhteellista muutosta tiettyyn perus-
ajankohtaan verraten. Tilasto julkaistaan kuukausittain, ja se perustuu 
harkinnanvaraiseen otokseen. Indikaattorin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen 
Yritysten rakennetilaston toimipaikka- ja yritysrekisteriin, josta on valittu toimi-
alansa suurimmat toimipaikat tai yritykset (noin 1000 kappaletta). 

Indikaattorin ensimmäisten julkistusten mukaan volyymi-indeksin kausi-
tasoitettu kasvu edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan tasaantui jo vuonna 
2007. Vuoden 2008 alussa se kasvoi kesäkuuhun saakka. 31.1.2008 julkaistun 
julkistuksen Teollisuustuotanto kasvoi joulukuussa 3,7 prosenttia mukaan myös 
vuoden 2007 kuukausivolyymi-indeksiä tarkistettiin. Tarkistuksen taustalla oli 
kehittämistyö, joka jatkui vuoden 2009 loppuun saakka. Teollisuustuotannon 
kuukausivolyymi-indeksin kerrotaan tähän julkistukseen saakka kuvanneen 
pääasiassa kotimaan tavaratuotannon määrän kehitystä. Vuodelle 2007 on li-
sätty soveltuvin osin arvotietojen käyttöä ja palveluiden käyttöä, josta johtuen 
sarjojen osalta tiedot eivät julkistuksen mukaan ole täysin vertailukelpoisia 
aiemmin julkistettujen kanssa. Tämä on mahdollistanut teollisuusyritysten tuot-
tamien palveluiden sisällyttämisen tilastoon aiempaa kattavammin. Palvelut 
voivat sisältää, paitsi teollisia palveluita (korjaus, huolto ja asennus), myös 
muita palveluita, kuten tutkimus- ja kehittämispalvelut, hallintopalvelut, ro-
jalti- ja lisenssitulot ja välityspalvelut. 

Uudistuksen jälkeisten tietojen mukaan volyymi-indeksin kasvu alkaa hi-
dastua vuoden 2008 kesällä. Marraskuussa 2008 indikaattorissa tapahtuu en-
simmäinen voimakkaampi pudotus: -10,1 % ensimmäisen kuukautta koskevan 
julkistuksen mukaan. Tämän jälkeen pudotukset ovat pitkään voimakkaita, 
kunnes vuoden 2009 lopussa ja 2010 alussa volyymi-indeksi alkaa jälleen ko-
hota. 

Kuvassa 24, josta nähdään edellä kuvattu käänne, ja liitteenä 5 olevissa 
taulukoissa 16–19, on tarkasteltu teollisuustuotannon työpäiväkorjattua muu-
tosta edellisvuoden vastaavaan kuukauteen nähden. Kuvasta havaitaan, kuten 
aiemmissakin indikaattoreissa 4.1, 4.2 ja 4.4, ensimmäiset ja viimeiset jul-
kistukset kutakin kuukautta kohden. Teollisuustuotannon osalta muutokset 
ovat olleet huomattavampia kuin esimerkiksi aiemmin tarkastellussa teollisuu-
den uusien tilausten julkaisuissa. Etenkin vuoden 2007 julkistukset ovat olleet 
toisistaan poikkeavia uudistuksesta johtuen. 
 

                                                            
22 http://www.stat.fi/meta/til/ttvi.html 
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KUVA 24 Teollisuustuotannon volyymin muutos vuodentakaisesta, 2007–2010 
 
Vuotta 2007 koskevissa julkaisuissa ainoastaan joulukuun kehitys on arvioitu 
ensimmäisessä julkistuksessa viimeistä paremmaksi. Kehitys siis lopulta oli 
pääosin ensin havaittua parempaa. Vuoden 2007 julkistusten suuria muutoksia 
selittävät aiemmin kuvatut tilastossa tapahtuneet uudistukset. Vuonna 2008 
helmikuu, huhtikuu ja elokuu arvioitiin ensimmäisessä julkistuksessa viimeistä 
paremmiksi, ja vuoden 2009 lopussa (elokuu, syyskuu, marraskuu ja joulukuu) 
kehitys oli jo odotettua parempaa, kun se vielä saman vuoden alussa oli ensin 
arvioitua heikompaa. 

Liitteenä olevissa taulukoissa esitetyissä tarkemmissa julkaisutiedoissa ha-
vaitaan suurempaa vaihtelua. Vuoden 2007 vuosimuutosprosentit ovat julkai-
sujen kausitasoitetusta aineistosta - sen sijaan vuoden 2008 tammikuusta lähtien 
julkistuksissa otettiin käyttöön työpäiväkorjattu aineisto. Kausitasoitetun 
aineiston käyttö lisää jonkin verran vaihtelun määrää, kuten edellä esitetyistä 
indikaattoreistakin havaittiin. Esimerkiksi vuoden 2007 kesäkuun muutos edel-
lisvuoden kesäkuuhun on alun perin julkistettu muuttumattomaksi, mutta vii-
meisessä julkaisussa sen kerrotaan kasvaneen 7,4 %. 

Keskihajonnat vuonna 2007 ylittävät kahdesti arvon 3, neljästi arvon 2 ja 
neljästi arvon 1. Vain joulukuun arvo on alle 0,5. Variaatiokertoimet vaikuttavat 
olevan suurimmillaan vuoden ensimmäisellä puoliskolla, liikkuvan pääosin 
+70–150 prosentin välillä, ja tasaantuvan vuoden loppua kohden. Liitteen taulu-
kosta voidaan havaita selkeät muutokset aiempaan 31.1.2008 ja 29.2.2008 al-
kaen, jolloin tilastossa on tapahtunut muutoksia, ja jonka jälkeen vaihtelu julkis-
tuksissa on ollut huomattavasti aiempaa vähäisempää. 

Kuten sanottua, vuoden 2008 kuukausien vaihtelu on vähäisempää kuin 
vuonna 2007. Yhdenkään kuukauden keskihajonta ei enää tuolloin ylittänyt 
arvoa 2. Neljä kuukautta ylittää arvon 1. Arvon 0,5 alle sen sijaan ei sijoitu yh-
täkään kuukautta. Variaatiokertoimet (yhteenvetona taulukko 5) ovat myös 
matalia, lukuun ottamatta heinäkuun arvoa. Tätä selittää erittäin pieni keski-
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arvo, eikä kovin suurta muutosta julkistusten välillä ole todellisuudessa tapah-
tunut. 
 
TAULUKKO 5 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, variaatiokertoimet 

 
 
Vaihtelusta on toisaalta tullut vähäisempää, mutta verrattaessa vuoden 2007 
29.2.2008 jälkeen julkaistuihin arvoihin useammin toistuvaa. Vaihtelu ei vaikuta 
lisääntyvän esimerkiksi vuoden loppua kohti vaan sijoittuvan melko tasaisesti 
koko vuodelle. Vuoden 2009 keskihajonnan vaihtelut ovat olleet hyvin saman-
kaltaisia kuin vuonna 2008. Tuolloin kuusi kuukautta ylittää arvon 1 ja yksi 
kuukausi arvon 2. Tosin kaksi kuukautta myös alittaa arvon 0,5, mitä vuonna 
2008 ei tapahtunut. Sen sijaan variaatiokertoimet ovat huomattavasti alhaisem-
mat vuoteen 2008 verrattuna suuremmasta keskiarvosta johtuen. 8.10.2010 jul-
kaisu vaikuttaa muuttaneen etenkin loppuvuoden 2009 arvoja poikkeavan pal-
jon. 

Vuoden 2008 kuukausista yhdeksässä ensimmäinen julkaisu on ennakoi-
nut huonompaa kehitystä kuin viimeinen kuukautta koskeva julkistus. Vuoden 
2009 kuukausissa puolestaan vain viisi ennakoi ensimmäisessä julkaisussa huo-
nompaa tulosta kuin viimeinen julkaisu. 

Vuoden 2010 alkupuoliskolla havaitaan poikkeuksellisen suurta vaihtelua. 
Tammikuun keskihajonta on jopa 5,5 ja huhtikuunkin yli 4. Tammikuun vaih-
telu on siitä mielenkiintoista, että sekä 10.5.2010 että 8.10.2010 julkaistut luvut 
ovat muuttaneet merkittävästi kuukauden arvoa. Arvo on muuttunut 0 prosen-
tista (siis ei muutosta) 9,1 prosentin kasvuun, josta on yhä liikuttu 3,5 prosentin 
supistumiseen edellisvuoden tammikuuhun verraten. Alkuvuonna variaatio-
kertoimien arvot vaihtelevat +/-15–320 % välillä. Heinäkuun jälkeiset kuukau-
det ovat jo vaihtelultaan tasaisempia sekä keskihajontojen että variaatiokertoi-
mien osalta. 
 
 
4.6 	 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 
 
 
Myös uudisrakentamisen volyymi-indeksi kuvaa taloudessa tapahtuvia kään-
teitä. Volyymilla tarkoitetaan rakennustuotannon kiinteähintaista arvoa. Tilas-
tokeskuksen23 mukaan sitä julkaistaan kuukausittain ja se kuvaa uudisraken-
tamisen kiinteähintaisen arvon muutosta vertailuajankohtaan. Siihen eivät si-
sälly lupaa edellyttävät muutostyöt ja korjaukset tai uudelleen rakentamiseen 
verrattavat muutokset. Volyymi-indeksin tiedot saadaan Väestörekisteri-

                                                            
23 http://www.stat.fi/meta/til/ras.html 

Vuosi/Kuukausi Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu

2007 152,38 70,14 75,94 117,60 379,52 95,15 153,78 75,15 53,73 52,77 34,24 12,84

2008 30,29 18,89 97,75 17,19 15,90 ‐29,15 5089,45 ‐92,58 59,21 167,25 ‐13,47 ‐6,39

2009 ‐5,75 ‐3,55 ‐7,17 ‐4,70 ‐2,84 ‐1,17 ‐1,10 ‐4,41 ‐5,40 ‐6,22 ‐11,12 ‐55,86

2010 322,08 ‐140,11 31,23 158,81 21,59 14,62 46,09 0,90 1,79 2,30 6,76 4,18
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keskukselta. Vuoden 2010 maaliskuusta lähtien uudisrakentamisen volyymi-
indeksiä alettiin julkaista yhdessä rakennus- ja asuntotuotantotilaston kanssa. Sii-
hen asti volyymi-indeksiä julkaistiin itsenäisenä tilastonaan. 

Kuva 25 kuvaa uudisrakentamisen volyymi-indeksiä vuosimuutos-
prosentteina vuosilta 2000–2011 asuinrakennusten ja muiden rakennusten 
osalta. Muita rakennuksia ovat esimerkiksi toimistotilat ja julkiset palvelu-
rakennukset. 
 

 

KUVA 25 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi, 2005=100, vuosimuutos, %24 
 
Asuinrakentamisen kasvuvauhti vaikuttaa olleen pääasiassa laskusuuntainen 
vuoden 2004 vaihteen jälkeen muutamia hypähdyksiä vuosien 2006 ja 2007 
aluissa lukuun ottamatta ja supistuneen vuoden 2007 keväästä lähtien. Muiden 
kuin asuinrakennusten kasvuvauhti taas on pääsääntöisesti noususuuntainen 
vuoden 2007 loppuun saakka, vuoden 2006 notkahdusta lukuun ottamatta. 
Sittemmin sen lasku on ollut jyrkkä ja pitkäkestoinen. Muutos parempaan 
suuntaan on alkanut uudelleen vasta vuoden 2010 alussa ja kasvua edelliseen 
vuoteen verraten on tapahtunut vuoden 2010 kesällä. On mielenkiintoista, 
kuinka erilaisia muutokset asuinrakentamisessa ovat olleet verrattuna muihin 
rakennuksiin. 

Asuinrakentamisessa on tapahtunut huomattava kasvu vuosien 2009–2010 
aikana. Sittemmin asuinrakentamisen kasvu on kääntynyt jälleen laskuun. Sen 
sijaan toimitilarakentamisessa yhtä huomattavaa muutosta ei ole tapahtunut, 
vaan taso on pysynyt vuoden 2007 lopun huipun alapuolella. 

Kuvaan 26 olen koonnut rakennustyypeittäin tapahtuneet muutosprosen-
tit edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan vuosilta 2007–2010. Kuvasta havai-
taan tarkemmin ensinnäkin kaikki rakennukset, joka kuvaa samaa kuin 
uudisrakentamisen volyymi-indeksi yleisesti. Sen kanssa melko samalla tavoin 
vaikuttaa kulkevan vapaa-ajan asuinrakennukset. Asuinrakennusten ja liike- ja 

                                                            
24 Lähde: http://tilastokeskus.fi/til/ras/2011/12/ras_2011_12_2012-02-28_kuv_004_fi.html 
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toimistorakennusten muutosprosenteissa on tapahtunut suurempia vaihteluita, 
tosin niiden kasvuvauhdit ovat olleet toisistaan hyvin poikkeavat vuosina 2007 
ja 2010. Asuinrakentamisen taso on vuonna 2010 kohonnut selvästi vuoden 
2007 tasoon nähden, ja vastaavasti liike- ja toimistorakennusten taso vuonna 
2010 on huomattavasti vuoden 2007 tasoa alhaisempi. Niiden välillä käänteessä 
parempaan on lähes puolen vuoden ero. 
 

 

KUVA 26 Käänteen ilmeneminen rakennustyypeittäin, 2007–2010 
 
Kuvaan 27 on koottu ensimmäisen julkistuksen volyymi-indeksin (eli kaikkien 
rakennusten) tiedot vuosilta 2007–2010 sekä lopulliset tiedot tietokantataulu-
koista. Itse julkistuksissa ei ole säännöllisesti nähtävissä kaikkia muutospro-
senttien tarkentuneita tietoja, ja siksi tämän indikaattorin kohdalla päädyttiin 
tarkastelemaan tietokantataulukkoa, jotta havaittaisiin onko ensimmäisissä 
julkistuksissa tapahtunut merkittäviä muutoksia lopulliseen tietoon nähden. 
Tietokantataulukoista ei siis nähdä edellisten indikaattorien tapaan kaikkia 
tapahtuneita muutoksia, minkä vuoksi vastaavanlaista tarkasteluakaan ei tässä 
voida tehdä. 

Kuvassa huhtikuun julkistustietoja vuosilta 2007, 2008 ja 2009 ei ollut tässä 
indikaattorissa saatavilla muiden kuukausien tapaan. Ensimmäisen julkistuk-
sen tiedot verrattuna lopullisiin tietoihin vaikuttavat kaiken kaikkiaan pysy-
neen suhteellisen muuttumattomina. Tosin vuoden 2008 toukokuusta vuoden 
2010 toukokuuhun saakka julkaisujen ensimmäiset tiedot vaikuttavat olleen 
hieman lopullisia tietoja parempia. 
 
 

-50
-40
-30
-20
-10

0
10
20
30
40
50
60
70
80

20
07

/0
1

20
07

/0
4

20
07

/0
7

20
07

/1
0

20
08

/0
1

20
08

/0
4

20
08

/0
7

20
08

/1
0

20
09

/0
1

20
09

/0
4

20
09

/0
7

20
09

/1
0

20
10

/0
1

20
10

/0
4

20
10

/0
7

20
10

/1
0

M
uu

to
sp

ro
se

nt
ti

 e
d

el
lis

vu
ot

ee
n

Kaikki rakennukset

Asuinrakennukset

Vapaa-ajan
asuinrakennukset

Liike- ja
toimistorakennukset



64 
 

 

KUVA 27 Uudisrakentamisen volyymi-indeksi: ensimmäinen julkistus ja lopullinen tieto, 
2007–2010 
 
29.9.2008 julkaisussa, joka koski vuoden 2008 heinäkuun tietoja, raportoitiin 
ensimmäisen kerran kasvun olevan pysähtymässä. Julkaisun mukaan hidas-
tuminen näkyi ensimmäisen kerran loppukeväästä, ja julkaisuissa siitä mainit-
tiinkin jo 31.3.2008 julkaisusta lähtien, joka koski tammikuun 2008 tietoja. Tätä 
aiemminkin toki havainnoitiin asuinrakentamisen jo pidempään jatkunut supis-
tuminen. Edellä mainittua syyskuussa tehtyä julkaisua aiemmat julkaisut 
kertoivat vielä volyymin (hidastuvasta) kasvusta, joka perustui muiden kuin 
asuinrakentamisen kasvuun. Seuraavissa julkaisuissa uudisrakentamisen 
volyymin kerrotaankin jo supistuneen vuodentakaisiin arvoihin verraten, kun 
myös muun rakentamisen kasvuvauhti aloitti hidastumisensa. 

21.12.2009 julkaisussa, joka koski lokakuuta 2009, asuinrakentamisen vo-
lyymin laskun kerrotaan hidastuneen. Suurimman laskun kerrotaan taittuneen, 
sillä aiempina kuukausina lasku oli ollut 30 prosentin luokkaa edellisvuoteen 
verraten, mutta nyt lasku oli 19 prosenttia vuoden 2008 lokakuuhun verraten. 

Aiemmin tarkastellussa kuluttajabarometrissa vuosien 2009–2010 aikana 
ovat kohonneet voimakkaasti usko Suomen talouteen nyt ja vuoden kuluttua. 
Sen sijaan oman talouden osalta yhtä vahvaa luottamuksen kasvamista ei ta-
pahtunut. Työttömyyden uhka koettiin tuolloin vähemmän huolestuttavana, 
mutta todellinen työttömyys kasvoi. Sen sijaan osakekurssit, joita käsitellään 
lähemmin jäljempänä, kääntyivät nousuun vuoden 2009 alusta ja jatkoivat kas-
vuaan vuoden 2010 keväälle, ja korkotaso aleni vuoden 2008 lopun ja 2009 alun 
aikana huomattavasti.  
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4.7  Muita tilastoja 
 
 
Muita Suomen kannalta oleellisia tilastoja, joita ei niinkään ole käytetty suh-
dannetilastoissa ennakointiin, ovat ulkomaankaupan tilastojulkaisut, valtion-
velkatilanne ja osakekurssit. Ulkomaankaupalla on ollut, ja on yhä, suuri merki-
tys Suomen talouteen, kuten nähtiin vuoden 2008 suhdannekäänteen aikana. 
Vienti, jota tarkasteltiin myös neljännesvuositilinpidon yhteydessä, on viime 
vuosina muodostanut noin 45 % Suomen BKT:stä. Kuvan 28 tiedot ovat Tilas-
tokeskuksen kansantalouden tilinpidon lukuja, ja vuoden 2009 ja 2010 luvut 
perustuvat ennakkotietoihin. Valtion velka taas nähdään usein yhtenä merkit-
tävimmistä tekijöistä, kun arvioidaan maan todennäköisyyttä ajautua talous-
kriisiin. Osakekurssit taas kertovat sijoittajien luottamuksesta, ja ne reagoivat 
yleiseen taloustilanteeseen. 
 

 

KUVA 28 Suomen BKT ja vienti, 2006–2010 
 
Ulkomaankauppa 
 
Koska vuoden 2008 suhdannekäänne ilmeni Suomessa erityisesti vientikriisinä, 
on syytä tutkia tarkemmin myös ulkomaankauppatilastoja viime vuosilta. Tässä 
esitetyt ulkomaankauppatilastot on kerätty Tullin25 tilastojen pohjalta. Nämä 
tilastot kuvaavat Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Suo-
men ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa, eli sisä- ja ulkokauppaa. 
 

                                                            
25 http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/tilastoja/aikasarja/index.jsp 
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KUVA 29 Suomen tuonti, vienti ja kauppatase, 2000–2011 
 
Kuvaan 29 olen koonnut tiedot tuonnista, viennistä ja kauppataseesta tuhan-
sissa euroissa vuosilta 2000–2011 Tullin (2012) tilastojen pohjalta. Tullihallituk-
sen 7.2.2012 julkaiseman artikkelin mukaan Suomen kauppataseen kehitys ei 
ole ollut hyvä vuoden 2010 jälkeenkään. Vuoden 2010 kauppatase oli hieman 
yli +539 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 kauppatase oli Tullin ennakkotietojen 
mukaan yli -3,6 miljardia euroa alijäämäinen. Yhtä alhaiselle tasolle ei ole Tullin 
mukaan päästy viimeisen 40 vuoden aikana missään vaiheessa. Lähin luku löy-
tyy vuodelta 1975, jolloin kauppataseen arvo oli noin 1,3 miljardia euroa ali-
jäämäinen. Luvut on muutettu markoista euroiksi kiinteää kurssia käyttäen. 
Kehityksen arvaamattomuudesta kertoo se, että esimerkiksi valtiovarainminis-
teriön julkaisemassa suhdannekatsauksessa 20.12.2011 vielä ennustettiin vaihto-
taseen pysyvän saavutetulla 0,5 miljardin euron tasolla, kauppataseen laskevan 
lähelle nollaa, mutta molempien kohoavan jo vuoteen 2013. 

Suomen Pankin26 mukaan Suomen vaihtotase oli vuonna 2011 alijäämäi-
nen ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1993. Vaihtotase sisältää kauppataseen 
lisäksi palvelujen ulkomaankaupan, tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot Suomen 
ja ulkomaiden välillä. Vaihtotaseen alijäämä tarkoittaa ulkomaisen nettovelan 
kasvua ja ylijäämä nettovelan vähenemistä. Vaihtotaseen arvo Suomen Pankin 
mukaan vuonna 2011 oli -1,3 miljardia euroa. Vielä vuotta aiemmin sen arvo oli 
+2,8 miljardia euroa. 

Kuvasta nähdään hyvin, kuinka suuri muutos suhdannekäänteen vaiku-
tuksesta yhden vuoden aikana tapahtui ja kuinka vienti putosi alemmalle ta-
solle vuonna 2009 kuin mitä se oli ollut koko vuosikymmenellä. Viennin 
prosentuaalinen muutos vuoden 2008 ja 2009 arvojen välillä oli Tullin tilastojen 
mukaan -31 %. Tuonnin muutosprosentti oli sen kanssa hyvin yhdenmukainen 
sen ollessa -30 % edellisvuoteen verrattuna. Olli Savelan (2009) artikkelin, 

                                                            
26 http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/maksutase/Pages/Maksutase_201203.aspx?hl=suomen 
vaihtotase 
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Viennin romahdus ei lupaa hyvää, mukaan edellä mainittu pudotus oli historialli-
sen suuri. Hän esittää vertailukohtana 1990-luvun laman aikana tapahtuneen 
suurimman viennin pudotuksen, joka oli vuoden 1991 toisella neljänneksellä -
20 % edeltäneen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Tuonnin ja viennin muutok-
sien lisäksi on mielenkiintoista, kuinka kauppataseen arvo on koko vuosi-
kymmenen ollut laskusuunnassa; vain lievää kasvua on tapahtunut vuosien 
2005–2006 aikana. 

Kuten jo aiemmin tässä työssä on käsitelty, kriisin aikana viennin ongel-
miin vaikuttivat olennaisella tavalla rahoituksen ongelmat. Haavio, Kontulai-
nen ja Kortelainen (2009) esittävät julkaisussaan näiden ongelmien taustaa. Kun 
hyödykkeitä viedään ulkomaille, tapahtumaan liittyy epävarmuutta muun 
muassa maksun saamiseen ja saannin ajankohtaan liittyen. Kustannukset puo-
lestaan konkretisoituvat jo hyödykkeen tuotantovaiheessa, mistä johtuen yri-
tykset tarvitsevat lyhytaikaista rahoitusta tuotantovaiheessa ja vakuutuk-
sia/takauksia toimitusvaiheessa. Kriisin aikana tämä järjestelmä kohtasi ongel-
mia, kun lyhytaikaisen rahoituksen hinta nousi, saatavuus heikkeni ja pankkien 
välinen luottamus katosi. 
 

 

KUVA 30 Tuonti, vienti ja tase, 2007–201127 
 
Kuvasta 30 nähdään viennin, tuonnin ja taseen kehitys kuukausitasolla vuosina 
2007–2011. Vienti on kasvanut vuoden 2008 keväälle saakka, jolloin rahoitus-
markkinoiden kriisi oli jo alkanut. Haavion, Kontulaisen ja Kortelaisen mukaan 
muun muassa viennin pitkään jatkunut hyvä kehitys vaikeutti ennusteiden 
tekemistä, sillä pääteltiin, ettei finanssikriisi vaikuttaisikaan kovin vahvasti 
maailmankauppaan. Tuolloin heidän mukaansa talouskasvu useimmissa EU-
maissa oli odotettua parempaa. 
 
                                                            
27 Lähde: 
http://www.tulli.fi/fi/suomen_tulli/ulkomaankauppatilastot/grafiikkaa/liitteet/Kuviot_2011FI.pdf 
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Valtion velka 
 
Valtioiden velkatasot ovat olleet viime aikoina uutisoinnissa huomioituina suu-
reksi osaksi Kreikan huolestuttavaan tilanteeseen liittyen. Lisäksi velkatasolla 
yleisesti nähdään olevan selkeä yhteys kriisien puhkeamisen todennäköisyy-
teen. Kuitenkin velanotolla on myös talouden kannalta positiiviset vaikutuk-
sensa ja sillä voidaan tasoittaa laskusuhdanteiden vaikutuksia, kunhan se 
pysyy hallittavalla tasolla. 
 

 

KUVA 31 Suomen valtionvelka ja BKT, 1980–201628 
 
Kuva 31 havainnollistaa Suomen valtionvelkatilannetta viime vuosilta. Kuvan 
mukaan valtionvelan osuus BKT:stä on alentunut melko tasaisesti vuoteen 2008 
asti, sen ollessa alimmillaan hieman alle 30 %. Sittemmin ennakkotietojen mu-
kaan (kuvassa merkitty tähdellä) velkataso on kohonnut melko jyrkästi ja enna-
koidaan kasvavan lähivuosina lähes 50 prosenttiin BKT:stä, eli hieman alle 20 % 
suuremmaksi kuin edellä mainittu Ruotsin arvioitu velkataso. Rahamääräisesti 
kuva on hieman toisenlainen; velka on pysynyt suhteellisen tasaisena hieman 
alentuen vuosien 1996–2008 aikana, mutta kohoaa voimakkaasti alle 60 miljar-
dista eurosta noin 110 miljardiin ennakkotietojen mukaan. Vuotta 2016 kohti 
valtionvelka kuvan mukaan tulisi pienenemään hieman suhteessa brutto-
kansantuotteeseen. 

Kun verrataan Suomen velkatilannetta Euroopan keskuspankin 29  tilas-
toilla muiden Euroopan maiden velkatietoihin vuonna 2010, havaitaan, että 

                                                            
28 Lähde: 
http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/04_kuviot_ja_tilastot/03_budjetti/01_valtionvelka/
name.jsp 
29 http://www.ecb.int/stats/gov/html/dashboard.en.html 
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esimerkiksi Saksan valtionvelka maan BKT:stä oli tuolloin noin 83 %, Ranskan 
noin 82,3 %, Itävallan noin 71,9 % ja Irlannin noin 92,5 %. Keskimääräinen 
valtionvelka on vuosina 1995–2010 ollut sivuston mukaan 71,7 %. Vastaavat 
luvut vuonna 2006 olivat seuraavat: Saksa noin 68 %, Ranska noin 64,1 %, Itä-
valta noin 62,3 % ja Irlanti vain noin 24,7 %. Keskimääräinen valtionvelka 
vuonna 2006 oli hieman alhaisempi, 70,6 %. Mitä siis velkatason kasvuun tulee, 
Suomi ei ole mitenkään poikkeuksellinen muiden euromaiden joukossa. 
 
Osakekurssit 
 
Osakekurssit kuvaavat sijoittajien mielialoja ja luottamusta talouteen hyvinkin 
nopeasti, jonka vuoksi niitä kannattaa tutkia tarkemmin. Aho ja Kaivo-oja 
(2010) toteavat pörssiyritysten osakekurssien ennakoivan tulevaa kansantalou-
den tilaa puoli vuotta etukäteen. Lisäksi osakekursseista uutisoidaan kattavasti, 
kuten seuraavassa luvussa voidaan havaita, joten voidaan olettaa niillä olevan 
oma vaikutuksensa sijoittajien käyttäytymiseen. Oikarinen (2011) sen sijaan ku-
vaa osakemarkkinabuumeilla olevan vain vähäinen merkitys odotettuun 
talouskasvuun ja siihen liittyvään epävarmuuteen. 
 

 

KUVA 32 OMX Helsinki 25 -indeksi, 2006–2011 
 
Kuva 32 on muodostettu Nasdaq OMX Nordicin30 tietojen mukaisesti ja kuvaa 
OMX Helsinki 25 -indeksin kehitystä aikavälillä 1.1.2007–1.1.2012. Indeksi ku-
vaa Helsingin pörssin 25 vaihdetuinta osaketta. Indeksin kasvu hidastui jo vuo-
den 2007 loppupuoliskolla ja laskua suhdannekäänteen aikana siinä on tapahtu-
nut melko tasaisesti vuosien 2007 ja 2008 vaihteesta alkaen. Vuoden 2008 
maaliskuussa kurssit ovat hieman nousseet toukokuun puoleenväliin saakka, 
jolloin ne ovat uudelleen lähteneet laskuun. Alimmillaan indeksi on ollut vuo-
den 2009 maaliskuussa. 
                                                            
30 http://www.nasdaqomxnordic.com/indeksit/historialliset_kurssitiedot/?Instrument=FI0008900212 
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OMX Helsinki 25 -indeksin perusteella vaikuttaa siltä, että osakekurssit 
Suomessa ovat lähteneet laskuun hyvin samoihin aikoihin aiemmin esitetyn 
kuluttajabarometrin kuluttajien luottamusindikaattorin osoittaman luottamuk-
sen laskun kanssa. Muutenkin kuvaajat ovat melko samankaltaiset - luotta-
musindikaattorissa notkahdukset näyttävät hieman korostuvan. Kuluttajien 
luottamusindikaattori on aloittanut kohentumisen hieman ennen OMX Helsinki 
25 -indeksiä. Luottamusindikaattori oli alimmillaan vuoden 2008 joulukuussa, 
minkä jälkeen se aloitti varovaisen kasvun. Osakekurssit lähtivät kasvuun 
muita tarkasteltuja indikaattoreita nopeammin, sillä muut indikaattorit aloitti-
vat kasvun vasta kesällä 2009 tai sen jälkeen. Näistä teollisuuden uudet tilauk-
set kasvoivat hieman muita ennen, mutta nekin osakekurssien jälkeen. 
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5  UUTISOINTI HELSINGIN SANOMISSA 
 
 
Mediassa käyty keskustelu ja uutisointi suhdannekäänteen aikana tuovat 
mielenkiintoisen lisän tutkimuslaitosten tekemiin ennusteisiin. Uutisoinnista 
voidaan nähdä millaisia mielikuvia suomalaisille on välittynyt käänteen aikana. 
Olen rajannut tutkittavaa aihetta perehtymällä pääasiassa Helsingin Sanomissa 
julkaistuihin artikkeleihin, sillä HS on käsitellyt aihetta laajalti, sitä pidetään 
yleisesti luotettavana, ja se on Levikintarkastus Oy:n (2012) mukaan suurin 
seitsenpäiväinen sanomalehti. 

Artikkeleita haettiin vuosilta 2008 ja 2009, sillä nämä vuodet olivat suh-
dannekäänteen kannalta olennaisimmat. Käsitellyt artikkelit on pyritty valitse-
maan siten, että ne liittyisivät Suomessa pinnalla olleisiin aiheisiin, mutta sa-
malla pyritty jättämään yksityiskohtaiset kuvaukset (esimerkiksi Islannin ja 
Irlannin vaikeudet) pois. Tämä rajaus on tehty yksinkertaisesti siitä syystä, että 
käsiteltävää materiaalia olisi muutoin tullut liian paljon. Luvun tarkoituksena 
on luoda katsaus Suomea eniten puhututtaneisiin ja/tai kokonaisvaltaista tilan-
netta selventäneisiin uutisiin - ei tutkia niistä jokaista yksityiskohtaisesti. Yksi-
tyiskohtaisemmin uutisotsikot ja niistä kirjoitetut lyhyet kuvaukset esitetään 
liitteissä 6 ja 7. Itse lukuun on koottu niiden yleisempää kuvausta ja kehitystä 
muutamin tarkennuksin. Luvuissa myös esitetään tiivistetyssä muodossa 
kuvaavimmat uutiset yhdessä muutamien suhdanneindikaattorien kanssa. 

Käännettä käsiteltiin jo vuoden 2007 lopussa Helsingin Sanomissa. Tuol-
loin 4.12.2007 julkaistussa artikkelissa, Euroryhmä varoitti riskien kasvusta, kerrot-
tiin, kuinka vuoden 2007 syksyllä vallitsi valtiovarainministerien kesken vielä 
yleinen usko siihen, ettei kriisi tule koskettamaan euromaita. Artikkelin mu-
kaan tuolloin huolta aiheuttivat etenkin korkea inflaatio, joka marraskuussa 
2007 oli kivunnut 3 prosenttiin, ja vahva euro verrattuna Yhdysvaltain dollariin 
ja Kiinan yuaniin. 

Sittemmin Helsingin Sanomissa 11.12.2007 julkaistussa artikkelissa, Suo-
men Pankki: Talouskasvun huippu ohitettu, suhtauduttiin viimeaikaiseen kehityk-
seen jo varovaisemmin. Suomen Pankki ennusti tuolloisessa talouskatsaukses-
saan kasvun hidastuvan, mutta jatkuvan silti suotuisana tulevina vuosina. Kat-
sauksen mukaan työllisyyden hyvä kehitys ja kulutusinto uhkaavat hiipua ja 
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investoinnit ovat vähentyneet. Palkkojen nousun pelättiin kiihdyttävän inflaa-
tiota, ja kuluttajien ja teollisuuden luottamuksen hiipuminen talouteen havait-
tiin. Katsauksen mukaan epävarmuus tekee ennustamisesta hankalaa ja kaikkia 
kriisin vaikutuksia ei ole vielä voitu havainnoida. 
 
 
5.1  Vuosi 2008, tammikuu-joulukuu 
 
 
Vuoden 2008 alusta asti on nähtävissä useita uutisotsikoita, jotka ovat omiaan 
luomaan huolestunutta ilmapiiriä. Uutisotsikot kuvauksineen on esitetty liit-
teessä 6. Helsingin Sanomien Arkistosta vuonna 2008 julkaistuista talousartik-
keleista hakusanoilla ”kriisi” löytyy 447 osumaa, ”lama” 195 osumaa ja ”taan-
tuma” 358 osumaa. Vastaavat luvut vuonna 2009 ovat: ”kriisi” 395 osumaa, 
”lama” 282 osumaa ja ”taantuma” 748 osumaa. ”Taantuma” oli näin ollen suo-
situin termi kuvaamaan käännettä vuonna 2009, mutta vielä vuotta aiemmin 
suosituin oli ”kriisi”, jolloin sitä (ja taantumaakin) käsittelevät uutiset painottu-
vat suureksi osaksi vuoden 2008 jälkimmäiselle puoliskolle. Uutisoinnin koh-
teena tuolloin usein oli Yhdysvaltojen talous ja sen ongelmat, joihin viitattiin 
muun muassa velka- ja rahoituskriisillä. ”Lamaa” käytettiin molempina vuo-
sina vähiten esitellyistä hakusanoista ja keskustelua käytiinkin siitä, ettei ”la-
maa” tulisikaan käyttää kuin aivan äärimmäisissä tapauksissa. Taulukkoon 6 
on koottu talousuutisten määrät termeittäin vuosilta 2007–2010. 

 
TAULUKKO 6 Talousuutisten määrä termeittäin 

Vuosi/Termi Kriisi  Lama  Taantuma 

2007  198 96 59

2008  447 195 358

2009  395 282 748

2010  465 184 532

 
Tammikuu 
 
Tammikuun uutisaiheita olivat muun muassa Yhdysvaltojen heikkenevä ta-
loustilanne ja sen keskuspankin, Fedin, ohjauskoron laskut, osakekurssien laaja 
ja merkittävä heikkeneminen sekä erityisesti epävarmuus tulevasta talouskehi-
tyksestä. Epävarmuutta esiintyi uutisissa pitkälti koko laskusuhdanteen ajan, 
mutta vuoden alkupuolella se vaikutti olleen erityisen suurta. Jälkikäteen käy-
dyssä keskustelussa suhdannetutkijat pitivätkin yllättävänä Yhdysvalloista 
lähteneiden ongelmien nopeaa siirtymistä reaalitalouteen, eikä syytä 
ennustamisen vaikeuteen osattu yksiselitteisesti sanoa. Tapahtunutta pidettiin 
hyvin poikkeuksellisena. Tammikuussa osa asiantuntijoista näki kriisin vaikut-
tavan myös Suomessa, mikäli keskeiset vientimarkkinat ovat ongelmissa, mutta 
vakavaa maailmanlaajuista lamaa ei pidetty todennäköisenä. Suomen vientiin 
vaikuttaa euron ja dollarin kurssien suhde - nyt dollarin ollessa edullinen, sen 
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nähtiin vaikeuttavan Suomen asemaa. Myös EKP:n ohjauskoron laskun tarpeel-
lisuutta pohdittiin. 
 
Helmi-maaliskuu 
 
Helmi-maaliskuun aikana inflaation kiihtyminen nousi merkittäväksi huolenai-
heeksi - Eurostatin ennusteen tammikuun inflaatioksi kerrottiin olleen 3,2 %. Se 
vaikeutti EKP:n reagointikykyä epävarmaan taloustilanteeseen, mutta useiden 
markkina-analyytikkojen kerrottiin uskovan EKP:n seuraavan ennen pitkää 
Fedin koronalennuslinjaa. Mielenkiintoista on helmikuun loppupuolella jul-
kaistu artikkeli, jonka mukaan tavalliset suomalaiset kokivat taantuman uhan 
suurempana kuin haastatellut ekonomistit, joista ainoastaan yksi seitsemästä 
haastatellusta piti taantumaa todennäköisenä. Tammikuun epävarmuus muut-
tui jo enemmän heikompaa taloustilannetta ennakoivaksi. 

Maaliskuussa ilmaantui ensimmäisiä työttömyyden kasvusta kertovia ar-
tikkeleita. Tuolloin alettiin puhua etenkin USA:ta uhkaavasta syvästä taantu-
masta, mutta Suomen asemaa pidettiin hyvänä ja sen puolesta puhui kuin rau-
hoitellen useita asiantuntijoita. Bear Stearnsin kaatumisen kerrottiin luoneen 
rahoitusmarkkinoille epävarmuutta, mutta Goldman Sachsin ja Lehman 
Brothersin osavuositulosten yllättäneen siinä mielessä positiivisesti, etteivät ne 
sisältäneet enää enempää huonoja uutisia. Etenkin Yhdysvaltoja koskevissa uu-
tisissa alettiin vedota tiukemman sääntelyn puolesta. Osassa käytyä keskuste-
lua arvosteltiinkin, että ongelmatilanteiden koittaessa vaaditaan usein lisää 
sääntelyä, kun taas nousukaudella kaivataan vapautta. Suomessa neuvottiin 
sijoittajia säilyttämään malttinsa ja odottamaan rauhassa tilanteen vakiintu-
mista - ainakin, jos oli suunnitellut pitävänsä sijoitukset pitkään. 

17.3.2008 Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa, Pankinjohtajat: 
Suomi pysyy pankkikriisin ulkopuolella, haastateltiin Suomen kymmentä eri pan-
kinjohtajaa. Haastatellun Pohjola Pankin varatoimitusjohtaja Timo Ritakallion 
mukaan “ei ole olemassa riskiä suomalaisen rahoitusjärjestelmän sekaisin me-
nosta.” Nordean varakonsernijohtaja Markku Pohjola puolestaan kertoo, että 
merkkejä edes eurooppalaisesta pankkikriisistä ei ole näkyvissä. Hänen mu-
kaansa myös Suomessa luottoriskiuhka on poikkeuksellisen alhainen. Tapiola-
ryhmän pääekonomisti Jari Järvinen sen sijaan näki merkkejä huolestuttavam-
masta tilanteesta. Hänen mukaansa "riski laajamittaisesta Eurooppaan leviä-
västä pankkikriisistä on nyt kasvanut merkittävästi" ja että riski kriisin leviämi-
sestä on todellinen ja todennäköinen. Myös Ålandsbankenin varallisuuden hoi-
don toimitusjohtaja Stefan Törnqvist piti pankkikriisiä maailmanlaajuisena, 
mutta suomalaisilla pankeilla ei hänen mukaansa pitänyt olla hätää. 
 
Huhti-toukokuu 
 
Huhti-toukokuussa maakohtaisia huonoja uutisia ilmaantui enemmän. Britan-
nian asuntojen voimakas hintojen lasku ja Saksan hidastuva talouskasvu olivat 
näistä esimerkkejä. Saksan talouden ongelmat koskettivat läheisesti myös Suo-
mea, sen ollessa Suomen tärkeä kauppakumppani. Myös Euroopan suurten 
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pankkien ilmoittamista heikoista tuloksista uutisoitiin huhti-toukokuussa nä-
kyvästi, tosin Suomessa toimivien pankkien kerrottiin voivan pääasiassa hyvin. 
Esimerkiksi Nordean ja Sampo Pankin toiminnan kerrottiin onnistuneen. 

USA:ssa heikkenevät työttömyysluvut huolestuttivat ja taantumaan ajau-
tumista pidettiin yhä todennäköisempänä. Tosin toukokuun alussa julkaistun 
työttömyysraportin mukaan työttömien määrä jäi odotettua alhaisemmaksi, 
mikä piristi ennusteita taantuman syvyydestä. Heikko dollari aiheutti huolta 
Yhdysvaltoihin kohdistuvalle viennille. Fed laski entisestään ohjauskorkoaan 
kahteen prosenttiin torjuakseen taantumaa. Euroopassa vuoden euribor nousi 
viiteen prosenttiin sijoittajien ohjauskoron laskuun kohdistuvien odotusten 
heikkenemisen johdosta. Pankkien kerrottiin myös vaativan riskilisää keskinäi-
sistä sijoituksistaan, mikä nostaa markkinakorkoa. 
 
Kesäkuu 
 
Kesäkuussa hintojen nousun kiihtymisestä sekä kehittyneissä että kehittyvissä 
maissa uutisoitiin yhä laajalti. EKP:n kerrottiin suunnittelevan ohjauskoron 
nostamista inflaation hillitsemiseksi, mikä talouden laskusuhdanteen kannalta 
ei olisi kovin hyvä uutinen. Fed ja EKP ilmaisivatkin selkeästi inflaation hillit-
semisen olevan talouskasvua merkittävämpää. Suomessa vuosi-inflaation 
kerrottiin toukokuussa kasvaneen 4,2 prosenttiin huhtikuun 3,5 prosentista. 
Kasvuennusteita korjattiin alaspäin, mutta yleisesti näkymät olivat vielä hyviä. 
Handelsbanken arvioi kasvun hiipuvan maltillisesti, ennakoiden kansantuot-
teen kasvavan vuonna 2008 2,7 %, vuonna 2009 2,1 % ja vuonna 2010 2,9 %. 
 

 

KUVA 33 Ohjauskorko ja 12 kuukauden euribor, muutokset, 2007–201131 

                                                            
31 Lähde: http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/korot/Pages/tilastot_markkina-
_ja_hallinnolliset_korot_euribor_ekpohj_kk_chrt_fi.aspx 
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Korkokeskustelua havainnollistaa kuva 33, joka kuvaa EKP:n ohjauskorkoa ja 
vuoden euriborin kehitystä vuosina 2007–2011. Koronnosto tapahtui heinä-
kuussa 2008, kuten suunniteltiin. 

Kesäkuun uutisissa metalli- ja konepajateollisuuden näkymiä pidettiin hy-
vinä, mutta jo parin kuukauden päästä niiden nähdään olevan erityisissä 
vaikeuksissa. Erityisissä ongelmissa kerrotaan olevan niiden alojen, joiden kan-
nattavuuteen olennaisesti vaikuttavat energian ja raaka-aineiden hintojen 
nousu, jotka myös kohottivat inflaatiota. Myös Lehman Brothersin tilanteesta 
uutisoidaan, ja sen kerrotaan muun muassa tehneen tilikautensa toisella neljän-
neksellä 2,8 miljardin dollarin tappiot. 
 
Heinä-elokuu 
 
Heinäkuussa Helsingin Sanomien Jyri Raivion (2008a) artikkelissa, USA:n puoli-
viralliset asuntoluotottajat menettivät sijoittajien luottamuksen, uutisoitiin Fannie 
Maen ja Freddie Macin osakekurssien romahduksesta. Yhdysvaltojen keskus-
pankin kerrottiin tarvittaessa lainaavan yhtiöille rahaa, jolloin kurssit nousivat 
jälleen lähelle aikaisempaa tasoaan. Myöhemmin kirjoitettiin, että hallituksen 
oli pakko pelastaa yhtiöt, sillä niiden kaatuminen olisi lamaannuttanut rahoi-
tusmarkkinat. Samassa kerrottiin, että Fannie Mae ja Freddie Mac eivät ole ”ra-
pakunnossa” vaan kärsivät ainoastaan luottamuspulasta. Sittemmin jo elokuun 
lopussa julkaistussa artikkelissa kyseisten yhtiöiden kerrottiin olevan konkurs-
sitilassa ja niitä uhkaavan osittaisen sosialisoinnin. Syyskuussa kerrottiin val-
tion ottaneen ne haltuunsa. 

Heinäkuun alussa EKP:n koronnostosta käytiin keskustelua. Odotetun ko-
ronnoston aattona uutisoitiin Saksan, Espanjan ja Ranskan painostaneen EKP:tä 
pidättäytymään koronnostosta, sillä korkeampi korko vaarantaisi jo valmiiksi 
heikentyneen talouskasvun ja vaikeuttavan viennistä riippuvien maiden tilan-
netta entisestään. Vaikka Saksan viennin kerrotaan jopa kasvaneen vahvem-
masta eurosta huolimatta, maan keskuspankin pääekonomisti ennakoi Saksan 
kärsivän kysynnän heikkenemisestä vuonna 2009. 

Heinä-elokuussa taantumaan ajautuneita maita aletaan havaita. Tanskan 
uutisoidaan ajautuneen taantumaan ensimmäisenä EU:n jäsenmaana, Ruotsin 
talouden hidastuvan, Baltian maiden olevan vakavissa talousvaikeuksissa, 
Englannin inflaation kiihtyvän ja talouden olevan lähellä taantumaa sekä Sak-
san ja Suomen taloudessa olevan selviä laskun merkkejä. Suomelle huolta ai-
heuttivat sen tärkeimpien kauppakumppanien Saksan ja Ruotsin heikot näky-
mät. Öljyn hinnan kallistuminen vaikutti muun muassa lentoyhtiöiden tuotta-
vuuteen, ja autoteollisuuden ongelmista kerrottiin laajasti. Yt-neuvotteluita 
käytiin Suomessa ja maailmalla. Suomen tilanteesta kaiken kaikkiaan uutisoitiin 
enemmän verrattuna alkuvuoden kuukausiin. 

 
Syyskuu 
 
16.9.2008 Helsingin Sanomissa julkaistussa Jyri Raivion (2008b) artikkelissa, 
Vuosisadan rahoitusmarkkinakriisi käänsi pörssit selvään laskuun, uutisoidaan, ettei 
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Wall Street ole enää entisensä. Lehman Brothers nimittäin hakeutui velkasanee-
raukseen, Merrill Lynch siirtyi Bank of American omistukseen ja ”yksi maail-
man suurimmista vakuutusyhtiöistä, AIG, ilmoitti hakevansa 40 miljardin dol-
larin hätälainoitusta Yhdysvaltain keskuspankilta”. AIG:n arvo laski päivän 
aikana 60 %. Myös osakemarkkinoiden laskun kerrottiin kiihtyneen. Uutinen 
kertoo Suomen yleisindeksin laskeneen kaksi prosenttia ja finanssisektorilla 
Nordean laskeneen hieman alle 5 %, Sammon 2 % ja Pohjola Pankin 0,36 %.  

19.9.2008 Helsingin Sanomissa julkaistussa Juhana Rossin ja Jyri Raivion 
artikkelissa, Keskuspankit lievittivät pelkoja järein ottein, kerrotaan, että keskus-
pankit tarjosivat yhteensä yli 200 miljardin euron arvosta lyhytaikaista lainaa 
pankkien välisille rahamarkkinoille. Investointipankki Goldman Sachsin pää-
ekonomisti Jim O’Neill totesi markkinoilla vallitsevan täydellisen uskonpuut-
teen. Tämä näkyi muun muassa rahamarkkinakorkojen ja luottovakuutusten 
riskilisissä. Tilannetta yritettiin toimenpiteellä helpottaa. Lisäksi, kun New 
Yorkin osavaltion demokraattisenaattori Charles Schumer ilmoitti ”viranomais-
ten harkitsevan roskapankki-tyyppistä kokonaisratkaisua finanssisektorin 
ongelmavyyhteen”, kurssit lähtivät nousuun, ja uutisen mukaan päivästä tuli 
Wall Streetin paras kuuteen vuoteen. 

Syyskuun alussa Suomen arvioitiin vielä juuri ja juuri välttyvän taantu-
malta seuraavan vuoden aikana, vaikka euroalueen talouden kerrottiin supistu-
neen ensimmäistä kertaa ja taantumaa pidettävän todennäköisenä. Myöhem-
min saman kuukauden aikana Suomen kasvuennusteita laskettiin ja elpymisen 
kerrottiin viivästyvän. Lehman Brothersin kaaduttua kuun puolivälissä uuti-
sointi muuttui hetkeksi huomattavasti aiempaa värikkäämmäksi. Kriisiä 
luonnehdittiin muun muassa ”vuosisadan rahoitusmarkkinakriisiksi”. Samoi-
hin aikoihin inflaation kerrottiin Suomessa kiihtyneen 4,7 prosenttiin - yhtä no-
pean rahan arvon laskun kerrottiin tapahtuneen edellisen kerran 1990-luvun 
laman aikana. Sen sijaan euroalueella inflaation kerrottiin elokuussa jo hidastu-
neen ja Suomenkin inflaation odotetaan pian kääntyvän. 

Lehman Brothersin kaatuminen herätti runsaan rahoitusmarkkinoiden 
toimivuutta koskevien uutisten aallon, ja myös roskapankkien perustamisesta 
keskusteltiin laajemmin. ”Maailman keskuspankkien” kerrottiin toteuttaneen 
useita elvyttäviä toimenpiteitä rahoitusmarkkinoiden hyväksi. Uutisten sävy 
otsikoita myöten on hyvin huolestunutta ja maalailevaa. Vaikka rahoitus-
markkinoilta kantautuvat uutiset olivat synkkiä, julkaistiin myös artikkeleita, 
joissa muistutetaan, ettei Suomella ole välitöntä hätää. 

Myös Britannian ja Latvian taantumasta uutisoitiin, ja Yhdysvaltojen 
taantumaa pidettiin väistämättömänä. EKP:n kerrottiin pitävän ohjauskoron 
toistaiseksi ennallaan, mutta Aktia arvioi sen laskevan ohjauskorkoa vuoden-
vaihteen jälkeen. OP-Pohjola alensi talouden kasvuennustetta vuodelle 2008 
kahteen prosenttiin ja vuodelle 2009 yhteen prosenttiin. Kuun lopussa ETLA 
alensi ennusteitaan vuodelle 2009 1,8 prosenttiin aiemmasta keväällä enna-
koidusta 3 prosentista ja arvioi talouskasvun olevan heikoimmillaan aivan 
vuodenvaihteen molemmin puolin. Kuun lopussa pörssikurssien kerrottiin las-
keneen rajusti ja kriisitartunnan aiheuttaneen paniikin Eurooppaan. Samassa 
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yhteydessä korostettiin, ettei suomalaisten tarvitse olla huolissaan sijoituksis-
taan. 

Olavi Koistisen artikkeli tuo vaihtelua synkkäsävyiseen keskusteluun. Ar-
tikkelissa työelämään perehtynyt tutkija Juha Siltala valaisee omia havaintojaan 
suomalaisten käyttäytymisestä. Hän kuvaa ihmisten uskoa itseensä värikkäästi 
toteamalla: ”Maailma menee päin helvettiä, talous yskii eikä politiikkaan ole 
luottamista, mutta se ei vaikuta minun uranäkymiini. Tämä toistuu mielipide-
kyselyissä.” Samankaltaisia tuloksia nähtiin myös aiemmin tarkastellussa Ti-
lastokeskuksen tuottamassa kuluttajabarometrissa. Koska edellä mainitun kal-
tainen itseluottamus säilyy, myöskään kulutuksen täydellistä hiipumista ei ar-
tikkelin mukaan tarvitse pelätä. Siltalan mukaan laskukaudella tehdään vähem-
män itsemurhia ja masennusluvut putoavat. Hänen mukaansa hyvinä aikoina 
tehty itsensä vertailu muihin saa ihmiset tuntemaan itsensä riittämättömiksi, 
aiheuttaen siten suuremmat masennuslukemat. 

Samoihin aikoihin ilmestyneessä Heikki Arolan artikkelissa, Taantuma tuo 
kuluttajille hyviäkin asioita, pohditaan myös taantuman hyviä vaikutuksia. Artik-
kelin mukaan hyviä puolia ovat hintojen yleisen nousun hidastuminen, korko-
jen (odotettu) lasku ja asuntojen hintojen (ennustettu) aleneminen. Lisäksi poh-
ditaan, että työttömyystilanne tuskin enää juurikaan huononee, ruuan hinnan 
kallistumisen tulisi päättyä raaka-aineiden kallistuessa ja että bensiinin ja mui-
den polttoaineiden hinnan nousun tulisi hidastua raakaöljyn halvetessa. Myös 
riskikäyttäytymisen, kuten alkoholinkulutuksen ja itsemurhien, tulisi pienen-
tyä. 
 
Lokakuu 
 
Lokakuussa kriisistä uutisoitiin kattavasti syyskuun tapaan, ja yhdeksi suurem-
maksi teemaksi nousivat erilaiset pelastussuunnitelmat. Kuun alussa paljon 
keskusteltu Yhdysvaltojen roskapankkilaki hyväksyttiin. Poikkeuksellista oli, 
että useat keskuspankit tekivät samanaikaisen koronalennuksen, ja muutoinkin 
huomattava määrä elvytystoimenpiteitä toteutettiin. EKP:n pääjohtajan mukaan 
pankit kuitenkin ”hamstraavat” niille myönnetyt lainat. Helsingin pörssien 
suurten yhtiöiden arvosta kerrottiin huvenneen 42 % vuodenvaihteen jälkeen, 
ja myös Japanin pörssikurssit, FTSE Eurofirst 300 -indeksi ja New Yorkin pörs-
sin isot yleisindeksit laskivat voimakkaasti. Indeksien laskuun kerrottiin olevan 
syynä pankkien heikon tilanteen. 

Lokakuun puolivälissä taantumasta tuotiin jälleen esille siitä kuluttajille 
koituvia hyviä puolia. Kahdeksasta eri Euroopan maasta haastatelluista kulut-
tajista suurin osa kertoi, etteivät usko talouskriisin vielä vaikuttaneen heidän 
elämäänsä mitenkään. Tuolloin myös pörssikursseissa tapahtui hetkittäistä 
myönteistä kehitystä. Kuun alussa Jyrki Katainen kertoi talouskasvun heiken-
tymisen vähentävän teollisuusyritysten tuotteiden kysyntää ulkomailla. Suo-
men pienyrittäjien kerrottiin näkevän yritystoimintansa tulevaisuuden poik-
keuksellisen synkkänä ja myös teknologiateollisuuden näkymien kerrotaan hei-
kentyneen. Myös yritysten lainansaamisen kerrottiin olevan nyt hankalaa. 
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EK kertoi talouden ongelmien iskevän nyt reaalitalouteen ja ensimmäisten 
merkkien Suomen taantumasta olevan nähtävillä. EK:n mukaan palveluala piti 
tähän saakka kasvua yllä, mutta nyt sekin uskoo myynnin ja työllisyyden vähe-
nevän. Se uskoo taantumasta tulevan mahdollisesti jopa 2-3 vuoden mittainen. 
Teknologiateollisuuden liikevaihdon kasvun odotettiin pysähtyvän lähikuu-
kausina ja kääntyvän vuonna 2009 laskuun, ja siten myös alan työllistävän vä-
hemmän ihmisiä. Talouskasvun ennakoitiin pysähtyvän vuonna 2009. Saksa-
laisennusteessa myös Saksan, Ranskan, Italian ja Britannian kasvun ennakoitiin 
pysähtyvän. 

Myönteisenä piirteenä Suomelle voi nähdä euron heikkenemisen suh-
teessa dollariin ja jeniin. Tämän tiedon yhteydessä varoitettiin kuitenkin siitä, 
että mikäli Yhdysvaltojen talous vaipuu syvään taantumaan, vienti voi hyytyä 
valuutan heikkenemisestä huolimatta. Kuun lopussa luottolaman ja taantuman 
pelon kerrottiin palanneen rahoitusmarkkinoille. 

Otsikoinnissa käytetty kieli jatkoi värikkäällä linjalla ja usein kirjoitettiin 
esimerkiksi ”romahduksesta”, ”katastrofista”, ”riepottamisesta” tai ”syök-
systä”. Myönteisiä uutisia muutenkin nähdään aiempaa vähemmän. Kyselyi-
den mukaan ongelmat eivät kuitenkaan näkyneet suomalaisten kuluttajien ar-
jessa, mutta yrityksissä luottamus heikkeni. 

Kuvaan 34 on koottu kuvaavia uutisotsikoita vuoden 2008 tammikuusta 
saman vuoden lokakuun loppuun. Uutisotsikoiden oheen valitut indikaattorit 
ovat kuluttajabarometrin kuluttajien luottamusta kuvaava indikaattori (saldo-
luku), neljännesvuositilinpito (BKT:n volyymin muutosprosentti vuodentakai-
seen neljännekseen), varastot (muutosprosentti vuodentakaiseen), inflaatio 
(muutosprosentti vuodentakaiseen) sekä työttömyysaste (muutosprosentti 
vuodentakaiseen). BKT:n volyymin neljännesvuosittaiset tiedot on laajennettu 
tarkasteltavuuden helpottamiseksi kuukausittaisiksi luvuiksi: tammi-maalis-
kuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu, loka-joulukuu. Tarkasteltaviksi muutos-
prosenteiksi on valittu ensimmäiset julkaistut tiedot. Kuten indikaattoriluvuista 
havaittiin, osassa indikaattoreista myöhemmin julkaistut luvut ovat jossain 
määrin muuttuneet ensin julkistetuista. Kuvassa 35 havainnollistetaan vastaa-
valla tavalla vuoden 2008 marraskuun ja vuoden 2009 heinäkuun välinen kehi-
tys. 

Lehman Brothers kaatui syyskuun puolivälissä, ja sitä yleisesti pidettiin 
kriisin syvenemistä kuvaavana käännekohtana. Kuvasta havaitaan, että tuolloin 
etenkin kuluttajabarometri ja varastot heikkenivät voimakkaammin kuin aiem-
min. Kuluttajabarometri reagoi tosin jo varhaisessa vaiheessa epävarmoihin 
näkymiin - esimerkiksi helmikuussa siinä on tapahtunut notkahdus, jollaista ei 
näy muista tarkasteltavista indikaattoreista. Tuolloin uutisoitiin kansan pelkää-
vän taantumaa ekonomisteja enemmän. Myös neljännesvuositilinpidossa tapah-
tui hieman aiempaa voimakkaampaa laskua syyskuusta lokakuuhun. Varastot 
laskivat eniten tässä tarkastelluista indikaattoreista. Niissä tapahtui suurempi 
pudotus jo maaliskuusta huhtikuuhun ja uudelleen syyskuusta lokakuuhun. 
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KUVA 34 Uutisointi ja taloustilanne, 2008/01-2008/10 
 
Inflaatio nousi tasaisesti tällä aikavälillä 3,8 prosentista syyskuun 4,7 prosent-
tiin. Inflaation kasvun kerrottiin johtuneen pääasiassa elintarvikkeiden ja 
polttoaineiden kallistumisesta, mutta myös terveydenhoidon maksujen, päivä-
hoitomaksujen ja puhelumaksujen kallistumisesta. Samaan aikaan EKP:n 
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uutisoitiin pyrkivän hillitsemään hintojen nousua. Lokakuussa inflaatio oli 4,4 
%, jonka jälkeen se oli laskusuuntainen lokakuuhun 2009 saakka. Tämä havai-
taan myöhemmin kuvassa 35. 

Lokakuuhun 2008 asti työttömyysaste laski edellisvuoteen verraten muu-
tamia poikkeuksia lukuun ottamatta, vaikka yt-neuvotteluista uutisoitiinkin 
runsaasti etenkin viimeisten kuukausien aikana. Työttömyys alkoi kohota vasta 
vuoden 2009 alussa. Ennen tätä työttömyyden kerrottiin olleen viime vuosina 
poikkeuksellisen alhainen - aivan kuten talouskasvukin oli ollut poikkeavan 
nopeaa ennen käännettä. Yritysten kohtaamat ongelmat näkyivät uutisoinnissa 
hieman työttömyysuutisia aikaisemmin. 
 
Marraskuu 
 
Lomautuksia ja yt-neuvotteluita nähtiin yhä marraskuussa, ja niiden ennakoi-
tiin yhä lisääntyvän ajan kuluessa. Kaiken kaikkiaan työttömyys oli esillä - en-
simmäistä kertaa työ- ja elinkeinoministeriön ennusteessa sen arvioitiin kasva-
van. Työpaikkojen vähennykset koskevat erityisesti palvelualaa, rakentamista 
ja teollisuutta sekä teknologia-alaa. Suomella kerrottiin silti menevän suhteelli-
sesti paremmin kuin useimmilla muilla EU-mailla - marraskuun alun EU-ko-
mission ennusteessa ennakoitiin Suomelle 1,3 % BKT:n kasvua vuodelle 2009. 
IMF puolestaan ennakoi Suomelle vuodelle 2009 0,5 % kasvua. Sittemmin kuun 
lopussa OECD arvioi kasvun olevan 0,6 %. 

Euroframen mukaan euroalueen kasvu supistuu vuonna 2009 -0,4 pro-
senttiin. ETLAsta kritisoitiin EKP:n viivyttelyä ohjauskoron laskemisessa ja ar-
vioitiin euroalueen taantumasta tulevan syvä ja melko pitkäkestoinen. Kuun 
alussa EKP laski ohjauskorkoa torjuakseen taantumaa. EU-komission uutisoitiin 
suunnittelevan elvytyspakettia, jota Suomessa EK pitää onnistuneena. USA:ssa 
puolestaan huolestuttiin jo deflaatiosta. Pörssien heikko kehitys jatkuu ja ta-
lousarvioita lasketaan. Kuun lopussa Ruotsin uutisoitiin vaipuneen taantu-
maan. Marraskuussa talousuutisten ohessa näkyi yhä enemmän yksittäisten 
henkilöiden elämästä kertovia selviytymistarinoita eri puolilta maailmaa. 
 
Joulukuu 
 
Joulukuun alussa tarkentuvat tiedot muuttavat useiden maiden oletettua ta-
louskehitystä huomattavastikin. Esimerkiksi NBER kertoo USA:n olleen taan-
tumassa vuoden 2007 joulukuusta lähtien. Suomenkin BKT:n kasvun kerrotaan 
pysähtyneen jo loppukesästä. Ennusteet synkkenevät entisestään, kun globaalin 
talouskasvun kerrotaan jäävän lähelle nollaa ja toipumisen kriisistä viivästyvän 
vuodelle 2010. Suomen taantumaa vuonna 2009 aletaan pitää hyvin mahdolli-
sena. Suomen kannalta ikävä uutinen on myös maailmankaupan ennakoitu 2,1 
prosenttiyksikön supistuminen vuonna 2009, sillä Suomen viennin näkymien 
kerrotaan olevan ilman tätäkin vaikutusta sysimustat. 

Joulukuun aikana uutisoitiin myös öljyn hinnan mataluudesta, jonka näh-
tiin olevan ainakin Yhdysvalloissa ainoita kuluttajien luottamusta kohottavia 
tekijöitä, (vaikka öljyn hinnan laskua yleisesti pidetään taantuman merkkinä). 
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Ylipäätään öljyn hinnassa tapahtuneiden voimakkaiden muutoksien nähdään 
vaikeuttaneen öljyntuotannosta riippuvien maiden tilannetta, mutta esimer-
kiksi Suomessa alentaneen yrityksille koituvia kustannuksia. Suomen pienyrit-
täjien tunnelmat tulevaisuudesta laskivat yhä alemmas lokakuusta - erityisesti 
näkymät liikevaihdosta ja työpaikkojen määrästä heikkenivät. Työttömyyden 
kerrotaan kasvaneen ja teollisuuden ja kuluttajien uskon tulevaisuuteen romah-
taneen. Taantumaa torjuttiin yhä koronalennuksin ja elvytyspaketein. 

Helsingin Sanomissa 19.12.2008 julkaistussa Juhana Rossin kommentissa, 
Vientimarkkinoiden lamaannus iskee työllisyyteen, maalataan synkkää kuvaa Suo-
men tilanteesta kriisin keskellä. Edeltävällä viikolla Maailmanpankki oli arvioi-
nut maailmankaupan supistuvan 2,1 %, joka kirjoituksen mukaan oli ensim-
mäinen sitten vuoden 1982. Kirjoituksessaan Rossi kuvaa Suomen tilannetta 
”sysimustaksi” ja perustelee sanavalintansa Suomen tärkeimpien läntisten 
vientikumppaneiden, Saksan, Ruotsin, Britannian ja Yhdysvaltojen taantumalla. 
Rossin mukaan näiden maiden osuus Suomen viennistä on noin kolmasosa. 
Mikäli kriisi lisäksi alentaisi Britannian puntaa ja Yhdysvaltojen dollaria suh-
teessa euroon, Suomen viennin kilpailukyky heikkenisi entisestään. Kirjoituk-
sessa Venäjän ennakoitiin devalvoivan ruplansa, joka heikentäisi Suomen vien-
tiä myös itänaapuriin päin. Radikaalin viennin heikentymisen Rossi kertoo 
huonontavan konepajayhtiöiden tulosta ja saaneen siten aikaan tuolloisia huo-
mattaviakin lomautuksia ja henkilöstövähennyksiä. 

Myös 19.12.2008 Helsingin Sanomissa julkaistussa Juha Akkasen ja Jyri 
Raivion artikkelissa, Pessimistinen VM ei tohdi ennustaa notkahduksen syvyyttä, 
haastateltiin tuolloista valtiovarainministeriä Jyrki Kataista. Haastattelussa Ka-
tainen ennusti kansantuotteen laskevan 0,5 % - 1 %. Valtion menoihin ei hänen 
mukaansa ollut tulossa leikkauksia, mutta valtion velka tulisi kasvamaan lähi-
vuosina. Hän ennusti velkatason olevan vuonna 2012 noin 34 % BKT:stä. Kuten 
aiemmin tässä työssä tarkasteltiin, vuoden 2011 lopulla julkaistussa 
valtiovarainministeriön suhdannekatsauksessa velan ennakoitiin vuonna 2012 
olevan 45,6 % BKT:stä, ja vuonna 2013 47,8 %. Kansantuotteen laskun enna-
koiminenkaan ei aivan ollut yhtä toteutuneen kanssa. Haastattelu kertoo erin-
omaisesti, miten epävarmassa tilanteessa tuolloin oltiin ja kuinka vaikeaa en-
nusteita oli tehdä. 
 
 
5.2  Vuosi 2009, tammikuu-heinäkuu 
 
 
Vuodenvaihteessa suhdannekäänne oli useiden indikaattorien mukaan hei-
koimmalla tasollaan. Pelko taantuman syvenemisestä näkyi uutisissa ja heikke-
nevä työllisyystilanne oli esillä. Heinäkuuta kohti mentäessä piristäviäkin uuti-
sia alettiin saada. Vuoden 2009 uutiset on esitetty liitteessä 7. 
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Tammikuu 
 
Vuoden alussa aloitettiin Älä ruoki lamaa -kampanja, jossa kehotettiin suoma-
laisia välttämään turhaa säästämistä ja kulutuksen vähentämistä, joiden pelät-
tiin syventävän taantumaa entisestään. Kansalaisjärjestöt arvostelivat kampan-
jaa siitä, että se siirsi vastuun lamasta kuluttajan harteille. (Noponen, S. 2010) 
Kampanjan käynnistäjät ja tukijat kertoivat sillä haluttavan poistaa kuluttajien 
ylimääräisiä pelkoja ja lisätä realistisuutta päätöksenteossa (Korhonen, P. 2009). 
Samalla osa asiantuntijoista luonnehti taantumaa jo lamaksi. Taloustutkimuk-
sen kyselyn mukaan kolmannes suomalaisista kertoi vähentäneensä tai lykän-
neensä kulutustaan taantuman vuoksi. Myös teollisuustuotannon kerrottiin 
laskeneen huomattavasti marraskuussa. 

Euroalueen uutisoitiin vaipuneen taantumaan jo syksyllä, kun kolman-
nella vuosineljänneksellä kansantuote pieneni jo toista kertaa peräkkäin. IMF 
laski maailmantalouden kasvuennustetta vuodelle 2009 aiemmasta +2,25 pro-
sentista +0,5 prosenttiin. Keskustelua käytiin erilaisista tarvittavista tukitoi-
mista, joita suunniteltiin ja toteutettiinkin tammikuussa huomattava määrä. 
Näistä esimerkkejä ovat Suomen yritysrahoituksen tukipaketti, USA:n ja Bri-
tannian keskuspankkien rahanmäärän kasvattaminen ja Saksan velanotto. 

Suomalaispankkien tukemista kannatettiin, mutta toisaalta liian tukemi-
sen riskeistä varoitettiin, sillä sen arvioitiin johtavan liikaan riskinottoon. Sitä-
kin pohdittiin tulisiko mieluummin tukea suoraan yrityksiä ja kotitalouksia 
pankkien sijaan. Esimerkiksi pk-yrityksille, jotka kärsivät taantuman aiheutta-
masta merkittävästä kannattavuuden heikentymisestä, luonnosteltiin suhdan-
nelainoja. Myös yritysten lisääntyneistä maksuhäiriöistä uutisoitiin. Huolestut-
tavien yritysrahoituksen ongelmien lisäksi lomautusuutisia saatiin lisää. Suo-
men teollisuustuotannon kerrottiin vähentyneen joulukuussa lähes 16 % vuo-
dentakaiseen verraten, mitä pidettiin huolestuttavana. 
 
Helmikuu 
 
Helmikuussa ”lamaa” alettiin käyttää laajemmin uutisoinnissa - muun muassa 
IMF käytti termiä helmikuun alkupuolella. Protektionismia kehotettiin välttä-
mään ja lyhennettyä työaikaa esitettiin keinoksi työttömyyden ehkäisemiseen. 
Helmikuun viimeisen uutisen mukaan Suomi on taantumassa BKT:n supistut-
tua jälleen loka-joulukuun aikana 2,4 % vuodentakaiseen ja 1,3 % edeltävään 
neljännekseen nähden. Saman uutisen mukaan suomalaiset kuluttajat varautui-
vat talouden supistumiseen pienentämällä kulutustaan, mikä kansantalouden 
elpymisen kannalta ei ole hyväksi. Aiemmin tammikuussa alettiinkin kampan-
joida kuluttamisen puolesta. 

Lisäksi rakentamisen ja teollisuuden, kuten teräksentuotannon, metallin 
alihankkijoiden, kone- ja autoteollisuuden, kerrottiin olevan vaikeuksissa laa-
jalti Euroopassa sekä USA:ssa - eikä tilanteen paraneminen lähiaikoina näyttä-
nyt todennäköiseltä. Irlannin ja Aasian talouksien vaikeuksista uutisoitiin. 
Myös USA:n pankkien pelastamisesta keskusteltiin ja korostettiin, että myös 
Suomen talous viennin kautta riippuu Yhdysvaltojen rahamarkkinoiden toimi-
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vuudesta. Vertaileva uutisointi alkaa samalla yleistyä, kun USA:n taantumaa 
pidetään pahimpana 30 vuoteen. Eurooppaa painoi luottamusindikaattorien 
laskeminen ennätysalhaiseksi. Suomessa kuluttajabarometri oli alimmillaan 
joulukuussa 2008 ja lähti varovaiseen kasvuun alkuvuodesta 2009. 

 
Maaliskuu 
 
Maaliskuussa Suomen tulevaisuuden näkymät muuttuivat nopeasti. Kun vasta 
helmikuun loppupuolella Suomen oli havaittu olevan taantumassa, niin maa-
liskuussa valtiovarainministeriö ja Suomen Pankki arvioivat Suomen kokevan 
jo syvän taantuman. Muun muassa viennin ennakoitiin heikkenevän 20 % ja 
BKT:n 5 % vuonna 2009. Hieman aiemmin, ja samaa vuotta koskien, PTT oli 
ennakoinut BKT:n supistuvan 3,5 %. Jo ennen syvän taantuman ennakointia 20 
prosentin suomalaisista kerrottiin suhtautuvan epäilevästi vapaaseen markki-
natalouteen. Ilmapiiriä tuskin helpotti sekään, kun työttömyyden uutisoitiin 
kohonneen 33 000 henkilöllä vuodentakaiseen verraten. Työttömyys ja sen kas-
vun ehkäiseminen olikin yhä merkittävä huolenaihe. 

10.3.2009 Helsingin Sanomissa julkaistussa artikkelissa, Suomalaiset suhtau-
tuvat epäilevästi vapaaseen markkinatalouteen, Tuomas Niskakangas kertoo vii-
denneksen suomalaisista uskovan nykymuotoisen markkinatalouden tulleen 
tiensä päähän, ja että siitä tulisi luopua. Artikkelin mukaan kokoomusta äänes-
tävät ja johtajat erottuvat selkeästi muista vastaajista kannattamalla eniten va-
paata markkinataloutta. Tutkimukseen vastasi 2350 suomalaista, joista 60 % 
uskoi taloustilanteen olevan vuoden päästä huono ja 11 % arvioi sen olevan 
huono vielä viiden vuoden päästä. Miehet tulkitsivat taantuman olevan sy-
vempi ja lyhyempi kuin naiset. Pessimistisimpiä olivat työttömät, pohjoissuo-
malaiset ja perussuomalaisia äänestävät. Taantuman syinä pidettiin pääasiassa 
Yhdysvalloissa tapahtuneita ylilyöntejä ja Suomen riippuvuutta kansainväli-
sestä taloudesta. 

Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti arvosteli valtiovarainminis-
teri Kataisen lausuntojen vaikuttavan negatiivisesti kulutukseen, kun Katainen 
kuvasi nykytilannetta 1990-luvun lamaa vaikeammaksi ja varoitteli julkisen 
velan kasvusta (HS 9.3.2009). Pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen 
saatavuuden kerrottiin vaikeutuneen, ja teollisuuden näkymien heikentyvän 
yhä, mutta varastojen lähteneen jo purkautumaan. Yhdysvalloista saatiin jo po-
sitiivisempia uutisia; Talouden ennakoitiin toipuvan vuonna 2010 ja uusien 
asuntojen rakentamisen jo virkistyneen. EKP:n tulevasta koronnostosta käytiin 
keskustelua, samoin kuin EU:n lisävelan ja budjetin kiristämisen tarpeesta. 

Yleisesti pohdittiin myös sitä millä keinoin taloutta voitaisiin korjata. Esi-
merkiksi Yhdysvallat toivoi elvytyksen lisäämistä, kun taas Saksa ja Ranska 
sääntelyn kiristämistä. Suomessa ETLAn Sixten Korkman puhui julkisten me-
nojen supistamista vastaan, sillä hänen mukaansa menojen pitäminen ennallaan 
auttaisi taloutta ja työllisyyttä. 
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Huhtikuu 
 
Huhtikuussa Suomea koskevissa uutisissa ei ole enää nähtävissä samanlaista 
toiveikkuutta kuin aiemmin. Merkkejä taantuman hellittämisestä ei nähdä. 
Esimerkiksi IMF ennustaa Suomen BKT:n laskevan kolmanneksi eniten euro-
alueen maista vuonna 2009, eli 5,2 %. Talouden tuotannon kerrottiin laskeneen 
tammikuussa 10 %, minkä Sampo Pankin pääekonomisti uskoi johtuneen yri-
tysten ilmoittamista tuotannon supistumisista ja lomautuksista, joiden hän ker-
too ajoittuvan usein vuodenvaihteeseen. Sen sijaan osa asiantuntijoista arvioi 
Yhdysvalloissa jo näkyvän käännettä ennakoivia merkkejä. 

Finnveran rahoituksen kysynnän kerrotaan kasvavan. Myös pankkien 
luottotappioiden määrän arvioidaan kasvavan kaksin- tai kolminkertaiseksi 
pääasiassa yrityspuolelta. Uutisen mukaan suurista ongelmista ei niiden osalta 
ole kuitenkaan kysymys. Erkki Liikanen näki positiivisiakin merkkejä maail-
mantaloudessa, mutta korosti myös huomattavia ongelmia löytyvän. Näitä ovat 
esimerkiksi maailmankaupan supistuminen, joka vaikeuttaa vientiriippuvaisten 
maiden, kuten Suomen, tilannetta sekä kasvava työttömyys. 

Lomautuksista ja yt-neuvotteluista uutisoidaan yhä, ja erityisesti raken-
nusalan konkurssien kerrotaan lisääntyneen vuotta aiemmasta. Talouden tuo-
tannossa tammikuulta havaitaan suuri -9,8 % pudotus - uutisessa arvioidaan 
ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä jäätävän noin 6 prosentin laskuun, jonka 
jälkeen elvytystoimien pitäisi vaikuttaa ja talouden alkaa kehittyä parempaan 
suuntaan. Tästä huolimatta loppuvuonnakin arvioidaan jäätävän miinukselle. 
EKP julkistaa odotettua pienemmän koronlaskun, minkä kerrotaan vaikuttavan 
heti nostavasti euron arvoon dollariin nähden. EKP:n ennakoidaan myös 
alentavan korkoaan vielä lähikuukausina. 

Varastojen purkamisen kerrotaan heikentävän metalliyhtiöiden tuloksia, 
ja vastakkaisen ilmiön olevan odotettavissa tulevaisuudessa. 
 
Toukokuu 
 
EU-komissio kertoo toukokuussa EU:n BKT:n laskevan 4 %, mutta myös laskun 
tasaantuvan loppuvuonna 2009 ja hitaan kasvun alkavan vuonna 2010. Työttö-
myyden kerrotaan kasvavan 11 prosenttiin. Fedkin arvioi taantuman olevan 
mahdollisesti hidastumassa - hyviä merkkejähän uskottiin näkyvän jo muu-
tama kuukausi sitten. Euroalueen rahamarkkinakorot ovat laskeneet ”ennä-
tysalas” ja niiden kerrottiin pysyvän alhaisina ainakin seuraavan vuoden. 

EKP:n uutisoidaan aikovan ostaa enimmillään 60 miljardin euron edestä 
joukkolainoja - tällä arvioidaan pyrittävän helpottamaan pankkien rahapulaa 
ostamalla joukkolainat suoraan niiltä. EKP ilmoitti myös tarjoavansa pankeille 
edullista perusrahoitusta. Keskustelussa ehdotettiin myös EU:hun omaa suurta 
roskapankkia ja eurobondien lanseeraamista. Pääjohtaja Trichet’n mukaan taan-
tuma ei syvene lamaksi, johon liittyisi deflaatiota (myöhemmin näin tosin kävi). 
Suomessa pankit julkaisivat hyviä tuloksia, mutta samalla varoitettiin, että 
taantuman pahimmat vaikutukset pankkeihin olisivat vasta alkamassa. 
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Kaiken kaikkiaan uutisissa esiintyy sekä hyviä että huonoja näkymiä. 
Esimerkiksi autokauppa uskoo selviävänsä tapahtuneesta laskusta hyvin, pan-
kit kertovat hyviä uutisia, luottomarkkinoiden kerrotaan olevan normalisoitu-
massa, osakemarkkinoiden olevan elpymässä ja rahtiliikenteenkin alkavan vil-
kastua. Toisaalta viihde-elektroniikan myynti laski voimakkaasti, yt-neuvotte-
luista uutisoitiin edelleen ja muutoinkin työttömyyden kasvu maailmalla ja 
Suomessa loi huolestunutta ilmapiiriä. Myös esimerkiksi Liettuan ja Irlannin 
vaikeuksista ja pankkien stressitestien tarpeesta Euroopassa uutisoitiin. Yhdys-
valloissa stressitestien kerrottiin lisänneen markkinoiden luottamusta pankkei-
hin. Suomessa stressitestejä tehtiin viime syksynä, ja nyt niitä tehtiin uudelleen 
taloustilanteen merkittävästi huononnuttua. 
 
Kesäkuu 
 
Kesäkuussa yritysten laskujen maksun kerrotaan viipyilevän sekä niillä olevan 
entistä vaikeampaa selvitä lainaehdoistaan. Suurin osa yritysjohtajista arvioi 
vuoden 2009 olevan selkeästi edellisvuotta heikompi, ja he myös pitävät vuotta 
2010 erityisen epävarmana. Asuntotuotannon kerrotaan jäävän vuonna 2009 90-
luvun laman tasolle sen lähes puolittuessa edellisvuoteen verraten. Aiemmin 
toukokuussa uutisoiduista stressitesteistä saatiin tulokset, joissa suomalaisten 
pankkien kerrottiin kestävän ennakoitua pahemmankin taantuman, mutta ne 
kokisivat voimakkaan tuottojen supistumisen ja luottotappioiden kasvun. 

Maailmankaupan heikkenemisen ja useiden talouden luottamusindikaat-
torien laskun kerrottiin pysähtyneen ja näistä osan nousseen. Myös rahoitus-
markkinoiden tilanteen uutisoitiin hieman parantuneen. Samassa yhteydessä 
silti muistutettiin, että nopeaa elpymistä ei uskota tapahtuvan ja monissa 
maissa kokonaistuotanto supistuu yhä. Esimerkiksi Suomen teollisuustuotanto 
ei vielä juuri näyttänyt vilkastumisen merkkejä. Nordeasta arvioitiin optimis-
min siirtyneen kenties liiankin nopeasti markkinahintoihin, sillä elpymisen kan-
nalta kustannusten mataluus olisi hyväksi. 

Suomessa miesten työttömyyden kerrotaan kasvaneen naisten työttö-
myyttä nopeammin miesvaltaisten alojen, kuten teollisuuden ja rakentamisen, 
ongelmien vuoksi. Yleinen työttömyysaste oli 10,9 %. Työttömyysuutisten 
ohessa varoitetaan myös mahdollisesta pian koittavasta työvoimapulasta. 
OECD:n ennusteessa maailmantalouden tilanne ei synkkene ja hieman myö-
hemmin OECD:n kerrotaan parantaneen teollisuusmaita koskevaa talousen-
nustettaan sekä kuluvalle että tulevalle vuodelle. Erityisesti Yhdysvalloissa ker-
rotaan taantuman taittuvan jo voiton puolelle. Myös Fed ennakoi taantuman 
helpottavan Yhdysvalloissa. Suomen BKT:n OECD arvioi supistuvan 4,3 % ja 
valtiovarainministeriö 6 % kuluvana vuotena. Suomen inflaatiosta keskusteltiin, 
ja sen muun muassa kerrottiin olevan euroalueen keskiarvoa korkeampaa, eri-
tyisesti ruuan hinnan noususta johtuen. 
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Heinäkuu 
 
Heinäkuussa euroalueen uutisoidaan kokevan ensimmäistä kertaa yhteisva-
luutan aikana deflaatiota. Deflaation kerrotaan johtuvan taantumasta ja alentu-
neista ruuan ja energian hinnoista. EKP ennakoi kuluttajahintojen laskevan 
muutaman kuukauden ajan. Uutinen on sinänsä mielenkiintoinen, kun sitä ver-
rataan viime kuussa Suomessa käytyyn keskusteluun inflaation riskeistä. 
Ruuan hinnan lasku ei tosin ole koskettanutkaan Suomea samalla tavalla kuin 
muuta Eurooppaa. Deflaation arvioitiin jäävän lyhytaikaiseksi. 

Maailmantalouden kerrotaan alkaneen elpyä ja muutenkin hyviä uutisia 
vaikuttaa olevan jo enemmän. IMF korjasi ennusteitaan paremmaksi ennakoi-
malla vuonna 2009 maailman BKT:n supistuvan 1,4 % ja vuodelle 2010 2,5 % 
kasvua. Euron suosion kerrotaan kasvaneen rahaliiton ulkopuolisissa maissa ja 
euron kerrotaan hyödyttävän nyt kuluttajia ja lainanottajia. Kuluttajien luotta-
muksen kerrotaan parantuneen heinäkuussa ja kaiken kaikkiaan uskon talou-
teen palautuvan nopeammin kuin 90-luvun lamassa. Esimerkiksi 62 % Tilasto-
keskuksen kyselyyn vastanneista piti kestokulutustavaroiden hankkimista nyt 
kannattavana, kun vuotta aiemmin vastaava osuus oli ollut 39 %. 

Eurostat kertoo teollisuustuotannon kasvaneen toukokuussa 0,5 % huhti-
kuuhun verraten ja ennakoivan mahdollisesti syvimmän taantuman vaiheen 
olevan ohi. Koko vuoden tasolla kasvu silti jää negatiiviseksi. Aktian pankin-
johtaja Bertel Weckman kertoo monen suomalaisyrityksen jo hiljalleen suun-
nittelevan uusia investointeja, mitä hänen mukaansa edesauttaa alhainen kor-
kotaso. 

Työttömyyttä pidetään yhä vakavana uhkana, tosin Suomessa vain seit-
semäsosa kokee irtisanomisen uhkan - muualla Euroopassa vastaava määrä on 
noin kolmannes. Euroopassa työttömien määrässä on tapahtunut 5 miljoonan 
lisäys vuoden aikana, ja esimerkiksi Virossa työttömyysprosentin kerrotaan 
olevan yli 15 ja Espanjassa lähes 19. Suomessa työttömien määrän uutisoidaan 
kasvaneen 67500 hengellä vuoden 2008 kesäkuuhun verrattuna. Myös Yhdys-
valloissa kesäkuussa yhä kasvaneen työttömyyden nähtiin kertovan odotettua 
hitaammasta elpymisestä. 

Kuvasta 35 nähdään vuoden 2008 marraskuusta vuoden 2009 heinäkuu-
hun taloustilanteen kehittyminen ja otsikointi. Kuluttajabarometri jatkoi lasku-
aan vuoden 2008 loppuun saakka, jonka jälkeen se kääntyi varovaiseen nou-
suun - alimmillaan se olikin juuri vuoden 2008 joulukuussa. Vuoden 2008 lo-
pussa ja vuoden 2009 alussa näkyi myös pankkien lainanannon heikentyminen, 
joka heikensi yritysten toimintakykyä. Tuolloin myös kuluttajabarometri kävi 
alhaisimmillaan. Positiivisia arvoja se sai tosin ensimmäisen kerran vuoden 
2009 huhtikuussa. Vuoden 2009 alussa käynnistetyn Älä ruoki lamaa -kampan-
jan tarkoituksena oli muun muassa lievittää kuluttajien taantumaan liittyviä 
pelkoja. Helmikuussa Suomen uutisoitiin olevan taantumassa ja myös euro-
alueen ongelmat olivat esillä laajasti - tästä huolimatta kuluttajien luottamus 
jatkoi varovaista kasvuaan. Kesää kohden sen kasvu tasaantui. 

 



87 

 

KUVA 35 Uutisointi ja taloustilanne, 2008/11-2009/07 
 
Varastot pysyivät lokakuussa tapahtuneen voimakkaan laskun jälkeen puoli 
vuotta lähes tasaisina, kunnes vuoden 2009 toisella neljänneksellä ne laskivat 
lähes 6 prosenttiyksikköä. Varastot jatkoivat laskuaan koko tarkastellun aika-
välin - ne olivat alimmillaan vuoden 2009 viimeisellä neljänneksellä (-21,3 %). 
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Myös aiemmin huolta aiheuttanut inflaatioaste laski nyt tasaisesti marraskuusta 
heinäkuuhun. Se kävi alimmillaan vuoden 2009 lokakuussa (-1,5 %), jonka jäl-
keen se vähitellen alkoi kohota. Inflaatioasteen hiipumisen kerrottiin johtuneen 
pääasiassa elintarvikkeiden hintojen nousun hidastumisesta, polttoaineiden 
halpenemisesta ja korkojen laskusta. 

Työttömyysaste alkoi kohota vuoden 2008 loppupuolella ja sen kasvu 
kiihtyi kevään aikana. Huhtikuusta eteenpäin sen muutosprosentti edellisvuo-
teen on pysynyt melko tasaisena. Neljännesvuositilinpidosta saatu BKT jatkoi 
laskuaan ja oli tällä aikavälillä heikoimmillaan vuoden 2009 toisella nel-
jänneksellä. Samoihin aikoihin uutisointiin erilaisista elvytyspaketeista euro-
alueen talouden tukemiseksi ja korkojakin laskettiin laajalti. Heinäkuussa saa-
tiin toisaalta hyviä uutisia, kun maailmantalouden kerrottiin alkaneen elpyä, 
mutta toisaalta kasvava työttömyys synkensi yhä näkymiä. 
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6  KÄÄNNE KOKONAISUUTENA 
 
 
Kun havainnoidaan uutisointia yhdessä todellisen taloustilanteen kanssa, esite-
tyistä kuvista 34 ja 35 nähtiin, että ensimmäisenä laskua tapahtui kuluttaja-
barometrissa. Heti vuoden 2008 alussa uutisoitiinkin muun muassa Maailman-
pankin ennustavan kasvun hidastumista ja EKP:n varoittavan epävarmoista 
näkymistä. Myös osakemarkkinoiden laskuista nähtiin useita uutisia. Pian ku-
luttajabarometrin jälkeen myös bruttokansantuotteessa havaittiin lievää laskua 
edellisvuoteen verraten, johon vaikutti erityisesti viennin supistuminen. Vienti 
olikin siten hyvin olennainen indikaattori vuoden 2008 käännettä ajatellen. Uu-
tisoinnissa kerrottiin halvan dollarin (ja keskeisten vientimarkkinoiden heiken-
tymisen) vaikeuttavan myös Suomen vientiä, ja muutoinkin Yhdysvaltojen on-
gelmat olivat laajasti esillä. 

Varastot vaikuttavat lähteneen laskuun muita kuvissa tarkasteltuja indi-
kaattoreita jyrkemmin (vaikkakaan kovin suurta eroa kuluttajabarometriin ei 
ole), ja niiden lasku myös kesti monia muita indikaattoreita pidempään - vuo-
den 2009 loppuun asti. Kuvista nähdään myös, kuinka syksyllä 2008 etenkin 
kuluttajabarometrissa, BKT:ssä ja varastoissa tapahtui vahvempi muutos hei-
kompaan synkkien uutisten saattelemana. 

Vuoden 2009 alusta kuluttajabarometrissa tapahtui jo käänne parempaan, 
mutta BKT ja varastot eivät kuvissa tarkastellulla aikavälillä ehtineet kääntyä 
kasvuun. Inflaatiotaso laski heinäkuun 2009 loppuun saakka, ja myös työttö-
myysaste kohosi jyrkemmin vuonna 2009 ehtimättä kääntyä laskevaksi. Sa-
malla, kun kuluttajabarometri oli jo noususuuntainen, Suomen kerrottiin olevan 
taantumassa, joka uutisen mukaan johtui kulutuksen ja viennin supistumisesta. 
Samoihin aikoihin etenkin yritysrahoituksen ongelmat ja paheneva työttömyys-
tilanne esiintyivät uutisotsikoissa. Heinäkuuta kohden maailmantaloutta koske-
vat uutiset saivat jo positiivisempia sävyjä, mutta Suomi ei tuolloin vielä osoit-
tanut juurikaan kohenemisen merkkejä kuluttajabarometria lukuun ottamatta. 
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KUVA 36 Indikaattorit yhdessä, ensimmäinen julkistustieto, 2007–2010 
 

 

KUVA 37 Indikaattorit yhdessä, viimeinen julkistustieto, 2007–2010 
 
Kuvissa 36 ja 37 tarkastellaan kaikkia aiemmin indikaattoriluvuissa tarkastel-
tuja indikaattoreita yhdessä, eli poislukien kuvissa 34 ja 35 esitetyt inflaatio, 
työttömyysaste ja varastot. Kuvaan 36 on koottu ensimmäisten julkistusten tie-
dot, jotka nähdään myös liitteenä olevista taulukoista. Kuvassa 37 taas on esi-
tetty vastaavat viimeisten julkistusten tiedot. Kuluttajabarometrin luvut ovat 
molemmissa kuvissa samat, sillä kuluttajien luottamusindikaattori ei tarkennu 
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samalla tavalla kuin muut indikaattorit. Lisäksi neljännesvuositilinpidon BKT:n 
volyymin vuoden 2007 tiedot ovat molemmissa samat, eli ensiksi julkaistut tie-
dot. BKT:n volyymin julkistustiedoiksi on tähän valittu edellisvuoteen verratut 
työpäiväkorjatut tiedot ja ne on laajennettu kuukausittaisiksi kuvien 34 ja 35 
tapaan. 

Esitettyjen kuvien perusteella voidaan todeta, että indikaattorien sisällä 
tapahtuneet julkistusten väliset erot eivät ole muuttaneet indikaattorien keski-
näisiä suhteita. Esimerkiksi teollisuuden uusia tilauksia pidetään teollisuus-
tuotantoa ennakoivana tilastona ja kuvista havaitaan, että vaikka joitakin 
muutoksia näiden molempien arvoissa onkin tapahtunut, merkittäviä muutok-
sia niiden keskinäiseen ennakoivuussuhteeseen ei ole tullut. Molemmissa ku-
vissa sekä äkillisen laskun että äkillisen nousun aikana teollisuuden uudet ti-
laukset ovat olleet muutamia kuukausia edellä teollisuustuotannon volyymi-
indeksiä. 

Kuvista havaitaan myös, kuinka kuluttajabarometri on ollut ensimmäinen 
tarkastelluista indikaattoreista, joka on lähtenyt kasvuun laskun jälkeen - jo ai-
van vuoden 2009 alussa, kun monissa muissa indikaattoreissa vielä koettiin 
suurimpia pudotuksia. Kuluttajabarometri myös reagoi vuoden 2008 kääntee-
seen ensimmäisten joukossa. Kuten kuvissa 34 ja 35 havaittiin, myös tässä näh-
dään neljännesvuositilinpidon osoittaman bruttokansantuotteen, ja siten vien-
nin, reagoineen varhaisessa vaiheessa käänteeseen. Uudisrakentamisen vo-
lyymi-indeksi on madaltunut pisimpään (alin lukema ajoittuu vuoden 2009 
heinäkuulle) melko samaan tapaan neljännesvuositilinpidon kanssa. Teollisuu-
den uudet tilaukset taas ovat kokeneet suurimman pudotuksen edellisvuoden 
tasoon nähden, ja se vaikuttaa myös reagoineen käänteeseen ensimmäisten jou-
kossa. 

Matti Pohjola (2010) havainnollistaa, että taantuma ei itse asiassa ollutkaan 
niin suuri kuin usein mediassa ja ennustelaitosten julkaisuissakin tuodaan 
esille. Edellä tässäkin työssä indikaattoreita tarkasteltaessa havaittiin usein 
”ennätysmäisiä” tuloksia verrattuna aiempiin kriiseihin tai viime vuosiin. Eten-
kin uutisoinnissa esiintyneiden ongelmien ennätyksellisyys korostui. Taantu-
maa kuitenkin edelsi poikkeuksellisen suuri korkeasuhdanne, joka ylitti poten-
tiaalisen bruttokansantuotteen kasvu-uran. Potentiaalisella bruttokansantuot-
teella tarkoitetaan sitä kokonaistuotannon tasoa, joka saavutettaisiin, jos kaikki 
tuotemarkkinat olisivat tasapainossa ja lisäksi taloudessa esiintyisi vain raken-
teellista työttömyyttä. 

Näin ollen taantuma ei ollutkaan Pohjolan mukaan ennätyksellinen vaan 
ainoastaan puolet esimerkiksi 1990-luvulla koetusta lamasta. Tämä myös selit-
tää sen, miksi taantumasta ei koitunut niin suuria ongelmia yhteiskunnalle kuin 
mitä olisi voinut odottaa sen ennätyksellisyydestä seuraavan. 
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KUVA 38 BKT:n vaihtelu potentiaalisesta kasvu-urasta, 1990–2011 
 
Kuva 38 on koottu IMF:n32 tietojen pohjalta ja kuvaa Suomen, Saksan ja (vertai-
lun ja ajankohtaisuuden vuoksi) Kreikan bruttokansantuotteiden vaihtelua po-
tentiaalisen BKT:n arvosta. Kuvasta havaitaan ensinnäkin Suomen BKT:n poi-
kenneen nousukaudella huomattavasti Saksaa enemmän potentiaaliselta kasvu-
uralta, mutta päätyneen vuonna 2009 sen kanssa samalle tasolle. Kreikka on 
kuvion mukaan nousukaudella ylittänyt jopa Suomen. Pohjola (2010) julkaisus-
saan kertookin vuosien 2007–2009 aikana tapahtuneessa laskussa Suomen ta-
louden osaksi vain palanneen potentiaaliselle, luonnolliselle kasvu-uralleen ja 
ainoastaan viimeisen 4 % laskun olleen itse asiassa taantumaa. Suuremmaksi 
huolenaiheeksi hän nostaa potentiaalisen kasvu-uran heikkenemisen, jonka 
syitä ovat muun muassa väestön ikääntyminen ja työn tuottavuuden kasvun 
hidastuminen sekä uudeksi uhaksi julkisen sektorin velkaantumisen. 

Mitä tuleekin kriisejä korjaavaan politiikkaan, Jyrki Katainen (2009) julkai-
sussaan korostaa pitkän aikavälin huomioonottamista taloutta elvytettäessä 
kriisien aikana. Hän kertoo, että myös Suomen pidemmän aikavälin tavoitteet 
ja ongelmat, kuten huoltosuhteen heikkeneminen sekä ennen kaikkea luotta-
muksen ylläpitäminen talouspolitiikkaan, on huomioitava myös suhdanne-
käänteiden aikana, eikä julkisia menoja voida pysyvästi kasvattaa vain niiden 
kontrolloimiseksi. Katainen korostaa, ettei suhdanteiden aikana ole yhtä ja oi-
keaa tapaa toimia, vaan silloin on muiden ohessa punnittava sopivaa ratkaisua 
nopean elvyttämisen ja julkisen talouden heikentämisen välillä. 

Suhdannekäänteestä ja sen jälkeisistä tapahtumista uutisoitiin kattavasti ja 
eri vivahtein ajan kuluessa. Suhdannekäänteen alussa tapahtuneeseen viitattiin 
useammin termillä ”kriisi” kuin esimerkiksi ”taantuma”. Käännehän sai al-
kunsa Yhdysvalloista, jonka tapahtumiin kriisillä viitattiin, taantuma taas tuli 
Suomen uutisoinnissa ajankohtaisemmaksi euroalueen maiden talouksien hei-
kentyessä. Termi ”lama” vaikuttaa yleistyneen vuoden 2008 lopussa, jolloin 

                                                            
32 Lähde: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/01/weodata/index.aspx 
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myös useiden tilastojen valossa koettiin syvimmät pudotukset. ”Lamaa” kui-
tenkin pyrittiin tietoisesti välttämään, ja sen usein korvasi pelkkä ”taantuma”, 
vaikka kenties se ei riittävästi kuvannutkaan taloustilanteen vakavuutta. 

Toisaalta otsikoinnista jätettiin usein pois lieventävät ilmaukset, kuten 
”ehkä”, ”kenties” tai ”arvio”. Usein, jos haastatellut asiantuntijat pitivät jotakin 
tapahtumaa todennäköisenä tai sen toteutumista pidettiin vain mahdollisena, 
usein otsikossa muoto oli varma ja ehdoton. Siten otsikoinnin voi katsoa pai-
koitellen olleen jopa harhaanjohtavaa. Monet lukijat eivät kuitenkaan perehdy 
itse tekstiin kovin tarkasti ja tekevät siten johtopäätöksiä jo parin ensimmäisen 
lauseen tai vain otsikon perusteella, minkä vuoksi kenties olisi ollut perustel-
lumpaa pyrkiä säilyttämään ainakin otsikointi neutraalimmalla tasolla. 

Suoraan talouden tilaa käsittelevien uutisten ohessa julkaistiin ajoittain 
artikkeleita tavallisten ihmisten elämästä kriisin keskellä esimerkiksi Venäjällä, 
Kiinassa, Yhdysvalloissa ja eri puolilla Eurooppaa. Monesti nämä artikkelit 
pyrkivät vetoamaan tunteisiin ja tuomaan kriisin inhimillisemmälle tasolle. 
Käytettyjen maiden laajuus toi myös vetoavammin esille kuinka laajasta tapah-
tumasta on kysymys. Usein lehtien otsikointi, sekä taloutta että ihmisiä koske-
vissa uutisissa, oli hyvin suoraa ja ajoittain provosoivaakin. Näin suuret teemat, 
kuten talouskriisit, eivät jätä montakaan kirjoittajaa kylmäksi. 

Viimeaikaiseen keskusteluun oman lisänsä on tuonut Paul Krugman 
(2012), joka huomiota herättävästikin on ottanut kantaa Euroopan talous-
politiikkaan. The New York Timesin kolumnissaan, Pain Without Gain, hän kri-
tisoi vahvasti Euroopan johtajien päätöksiä viimeisten vuosien aikana. Säästö-
toimet, joita ongelmamailta vaadittiin ja yhä vaaditaan, ovat hänen mukaansa 
ajaneet Euroopan huomattavasti heikommalle tasolle kuin mitä se olisi voinut 
olla. Todisteena hän esittää viimeisimmät Euroopan komission julkaisut, joissa 
todetaan valtioiden talouksien heikkenevän kasvun sijaan. Krugmanin mukaan 
säästötoimia vaadittiin, jotta kuluttajien luottamus talouksiin palautuisi, mutta 
käytännössä sitä ei ole tapahtunut. Kuluttajat ovat jatkaneet säästämistä kulut-
tamisen kasvun sijaan. Tämä olisi Krugmanin mukaan pitänyt oppia jo Yhdys-
valtain suuresta lamasta. 

Krugman esittää myös Irlannin ja Portugalin tilanteen; kyseiset maat ovat 
noudattaneet säästötoimia esimerkillisesti, mutta säästötoimet ovat lamaan-
nuttaneet niiden taloudet ja vähentäneet verotuloja niin, että velan suhde brut-
tokansantuotteeseen on kehittynyt yhä huonompaan suuntaan. Vastaesimerk-
kinä hän kertoo Japanin ja Yhdysvaltojen, jotka eivät alkaneet noudattaa saman-
laista säästöpolitiikkaa, kohtaavan nyt hyvin alhaiset lainakustannukset 
”borrowing costs”. Krugmanin mukaan tehtyjen säästötoimien aiheuttamia va-
hinkoja voitaisiin yhä korjata, jos vain päätöksentekijät saataisiin ymmärtämään 
virheensä. 

14.2.2012 julkaistun Euroopan komission lehdistötiedotteen Commission's 
first Alert Mechanism Report: tackling macroeconomic imbalances in the EU mukaan 
komissio epäilee Suomen talouden mahdollisesti olevan epätasapainossa ja 
vaativan siksi lisätutkimuksia. Tutkimukset liittyvät MIP:iin (The Macroeconomic 
Imbalance Procedure), joka on osa lainsäädäntöä, joka otettiin käyttöön vuoden 
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2011 joulukuussa. Sen tavoitteena on vahvistaa fiskaalista ja makroekonomista 
valvontaa EU:ssa ja euroalueella. Haasteena on valvoa paremmin makrotalou-
dellista kehityssuuntaa uudella työkalulla, jonka avulla voitaisiin estää ja kor-
jata epätasapainoja. Juuri viennin markkinaosuuksien merkittävä lasku huo-
lestuttaa Suomen osalta komissiota, kuten myös yksityisen sektorin velkaantu-
misen kasvu viimeisen vuosikymmenen aikana, johon kasvavat asuntolainat 
ovat johtaneet. Muitakin tutkittavia maita Suomen lisäksi tutkimuksissa on yh-
teensä 12 kappaletta, mukaan lukien Ruotsi, Iso-Britannia ja Ranska. 

Viime kuukausina uutisointia ovat dominoineet euroalueen kriisimaita 
koskevat uutiset. Erilaiset tukipaketit ja jopa euron olemassaolon kestävyys 
ovat herättäneet vilkasta keskustelua ja spekulaatioita. Mediassa Suomen talou-
desta on silti välittynyt kestävä kuva ja esimerkiksi uutiset luottoluokituksen 
säilymisestä AAA-luokassa ovat vahvistaneet tätä kuvaa. Kuitenkin esimerkiksi 
velkaantuminen on kasvanut, kuten valtiovarainministeriö aiemmin ennakoi. 
Syyskuussa 2012 Suomen arvioitiin olevan taantumassa. Euroalueen parhail-
laan kokema myllerrys ja viimeaikainen kehityssuunta Suomessakin ovat 
melko huolestuttavia. Muun muassa velkatilanteeseen tarvitaan korjaavia liik-
keitä, kuten myös pidemmän aikavälin työllisyyskehitykseen. Aika näyttää, 
millaisiin toimenpiteisiin jatkossa ryhdytään. 
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7  YHTEENVETO 
 
 
Tämän työn teoriaosassa tarkasteltiin aluksi yleistä suhdannemalleihin kuulu-
vaa teoriaa, suhdannekäänteen taustoja sekä Suomen ennustajatahojen tulkin-
taa käänteen ennakoinnista ja erityisistä vaikeuksista siihen liittyen. Aiempaa 
kirjallisuutta suhdannekäänteistä ja niitä ennakoivista indikaattoreista on jul-
kaistu runsaasti. Kansainvälisessä kirjallisuudessa on havaittu ennakoivuutta 
muun muassa seuraavilla tekijöillä: työn tuottavuuden ja työn määrän kehitys, 
hyödykehintojen syklit, suuri rahan määrän kasvu ja rahan vapaampi liikkumi-
nen, korkea inflaatiotaso, ostopäällikköindeksi, korkojen välinen kurssiero sekä 
credit default swapin hinta. Toisaalta monin paikoin raportoitiin, että kriisiä 
indikoivat tekijät muuttuvat, eikä ole olemassa yhtä aina oikeaan osuvaa indi-
kaattoria. 

Työn empiirisessä osassa käsiteltiin Tilastokeskuksen suhdanneindikaat-
toreista neljännesvuositilinpitoa, tuotannon suhdannekuvaajaa, kuluttajabaro-
metria, teollisuuden uusia tilauksia, uudisrakentamisen volyymi-indeksiä ja 
teollisuustuotannon volyymi-indeksiä. Näistä indikaattoreista havainnoitiin 
mahdollisuuksien mukaan niissä tapahtuneita revisioita, ja sitä, kuinka vuosien 
2008–2009 talouskriisi niissä ilmeni. Myös muita käänteen ilmenemisen 
kannalta olennaisia ”indikaattoreita” esiteltiin lyhyesti, kuten osakekurssien, 
EKP:n ohjauskoron sekä kauppataseen kehitys viime vuosilta. 
 
Indikaattorit ja ennusteet 
 
Kussakin tarkastellussa Tilastokeskuksen indikaattorissa tapahtuneet julkis-
tusten väliset erot eivät ole muuttaneet indikaattorien keskinäisiä suhteita, 
vaikka tarkentumisia kaikkien indikaattorien arvoissa on tapahtunut. Indikaat-
torien revisiot olivat suurimmaksi osaksi maltillisia ja johtuivat osin niiden 
laskutavassa tapahtuneista muutoksista. Laskentatapaan liittyvät muutokset 
ajoittuivat pääasiassa vuoden 2008 alkupuolelle. 

Eniten muutoksia tapahtui neljännesvuositilinpidon edelliseen neljännek-
seen verrattavassa kausitasoitetuissa BKT:n volyymissa - sen sijaan sen edel-
lisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattu työpäiväkorjattu aineisto muuttui 
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vain hieman ajan kuluessa. Lievempiä muutoksia tapahtui tuotannon suhdan-
nekuvaajassa, uudisrakentamisen volyymi-indeksissä sekä teollisuustuotannon 
volyymi-indeksissä. Teollisuuden uudet tilaukset muuttuivat julkistuksissa vä-
hiten, muutoksien tapahtuessa pääasiassa pian ensimmäisten julkaisujen jäl-
keen. Tilastoista havaitaan, että kausitasoitus ja tasomuutokset ovat merkittä-
vimpiä syitä tarkentumisiin. 

Kuvissa havainnollistettujen ensimmäisten ja viimeisten julkistusten mu-
kaan BKT:n volyymin (edelliseen neljännekseen nähden) viimeisissä julkistuk-
sissa tapahtui huomattavakin syventyminen ensimmäisen julkistuksen tietoihin 
nähden vuosineljänneksinä 2008/Q4 ja 2009/Q1. Lisäksi nousu aikaistui vuo-
den 2009 julkistuksissa. Myös tuotannon suhdannekuvaajassa vuotta 2009 kos-
kevat viimeksi julkistetut tiedot aikaistivat hieman käänteen ajankohtaa. Sa-
mana vuonna tapahtui muutoksia myös teollisuustuotannon volyymi-indek-
sissä, mutta ei aivan niin selkeänä. Muissa tarkastelluissa indikaattoreissa vas-
taavanlaista aikaistumista ei tapahtunut. 

Kun verrataan indikaattoreita toisiinsa, havaitaan, että kuluttajabarometri 
on vuosien 2007–2010 aikana ollut tarkastelluista indikaattoreista ensimmäinen 
tulevaa laskua ja tulevaa nousua ennakoiva indikaattori. Vuonna 2007 se oli 
poikkeuksellisen korkealla tasolla, mutta vuoden loppua kohden se kääntyi 
laskusuuntaiseksi indikaattorin saavuttaessa jälleen pitkän aikavälin keskiarvon 
ja heiketessä vuodentakaisiin ja edeltävän kuukauden arvoihin nähden. 
Kuluttajabarometri kääntyi jälleen noususuuntaiseksi jo aivan vuoden 2009 
alussa - useita kuukausia muita indikaattoreita aiemmin. Huomionarvoinen 
seikka on myös se, että OMX Helsinki 25 -indeksi noudatti pitkälti kuluttaja-
barometrin kulkua - sen kasvu tasaantui vuoden 2007 aikana ja muuttui lasku-
suuntaiseksi vuoden lopussa. Noususuuntaiseksi indeksi muuttui jälleen ke-
väällä 2009. 

Neljännesvuositilinpidon yhteydessä tarkastellussa bruttokansantuot-
teessa ja sen kautta viennissä taas talouden lasku konkretisoitui ensimmäisenä. 
BKT:n volyymi oli laskusuuntainen (vaikkakin yhä positiivinen) jo vuoden 2007 
alusta lähtien. Suomen vienti putosi jyrkästi ja nopeasti vuoden 2008 aikana. 
Ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä nousuakin vielä nähtiin, mutta 
kaiken kaikkiaan kehitys oli tasoittunut edellisvuoden aikana. Vuoden loppu-
puoliskolla lasku olikin jo voimakasta. Viennin lisäksi myös tuonnissa tapahtui 
heikkenemistä samoihin aikoihin, mutta lasku oli huomattavasti maltillisem-
paa. 

Sekä laskun että nousun aikana teollisuuden uudet tilaukset ovat olleet 
muutamia kuukausia edellä teollisuustuotannon volyymi-indeksiä. Sen sijaan 
uudisrakentamisen volyymi-indeksi madaltui pisimpään, sen ollessa alimmil-
laan vuoden 2009 heinäkuussa. Muiden indikaattorien lasku oli jo tasaantunut 
ennen tätä ajankohtaa, osan ollessa nousussakin. Teollisuuden uudet tilaukset 
vähenivät eniten niiden edellisvuoden tasoon verrattuna. BKT:n volyymiin näh-
den ne putosivat jyrkemmin ja niiden lasku alkoi muutamaa kuukautta 
myöhemmin, mutta nousu alkoi kuitenkin melko samoihin aikoihin. 
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EK:n Suhdannebarometria ja uutisointia tarkasteltaessa havaitaan, että 
suurta roolia kriisin alussa, jolloin kriisi ilmeni vielä pääasiassa vaikeuksina 
Yhdysvalloissa, näytteli juuri kuluttajien ja yritysten luottamus. Yhdysvalloissa 
sen kerrottiin olleen ennätysalhaista ja myös Suomessa yritysten luottamus rea-
goi ennen varsinaista muutosta talousluvuissa. 

Käänteestä tehdyt ennusteet Suomessa olivat suurelta osin samanlaisia, 
johtuen saatavilla olleen informaation samankaltaisuudesta sekä noudatetusta 
yhteisestä linjasta. Kaikille ennustajille vaikuttaa tulleen yllätyksenä taantuman 
syvyys. Monet myös pitivät poikkeuksellisena sitä, kuinka kriisi siirtyi USA:n 
asuntomarkkinoilta koko Eurooppaa järisyttäneeksi kriisiksi. Etenkin Suomen 
ajateltiin kriisin alussa selviävän vain vähäisillä vaurioilla. Kuluttajista monet 
kertoivat kriisin aikana, etteivät vaikeudet ole koskettaneet heidän arkeaan 
juuri mitenkään, vaikka kuluttajien luottamusindikaattorissa tapahtuikin huo-
mattavaa alenemista pahimman ajankohdan aikana. 

Kuten aiemmin havainnoitiin muun muassa Pohjolan (2010) julkaisusta, 
taantuma ei itse asiassa ollutkaan niin suuri kuin usein mediassa ja ennustelai-
tosten julkaisuissakin tuotiin esille, sillä taantumaa edelsi poikkeuksellisen 
suuri korkeasuhdanne, joka ylitti potentiaalisen bruttokansantuotteen kasvu-
uran. Näin havainnoiden taantuma ei ollutkaan ennätyksellinen vaan ainoas-
taan puolet esimerkiksi 1990-luvulla koetusta lamasta, ja osittain kyse oli vain 
palautumista normaalille, kestävämmälle, kasvu-uralle. Näin on myös ymmär-
rettävää, miksi taantumasta ei koitunut niin suuria ongelmia yhteiskunnalle 
kuin mitä olisi voinut odottaa sen ennätyksellisyydestä seuraavan. Myös tar-
kastelluissa indikaattoreissa havaittiin monin paikoin suuria pudotuksia esi-
merkiksi vuosiin 2006–2007 vertautuvissa luvuissa, sillä tuolloin usein saatiin 
poikkeuksellisen hyviä lukemia. 
 
Uutisointi kriisin aikana 
 
Uutisointi kriisin aikana oli monisävyistä ja kattavaa. Samat teemat tosin tois-
tuivat läpi tarkastellun aikavälin. Vuonna 2008 kriisi vaikutti vielä etäiseltä, al-
kuvuoden uutisten käsitellessä laajalti Yhdysvaltojen finanssikriisiä. Osakkei-
den hintojen alenemisesta uutisoitiin samoihin aikoihin, kuten myös kuluttajien 
epäluottamuksesta tulevaisuutta kohtaan. Tilastokeskuksen tuottama kulutta-
jabarometri olikin lähtenyt selvään laskuun jo vuoden 2007 puolella. Tästä huo-
limatta ennustelaitosten uutisoitiin olevan luottavaisia Suomen selviytymisky-
kyyn. 

Esimerkiksi kuvasta 36 havaittiin, kuinka neljännesvuositilinpidosta saatu 
bruttokansantuote vuodentakaiseen verraten oli ollut vähittäin laskusuuntainen 
jo vuonna 2007. Kuvasta nähtiin, että useat muutkin indikaattorit olivat jo tuol-
loin loivasti laskusuuntaisia. Kuvasta 34 puolestaan havaittiin, kuinka huhti-
kuussa 2008 varastoissa tapahtui suurehko pudotus. Myös inflaatio aleni tuol-
loin hetkellisesti, mutta palasi jo toukokuuhun entiselleen ja jatkoi kasvuaan 
syyskuulle 2008 asti. Lokakuusta eteenpäin inflaatio aleni ja kääntyi deflaatioksi 
vuoden 2009 toukokuussa. Huoli inflaation kehityksestä oli uutisoinnissakin 
toistuvasti esillä. 
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Vuoden 2008 alkupuolta uutisissa leimasivat myös erilaiset tukitoimia kä-
sittelevät uutiset ja pankkien tulokset. Etenkin EKP:n ja Fedin ohjauskoron 
muutokset huomioitiin Helsingin Sanomissa. Euroopassa korkeammalla kor-
kotasolla pyrittiin hillitsemään juuri tuolloin uhannutta hintojen kasvua. Syys-
kuun alussa euroalueen talouden uutisoitiin supistuneen ensimmäistä kertaa. 
Myöhemmin syyskuussa 2008 Lehman Brothers kaatui ja kriisi vaikutti syvene-
vän merkittävästi lyhyessä ajassa. Epäilykset myös Suomen taloutta kohtaa vai-
kuttivat kasvaneen. Lokakuussa EKP aloitti ohjauskorkonsa laskemisen yli 4,25 
prosentista toukokuun 2009 yhteen prosenttiin. Sittemmin ohjauskorko on py-
synyt yhdessä prosentissa hetkellisiä pieniä korotuksia lukuun ottamatta. 

Kuvista 34–37 havaittiin, että noihin aikoihin lasku kiihtyi lähes kaikissa 
tarkastelluissa indikaattoreissa. Uudisrakentamisen volyymi-indeksiin kyseinen 
ajankohta näyttää vaikuttaneen vähiten. Kyseenomaisessa indikaattorissa ei 
nimittäin tapahtunut tuolloin yhtä suurta muutosta viime kuukausiin kuin 
muissa indikaattoreissa, vaan siinä lasku ajoittui tasaisemmin tarkastellulle ai-
kavälille. 

Vuoden 2008 loppupuolella pörssikurssien kehityksestä uutisoitiin run-
saasti. Tuolloin useissa indekseissä tapahtuikin voimakkaampia laskuja, joiden 
kerrottiin johtuvan muun muassa reaalitalouden taantuman pelosta ja pankkien 
pahoinvoinnista. Lasku havaittiin myös OMX Helsinki 25 -indeksistä kuvasta 
33. Tuolloin myös Suomen yritysten heikot näkymät ja kuluttajien uskon voi-
makas lasku aiheuttivat huolta. 

Vuotta 2009 leimasivat lomautukset, yt-neuvottelut, työttömyyden kasvu 
sekä yritysrahoituksen ongelmat. Huomiota saivat myös teollisuuden vaikeudet 
ja talouden tuotannon yllättävän voimakas lasku. Vuoden alussa heikkoon 
luottamukseen pyrittiin vastaamaan Suomessa Älä ruoki lamaa -kampanjalla. 
Pankeille ja yrityksille taas suunniteltiin ja toteutettiinkin erilaisia elvytystoi-
menpiteitä, kuten tukipaketteja ja lainoja, mutta samaan aikaan pohdittiin onko 
parempi elvyttää lisää vai kiristää sääntelyä. Kevät näytti silti Suomen osalta 
synkältä. 

Kesää kohti aiemmin huolta aiheuttanut korkea inflaatioaste laski ja kään-
tyi deflaatioksi. Toukokuussa saatiin jo parempia uutisia, kun Fed kertoi hyviä 
merkkejä olevan näkyvissä. Etenkin Yhdysvalloissa taantuman kerrottiin 
helpottaneen ja EU:ssakin ”vapaan pudotuksen” olevan ohi. Myös OECD nosti 
kesäkuussa Yhdysvaltojen ja Kiinan kasvuennustetta, ja IMF maailmantalouden 
ennustettaan. Samassa kuussa myös luottamuksen kerrottiin parantuneen aiem-
paan nähden, ja heinäkuussa luottamuksen kohenemisesta uutisoitiin enem-
mänkin. 

Käänne taloudessa oli nopea vuosina 2008 ja 2009, ja jälkikäteen tarkastel-
tuna vaikuttaa, että tässä kehityksessä oli hankalaa pysyä mukana. Mielenkiin-
toista esimerkiksi on, kuinka marraskuussa 2008 EU-komissio arvioi Suomella 
menevän paremmin kuin useimmilla muilla euroalueen mailla, kun taas jo 
huhtikuussa 2009 IMF:n tekemän arvion mukaan Suomi kuului Euroopan 
heikoimmin pärjääviin maihin. Suomen tilanne muuttui hyvinkin nopeasti ja 
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yllättäen myös ulkopuolelta tarkasteltuna eikä kyse siten ollut ylioptimismista 
omaa maata koskien. 

Siihen, että esimerkiksi uutisointi vaikuttaa tulleen jäljessä itse taloustilan-
teeseen nähden, vaikuttaa tietenkin jo se, että esimerkiksi julkistukset saadaan 
usein muutamaa kuukautta itse tarkasteluajankohtaa jäljessä, ja siten niistä uu-
tisoidaankin vasta viiveellä. Tämä ei ole asian laita pelkästään Suomessa - 
esimerkiksi Yhdysvalloissa taantuman todettiin alkaneen jo vuonna 2007 vasta 
vuoden 2008 joulukuussa. 
 
Lopuksi 
 
Tässä pro gradu -työssä pyrittiin perehtymään mahdollisimman kattavasti vuo-
den 2008 suhdannekäänteeseen tilastoista, niiden revisioista, ennusteista ja 
uutisoinnista käsin. On tärkeää ymmärtää, kuinka indikaattorit toimivat suh-
teessa toisiinsa ja millaisia muutoksia niissä tapahtuu ensimmäisen julkistuksen 
jälkeen etenkin epävarmoina aikoina. On myös hyvä huomioida miten luotta-
muksen ja uskomusten vaihtelut voivat ennakoida tulevaa taloustilannetta. 

Tilastojen kannalta on merkittävää millaisia muutoksia niissä tapahtuu. 
Niiden muutokset eivät ole virheitä, mutta on valaisevaa ymmärtää, kuinka ne 
elävät esimerkiksi tässä tarkastellun vuosien 2008–2009 käänteen aikana. Seu-
raavan kriisin koittaessa voidaan verrata silloisia arvoja nyt tehtyyn työhön ja 
hakea mahdollisia yhdenmukaisuuksia. Lisäksi tuolloin voidaan kenties yhä 
paremmin ymmärtää millaisia revisioita on odotettavissa, missä muutokset 
erityisesti ilmenevät ja mitkä tilastot ennakoivat käänteitä parhaiten. 

Jatkotutkimukselle on ehdottomasti paikkansa. Suhdannekäänteiden kan-
nalta kiinnostavia indikaattoreita työn aikana ilmeni useita, joista jokainen olisi 
itsenäisen tutkimuksensa väärti. Erityisesti kuluttajabarometrin mahdollisuuk-
sista olisi mielenkiintoista saada lisää tutkimuksia. 
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/liitteet/Kuviot_2011FI.pdf> 
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LIITTEET 
 
 
LIITE 1 Suhdanne-ennusteet 
 
Ennusteen	laatija:	

Aktia	
Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks. kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

30.9.2010	 2010	 3	 2,5	 7	 1	 8,5	 1,1	

20.4.2010	 2010	 1,2 1,5 5,5 ‐2 9,7	 1,1

14.1.2010	 2010	 2	 1,3 6 ‐2 10	 1,3

22.9.2009	 2010	 1,3 1 7 0 10,2	 1,5

28.4.2009	 2010	 0,8 2 1 0 9,5	 1,5

20.1.2009	 2010	 0,8 2 1 0 8,5	 2,2

14.1.2010	 2009	 ‐7,5 ‐2,5 ‐25 ‐16 8,4	 0,1

22.9.2009	 2009	 ‐6 ‐3 ‐22 ‐11 8,8	 0,3

28.4.2009	 2009	 ‐5	 ‐1	 ‐17	 ‐15	 7,8	 0,9	

20.1.2009	 2009	 ‐0,8	 1,8	 ‐3,5	 ‐4	 7,3	 2	

16.9.2008	 2009	 1,5	 2,2	 2	 ‐1	 6,3	 2,8	

29.4.2008	 2009	 2,1	 2,2	 3,5	 2,5	 6,1	 2,6	

15.1.2008	 2009	 2,4	 2,1	 4	 2,5	 6,5	 2,5	

16.9.2008	 2008	 2,3	 2,9	 3,5	 0	 6,3	 4	

29.4.2008	 2008	 2,5	 2,7	 3	 4	 6,2	 3,3	

15.1.2008	 2008	 2,6	 2,5	 4,5	 3	 6,7	 2,6	

3.9.2007	 2008	 2,8 2,5 3,5 3 6,7	 2,6

8.5.2007	 2008	 2,5 1,9 4 3 6,9	 2

16.1.2007	 2008	 2,5 2 4 2,5 7,4	 1,5

3.9.2007	 2007	 4	 3,4 5 5 6,9	 2,4

8.5.2007	 2007	 2,8 2,2 4,5 4,5 7,2	 2

16.1.2007	 2007	 2,7 2,4 5,2 3,5 7,6	 1,7

25.9.2006	 2007	 2,5 2,3 5 3,5 7,6	 1,6

9.5.2006	 2007	 2,5 2 5 2 7,8	 1,5

17.1.2006	 2007	 2,2	 2	 4	 2	 8	 1,6	

Ennusteen	laatija:	
ETLA	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks.	kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

22.9.2010	 2010	 3,5 2,5 6 2,5 8,4	 1,2

24.3.2010	 2010	 1,5 1 6,5 0 10,3	 1

23.9.2009	 2010	 1,5 1 5,5 ‐4,5 11	 1,8

25.3.2009	 2010	 0	 0 2 ‐4 10	 1,7

23.9.2009	 2009	 ‐7	 ‐3,5	 ‐25	 ‐12	 8,9	 0,3	

25.3.2009	 2009	 ‐6,5	 ‐4	 ‐22	 ‐15	 8,9	 1	

24.9.2008	 2009	 1,8	 0,8	 2	 1,2	 6,2	 2,4	

26.3.2008	 2009	 3	 2,9	 5	 5	 5,9	 1,8	

24.9.2008	 2008	 2,8	 2,9	 4,5	 1,7	 6,2	 4	

26.3.2008	 2008	 2,7	 2,6	 4,7	 6,4	 6,3	 3,2	

12.9.2007	 2008	 3	 2,4	 5,6	 5,6	 6,4	 2,9	

21.3.2007	 2008	 2,8	 2,4	 5,4	 6,1	 7,1	 1,8	

12.9.2007	 2007	 4,4 3,8 6,8 4,6 6,8	 2,4

21.3.2007	 2007	 2,7 2,7 4,4 3 7,3	 1,8

13.9.2006	 2007	 2,7 2,4 6,5 5,2 7,5	 1,8

22.3.2006	 2007	 2,5 2,4 5,1 5,1 7,7	 1,6
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Ennusteen	laatija:	
Handelsbanken	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks. kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

15.12.2010	 2010	 3,4	 2,7	 5,9	 1,9	 8,4	 1,2	

16.9.2010	 2010	 3,4	 2,6	 11	 0,9	 8,2	 1	

18.5.2010	 2010	 1,9 2,2 6,5 ‐3 9,8	 1,3

17.12.2009	 2010	 1,9 1,6 6,2 ‐5,8 9,8	 1

3.9.2009	 2010	 1,5 0 7,8 ‐2,3 9,8	 1

14.5.2009	 2010	 ‐0,6 ‐0,5 ‐2,7 ‐4 9,3	 0,5

17.12.2008	 2010	 0,6 1,5 0,5 ‐1 8,4	 1

17.12.2009	 2009	 ‐7 ‐2,2 ‐24,3 ‐14 8,3	 0

3.9.2009	 2009	 ‐5,5	 ‐3	 ‐18,5	 ‐13	 8,5	 0,1	

14.5.2009	 2009	 ‐5,2	 ‐2,5	 ‐19	 ‐14	 8,2	 ‐0,2	

17.12.2008	 2009	 ‐1	 0,2	 ‐3	 ‐5,7	 7,3	 1,5	

17.9.2008	 2009	 1,5	 1,9	 2,5	 ‐0,3	 6,4	 2,9	

18.12.2007	 2009	 3	 3,3	 6	 2,6	 6,3	 2,4	

17.12.2008	 2008	 1,7	 2,7	 2	 1,4	 6,3	 4	

17.9.2008	 2008	 2,3	 3,1	 3,3	 2,3	 6,2	 4	

18.12.2007	 2008	 2,7	 3	 3,8	 2,8	 6,6	 2,8	

30.8.2007	 2008	 3,1 3,3 4,7 4 6,6	 3

9.5.2007	 2008	 2,8 2,7 4,9 3,6 6,8	 1,8

7.2.2007	 2008	 2,8 2,4 5,7 3,5 7,2	 1,8

30.8.2007	 2007	 3,7 3,6 5,5 5,4 6,8	 2,6

9.5.2007	 2007	 3,2 2,8 5,9 4,5 7,2	 1,9

7.2.2007	 2007	 3,2 2,8 5,5 4,7 7,4	 1,5

6.9.2006	 2007	 2,9 3 5 4,7 7,6	 1,6

18.5.2006	 2007	 2,8 2,7 5,5 4,5 7,7	 2,6

Ennusteen	laatija:	
Nordea	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks.	kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

30.8.2010	 2010	 3,5 2,4 10 0,7 8,5	 0,8

4.5.2010	 2010	 2,7 2,4 7 ‐1,5 9,8	 1

19.1.2010	 2010	 2,7 1,2 7 ‐2,4 9,8	 1

1.9.2009	 2010	 2,5 1,2 7 ‐3,6 9,4	 1,2

11.5.2009	 2010	 1,5 1 4,5 ‐3,5 9,4	 0,8

20.1.2009	 2010	 1,5	 1,5	 3,5	 ‐2,5	 8	 1,3	

19.1.2010	 2009	 ‐7	 ‐1,8	 ‐24	 ‐14	 8,3	 0	

1.9.2009	 2009	 ‐4,5	 ‐1	 ‐17,1	 ‐11,7	 8,6	 0	

11.5.2009	 2009	 ‐4,5	 ‐0,5	 ‐16,5	 ‐11,5	 8,8	 0,3	

20.1.2009	 2009	 ‐1,3	 1	 ‐4	 ‐4,5	 7,2	 0,8	

2.9.2008	 2009	 1,3	 1,7	 0	 1	 6,3	 2,2	

21.4.2008	 2009	 1,8	 2,1	 1,7	 2,1	 6,2	 2,2	

21.1.2008	 2009	 3,2	 2,7	 5,8	 2,5	 6,2	 2,2	

2.9.2008	 2008	 2,3	 2,6	 2,8	 4	 6,2	 3,8	

21.4.2008	 2008	 2,3 3,1 1,6 3,5 6,2	 3,4

21.1.2008	 2008	 2,6 3,3 3,4 3,6 6,4	 2,7

4.9.2007	 2008	 3,1 3 5,6 5 6,2	 2,7

22.5.2007	 2008	 3,3 3 5,9 4,3 6,8	 1,9

17.1.2007	 2008	 3,6 2,8 7 3,3 7	 1,6

4.9.2007	 2007	 3,8 4 5,8 4,5 6,7	 2,5

22.5.2007	 2007	 3,5	 2,8	 6,8	 3,6	 7,2	 2	

17.1.2007	 2007	 3,2	 2,5	 4,4	 4,2	 7,4	 1,8	

4.9.2006	 2007	 2,7	 2,2	 4,7	 3,2	 7,4	 1,6	
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27.4.2006	 2007	 2,8 2,2 5 4,3 7,5	 1,5

7.2.2006	 2007	 2,8 1,8 4,5 3 7,5	 1,5

Ennusteen	laatija:	
OP‐Pohjola	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks. kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

30.8.2010	 2010	 2,6 2,2 8,1 0,1 8,4	 1,1

10.5.2010	 2010	 1,5 1,2 4,5 9,4	 1,2

11.2.2010	 2010	 1,2 0,8 4,5 ‐4,5 9,9	 0,8

20.8.2009	 2010	 ‐1 ‐1 0 ‐4,5 10,5	 0,8

17.3.2009	 2010	 ‐0,5 ‐1 0 ‐3 9,4	 1,1

11.2.2010	 2009	 ‐7,4 ‐2 ‐25,3 ‐16,5 8,2	 0

20.8.2009	 2009	 ‐7	 ‐3,5	 ‐23	 ‐14,5	 9	 0	

17.3.2009	 2009	 ‐5	 ‐1,5	 ‐15	 ‐9,5	 7,9	 0,9	

15.9.2008	 2009	 1	 2	 2	 ‐2	 6,3	 2,9	

10.3.2008	 2009	 2,5	 2,5	 5	 –2,5	 6,1	 2,5	

15.9.2008	 2008	 2	 3	 4	 2,5	 6,3	 4	

10.3.2008	 2008	 2,5	 3,5	 3	 6	 6,3	 3,3	

10.9.2007	 2008	 3,5	 3,5	 5	 6	 6,5	 3,2	

8.3.2007	 2008	 2,5	 2,5	 5	 5	 7,1	 1,9	

10.9.2007	 2007	 4,5 4 7 4,5 6,8	 2,6

8.3.2007	 2007	 3	 2,5 7 3 7,3	 1,8

11.9.2006	 2007	 3	 3 5 3 7,4	 1,5

13.3.2006	 2007	 2,5 3 5 3,5 7,6	 1,4

Ennusteen	laatija:	
PT	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks. kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

17.12.2010	 2010	 3,7	 	 	 	 	 	

8.9.2010	 2010	 3,7	 3	 9,6	 1,8	 8,5	 1,2	

8.4.2010	 2010	 3	 1,8 7,8 0,1 9,1	 0,9

1.9.2009	 2010	 1,8 0,1 6,9 ‐1,4 11,1	 1,6

3.2.2009	 2010	 ‐0,7 0,1 ‐1,3 ‐2,5 8,8	 1,6

1.9.2009	 2009	 ‐5,5 ‐2,8 ‐16,4 ‐11 8,9	 0,2

3.2.2009	 2009	 ‐3,7 ‐0,2 ‐9,5 ‐8,3 7,4	 1,4

26.8.2008	 2009	 1,7 1,7 3 ‐0,2 6,5	 2,9

12.3.2008	 2009	 2,8 2,6 4 2,7 6	 2,3

26.8.2008	 2008	 3	 2,9	 2,5	 4	 6,3	 4,1	

12.3.2008	 2008	 3	 2,9	 2,8	 4,8	 6,3	 3,2	

11.9.2007	 2008	 3,4	 3	 4,7	 4,4	 6,3	 2,6	

29.3.2007	 2008	 3,2	 2,8	 5	 3,2	 6,8	 1,5	

11.9.2007	 2007	 4,2	 3,5	 6,2	 5,6	 6,8	 2,5	

29.3.2007	 2007	 3,5	 2,4	 6	 4,1	 7,1	 1,8	

29.8.2006	 2007	 3,5	 2,5	 6,2	 4	 7,3	 1,4	

23.2.2006	 2007	 2,8	 2,5	 4,5	 3,7	 7,7	 1,3	

Ennusteen	laatija:	
PTT	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks.	kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

21.9.2010	 2010	 3,4	 2,5	 8,5	 4,1	 8,3	 1,5	

18.3.2010	 2010	 3,2	 2	 10	 3,3	 9	 0,7	

24.9.2009	 2010	 1,5	 1	 8	 ‐3,4	 10,8	 1,5	

19.3.2009	 2010	 ‐0,5	 0	 1	 ‐6	 9,6	 0,5	

24.9.2009	 2009	 ‐6	 ‐2,5	 ‐25	 ‐13	 9,3	 0,5	

19.3.2009	 2009	 ‐3,5	 ‐0,5	 ‐12	 ‐11	 8,1	 0,5	

30.9.2008	 2009	 0,9 2,5 ‐0,2 ‐1,8 6,2	 2,7

3.4.2008	 2009	 2,5 2,8 4,6 2,1 5,7	 2,4
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30.9.2008	 2008	 2,5 3 3,4 1,2 6,2	 4,2

3.4.2008	 2008	 2,9 3 4,2 4,4 6,1	 3,5

2.10.2007	 2008	 3,1 3,5 5 3 6,2	 2,8

26.3.2007	 2008	 2,8	 2,6	 5	 2,6	 6,7	 1,7	

2.10.2007	 2007	 4,2	 3,3	 6,5	 6	 6,8	 2,5	

26.3.2007	 2007	 3,2	 2,5	 6,5	 2,3	 7,1	 1,7	

21.9.2006	 2007	 3	 2,9	 5,5	 3,2	 7,4	 1,4	

4.4.2006	 2007	 2,8	 3	 5,3	 2,1	 7,6	 1,4	

Ennusteen	laatija:	
Sampo	Pankki	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks.	kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

14.12.2010	 2010	 3,3	 2,5	 5,5	 2	 8,3	 1,2	

14.9.2010	 2010	 3,1	 2,3	 4,5	 ‐1	 8,5	 1,3	

15.6.2010	 2010	 1,8	 1	 4	 ‐3	 9	 1,4	

8.3.2010	 2010	 1,5	 0,2	 4	 ‐4	 10	 1,4	

17.12.2009	 2010	 1,5	 0,2	 6	 ‐4	 10,2	 1,2	

14.9.2009	 2010	 1	 0,2	 5	 ‐3	 10	 1,2	

15.6.2009	 2010	 1	 0,5	 4	 ‐3	 9,5	 1	

16.3.2009	 2010	 1	 1	 4	 ‐2	 8,5	 1,3	

15.12.2008	 2010	 1,2 1,5 2 1 7,5	 2,2

17.12.2009	 2009	 ‐7,5 ‐2,5 ‐25 ‐15 8,4	 0

14.9.2009	 2009	 ‐6,2 ‐2,8 ‐23 ‐12 8,9	 0

15.6.2009	 2009	 ‐5,5 ‐2,5 ‐21 ‐12 8,6	 0,3

16.3.2009	 2009	 ‐3,5 ‐0,8 ‐12 ‐11 7,6	 1

15.12.2008	 2009	 ‐0,3 0,8 ‐3 ‐5 7,2	 2

10.11.2008	 2009	 0,3 1 ‐1 ‐4 7	 2

11.9.2008	 2009	 1,5 2 1 0,5 6,3	 2,6

17.6.2008	 2009	 2,1	 2,3	 2,5	 2	 6,2	 2,5	

11.3.2008	 2009	 2,5	 2,5	 3	 2	 6,2	 2,2	

18.12.2007	 2009	 2,5	 2,2	 3	 3	 6,2	 2	

15.12.2008	 2008	 1,8	 2,5	 2,2	 1,5	 6,3	 4,1	

10.11.2008	 2008	 2,2	 2,3	 2,1	 1	 6,3	 4,1	

11.9.2008	 2008	 2,4	 2,8	 3	 1,5	 6,3	 4,1	

17.6.2008	 2008	 2,6	 2,7	 2	 3,5	 6,3	 3,8	

11.3.2008	 2008	 2,6	 2,5	 2,5	 3	 6,5	 3,3	

18.12.2007	 2008	 2,7 2,7 2,5 3 6,6	 3

18.9.2007	 2008	 2,9 2,5 4 3,5 6,6	 3

14.3.2007	 2008	 2,7 2 4,5 2,5 7,2	 1,7

20.12.2006	 2008	 2,6 2 4,5 2,5 7,2	 1,6

18.9.2007	 2007	 4,3 3,3 5 5 6,9	 2,5

14.3.2007	 2007	 2,9 2,5 5 3,5 7,4	 1,8

20.12.2006	 2007	 2,9 2,4 5,5 3,5 7,5	 1,8

18.9.2006	 2007	 2,8	 2,3	 5	 3,5	 7,5	 1,8	

Ennusteen	laatija:	
Suomen	Pankki	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks.	kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

28.9.2010	 2010	 2,6 2,3 5,7 8,4	 1,6

23.3.2010	 2010	 1,6 1,6 3,1 ‐1,9 9,1	 0,5

29.9.2009	 2010	 0	 ‐0,2 1,1 ‐9,1 10,5	 1,2

24.3.2009	 2010	 ‐1,1 0,3 ‐5 9,2	 1,1

29.9.2009	 2009	 ‐7,2	 ‐2,7	 ‐26,6	 ‐15,1	 8,6	 0,3	

24.3.2009	 2009	 ‐5	 ‐1,4	 ‐19,6	 	 7,8	 0,6	

9.12.2008	 2009	 ‐0,5	 0,7	 ‐3,3	 ‐0,1	 7,2	 1,8	
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23.9.2008	 2009	 1,3 2,3 2,7 0 6,4	 2,2

31.3.2008	 2009	 2,3 2,8 4,7 3,1 6	 1,9

9.12.2008	 2008	 2,1 3,1 3,9 0,1 6,3	 4,1

23.9.2008	 2008	 2,3	 3,1	 4,9	 0,3	 6,3	 4,1	

31.3.2008	 2008	 2,7	 3,1	 3	 5,7	 6,1	 3,1	

8.10.2007	 2008	 3,1	 2,5	 5,8	 5,4	 6,3	 2,7	

20.3.2007	 2008	 2,7	 1,8	 5,7	 5	 6,7	 1,8	

8.10.2007	 2007	 4,4	 2,9	 7	 5,4	 6,6	 2,6	

20.3.2007	 2007	 3	 1,6	 5,3	 6,7	 6,8	 1,9	

26.9.2006	 2007	 3,2	 3,4	 7,3	 3,9	 7,5	 1,8	

21.3.2006	 2007	 3	 2,8	 6,4	 5,3	 7,8	 1,4	

Ennusteen	laatija:	
Tapiola	Pankki	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks. kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

15.6.2010	 2010	 0	 0,5	 1,5	 ‐4	 9,5	 1,5	

25.3.2010	 2010	 1	 ‐0,5	 2	 ‐4	 10,5	 1	

9.12.2009	 2010	 1	 ‐0,5	 2	 ‐5	 11,2	 0,7	

16.9.2009	 2010	 ‐0,3	 ‐0,4	 0	 ‐4	 11,2	 0,7	

10.6.2009	 2010	 ‐0,5	 ‐0,4	 ‐1,5	 ‐4	 10,2	 0,7	

19.3.2009	 2010	 ‐1,1 ‐0,5 0 ‐0,5 9,2	 0,7

10.12.2008	 2010	 0,3 1,7 ‐0,5 0 8,4	 1,5

16.9.2009	 2009	 ‐7,2 ‐2 ‐22,5 ‐13,9 8,9	 ‐0,5

10.6.2009	 2009	 ‐5 ‐2 ‐20,5 ‐8,5 8,9	 ‐0,5

19.3.2009	 2009	 ‐4 ‐1,2 ‐9 ‐7,5 8,5	 ‐0,9

10.12.2008	 2009	 ‐0,5 1,2 ‐2,2 ‐2,5 8	 1,2

11.6.2008	 2009	 1,7 1,8 1,6 2,6 6,5	 2,3

12.12.2007	 2009	 2,5 2,6 3,8 3,5 6,5	 2

11.6.2008	 2008	 2,3	 2,2	 2,6	 3,1	 6,2	 3,4	

12.12.2007	 2008	 2,3	 2,4	 3,3	 3,1	 6,4	 2,8	

13.12.2006	 2008	 2,7	 2,5	 4,5	 3,5	 6,9	 1,6	

13.12.2006	 2007	 3	 2,8	 5	 3,8	 7,3	 1,7	

21.9.2006	 2007	 2,8	 2,5	 4,9	 3,8	 7,2	 1,8	

13.6.2006	 2007	 2,6	 2,1	 5	 2,5	 7,2	 1,6	

22.3.2006	 2007	 2,6	 2,1	 4,2	 2,5	 7,5	 1,6	

Ennusteen	laatija:	
VM	

Ennuste‐
vuosi	

BKT,	muu‐
tos	%	

Yks.	kulutus,	
muutos	%	

Vienti,	
muutos	%	

Investoinnit,	
muutos	%	

Työttömyys‐
aste	%	

Inflaatio	
%	

20.12.2010	 2010	 3,2	 2,8	 5,7	 3	 8,4	 1,2	

23.6.2010	 2010	 1,5	 2	 5,5	 ‐1,9	 9,5	 1,5	

30.3.2010	 2010	 1,1	 2	 5,5	 ‐3,4	 10,2	 1,5	

18.12.2009	 2010	 0,7	 1,2	 5	 ‐4,6	 10,5	 1,2	

15.9.2009	 2010	 0,3	 ‐0,3	 1,8	 ‐5,5	 10,5	 1,2	

16.6.2009	 2010	 0,3	 ‐0,3	 1	 ‐6	 10	 1	

24.3.2009	 2010	 ‐1,4	 ‐0,3	 ‐1,9	 ‐5	 9,5	 1,1	

18.12.2009	 2009	 ‐7,6 ‐2,2 ‐25,7 ‐12 8,5	 0

15.9.2009	 2009	 ‐6 ‐2,9 ‐22 ‐10,1 9	 0,1

16.6.2009	 2009	 ‐6 ‐2,9 ‐18 ‐10 9	 0,2

24.3.2009	 2009	 ‐5 ‐1,5 ‐17,4 ‐9 9	 0,9

27.8.2008	 2009	 1,8 2,8 1,9 0,1 5,9	 2,8

18.6.2008	 2009	 2	 2 2 1,4 5,9	 2,7

11.3.2008	 2009	 2,3	 2,2	 2,5	 2,3	 5,9	 2,2	

18.12.2008	 2008	 1,7	 2,4	 1,8	 1,4	 6,3	 4,1	

27.8.2008	 2008	 2,8	 3	 3,4	 3,7	 6,2	 4,1	
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18.6.2008	 2008	 2,8 3 3,4 3,7 6,2	 4

11.3.2008	 2008	 2,8 2,8 3,4 3,6 6,2	 3,3

13.9.2007	 2008	 3,3 4 4,7 3,1 6,3	 2,4

27.3.2007	 2008	 2,7	 2,2	 4,3	 2,4	 6,7	 1,5	

13.9.2007	 2007	 4,4	 4	 5,7	 5	 6,7	 2,4	

27.3.2007	 2007	 3,1	 2,7	 5,7	 4,2	 7,1	 1,7	

19.12.2006	 2007	 3	 2,7	 6,1	 3,7	 7,4	 1,4	

12.9.2006	 2007	 3	 2,7	 5,2	 3,7	 7,4	 1,3	

20.6.2006	 2007	 2,7	 2,7	 4,9	 4,1	 7,4	 1,2	
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LIITE 2 Neljännesvuositilinpito, julkaisutaulukot 
 
TAULUKKO 7 BKT:n muutokset julkistuksissa vuosille 2008-2010, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
  

Julkaisupvm 2008/Q1 2008/Q2 2008/Q3 2008/Q4 Julkaisupvm 2008/Q1 2008/Q2 2008/Q3 2008/Q4
9.6.2008 3,2 9.6.2008 0,7
8.9.2008 2,7 2,8 8.9.2008 0,3 0,8

8.12.2008 2,5 2,5 1,3 8.12.2008 0,2 0,5 0,1
27.2.2009 2,6 2,3 1,4 -2,4 27.2.2009 -0,3 0,1 -0,3 -1,3
9.6.2009 2,6 2,3 1,4 -2,4 9.6.2009 0,7 -0,4 -1 -2,1
8.9.2009 1,7 -2,6 8.9.2009 -1,1 -2,5

8.12.2009 1,7 -2,6 8.12.2009 0,2 -4,1
1.3.2010 -3,9

Keskiarvo 2,72 2,48 1,50 -2,50 Keskiarvo 0,32 0,25 -0,42 -2,78
Keskihajonta 0,28 0,24 0,19 0,12 Keskihajonta 0,41 0,52 0,61 1,20
Variaatiokerroin,% 10,20 9,55 12,47 -4,62 Variaatiokerroin,% 129,60 207,85 -144,24 -43,05

Julkaisupvm 2009/Q1 2009/Q2 2009/Q3 2009/Q4 Julkaisupvm 2009/Q1 2009/Q2 2009/Q3 2009/Q4
9.6.2009 -7,6 9.6.2009 -2,7
8.9.2009 -7,6 -9,4 8.9.2009 -3 -2,6

8.12.2009 -7,6 -9,1 -9,1 8.12.2009 -4,9 -0,3 0,3
1.3.2010 -8 -9,1 -8,9 -5,1 1.3.2010 -5,2 -0,3 0,3 0
9.6.2010 -9,8 -8,2 -5,2 9.6.2010 -0,4 0,5 -0,2
8.9.2010 -8,1 -5,2 8.9.2010 1,1 0,3

9.12.2010 -5,2 9.12.2010 0,3
Keskiarvo -7,70 -9,35 -8,58 -5,18 Keskiarvo -3,95 -0,90 0,55 0,10
Keskihajonta 0,20 0,33 0,50 0,05 Keskihajonta 1,28 1,13 0,38 0,24
Variaatiokerroin,% -2,60 -3,55 -5,82 -0,97 Variaatiokerroin,% -32,45 -126,03 68,84 244,95

Julkaisupvm 2010/Q1 2010/Q2 2010/Q3 2010/Q4 Julkaisupvm 2010/Q1 2010/Q2 2010/Q3 2010/Q4
9.6.2010 -0,8 9.6.2010 -0,4
8.9.2010 0 3,7 8.9.2010 0,1 1,9

9.12.2010 -0,2 4,9 3,7 9.12.2010 0,1 2,6 0,5
1.3.2011 -0,6 4,6 3 5,2 1.3.2011 0,2 2,7 0,4 1,7
3.6.2011 4,7 3,1 5,5 3.6.2011 2,7 0,4 1,8
5.9.2011 3,4 5,6 5.9.2011 0,3 1,6

5.12.2011 5,6 5.12.2011 1,5
Keskiarvo -0,40 4,48 3,30 5,48 Keskiarvo 0,00 2,48 0,40 1,65
Keskihajonta 0,37 0,53 0,32 0,19 Keskihajonta 0,27 0,39 0,08 0,13
Variaatiokerroin,% -91,29 11,88 9,58 3,46 Variaatiokerroin,% 0,00 15,60 20,41 7,82

Edellisestä neljänneksestäEdellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä
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LIITE 3 Tuotannon suhdannekuvaaja, julkaisutaulukot 
 
TAULUKKO 8 Tuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2007, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
 
TAULUKKO 9 Tuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2008, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 

Julkaisupvm 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
16.3.2007 2,1
18.4.2007 2,4 1,7
15.5.2007 2,5 1,9 0,7
15.6.2007 3,4 2,9 1,8 3,1
17.7.2007 3,4 3 1,8 3,4 2,3
14.8.2007 3,9 3,5 2,3 3,6 2,7 1,6
14.9.2007 4,2 3,9 2,5 3,6 2,8 1,9 3,8

16.10.2007 4,4 4,1 2,7 3,8 2,9 2 3,7 2,7
13.11.2007 4,4 4,1 2,7 3,9 3 2,1 3,7 3 1,7
18.12.2007 4,6 4,3 2,8 4,1 3,2 2,3 3,6 2,8 1,3 2,7
16.1.2008 4,6 4,3 2,8 4,1 3,2 2,3 3,6 2,8 1,4 2,8 1,5
14.2.2008 4,5 5,2 3,9 4,5 4,2 4,5 4,7 3,9 2,8 4,9 5,1 2,3
8.4.2008 6,2 5,6 4,8 6,2 5,7 3,1 6,3 4,4 2,1 5,2 5,6 0,7
7.5.2008 5,4 5,1 6 5,6 3,3 5,7 4,1 2,9 4,4 4,9 2,3

15.5.2008 5,1 6 5,6 3,3 5,7 4,1 2,9 4,4 4,9 2,3
8.7.2008 6,6 6 3,5 6,3 4,5 3,1 4,9 5,3 2,7
6.8.2008 5,9 3,3 6,2 4,4 3 4,7 5,1 2,6

14.8.2008 3,3 6,2 4,4 3 4,7 5,1 2,6
8.10.2008 6,2 5,3 3,6 4,9 5,4 3
6.11.2008 4,8 3,7 4,6 5,6 3,2

14.11.2008 5,1 3,4 5,5 4,2
13.1.2009 3,2 5,3 4,5
6.2.2009 5,2 4,5

13.2.2009 4,5
Keskiarvo 3,89 3,84 3,00 4,53 4,08 2,81 5,05 3,94 2,82 4,22 4,96 3,03
Keskihajonta 1,12 1,22 1,36 1,22 1,45 0,83 1,21 0,85 1,03 0,87 1,07 1,13
Variaatiokerroin,% 28,89 31,90 45,17 26,84 35,39 29,71 23,88 21,51 36,74 20,61 21,48 37,36

Julkaisupvm 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
8.4.2008 3,4
7.5.2008 3,9 4,8

15.5.2008 3,7 5,4 -3
8.7.2008 4,6 5,6 -0,9 8,1
6.8.2008 4,1 6,3 -1,1 8,1 0,2

14.8.2008 4,1 6,3 -1,1 7,9 1,5 -0,2
8.10.2008 3,9 5,6 -2,1 7,5 0,9 -0,1 0,7
6.11.2008 5 5,4 -2,8 6,5 0,8 1 3,5 -0,9

14.11.2008 6,4 3,6 1,6 3,4 1,4 1,6 1,7 1,8 2,2
13.1.2009 5,8 3,8 1,6 3,4 0,8 1 0,6 0,6 0,8 -1,6
6.2.2009 5,8 3,6 1,7 3,5 0,9 1,1 0,6 0,7 0,7 0,7 -4

13.2.2009 5,2 3,8 2,1 4,4 0,5 0,6 -0,3 -1 3 0,5 -3,9 -4,8
8.4.2009 5,5 4 2,1 4,4 0,6 0,6 -0,1 -0,6 3,2 0,8 -3,9 -5,9
7.5.2009 4 2,1 4,2 0,7 0,7 0 -0,6 3,1 0,6 -4,1 -5,5

15.5.2009 2 4,3 0,6 0,6 -0,1 -0,6 3,1 0,6 -4,1 -5,5
8.7.2009 4 0,8 0,9 0,4 -0,3 2,7 0,2 -4 -5
6.8.2009 0,8 0,9 0,4 -0,3 2,6 0,2 -4 -5

14.8.2009 0,9 0,4 -0,3 2,7 0,2 -4 -5
7.10.2009 1 -0,1 2,8 -0,2 -4 -5,1
6.11.2009 0 2,8 -0,3 -4 -5,1

13.11.2009 2,8 -0,2 -3,9 -5
8.1.2010 -0,2 -3,7 -5,7
5.2.2010 -3,7 -5,6

12.2.2010 -5,6
Keskiarvo 4,72 4,78 0,17 5,36 0,81 0,74 0,68 -0,12 2,50 0,10 -3,95 -5,29
Keskihajonta 0,96 1,03 2,03 1,93 0,34 0,48 1,00 0,77 0,82 0,64 0,13 0,35
Variaatiokerroin,% 20,26 21,46 1198,29 35,98 42,43 64,60 147,62 -623,35 32,74 636,40 -3,21 -6,61
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TAULUKKO 10 Tuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2009, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
 
TAULUKKO 11 Tuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2010, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
  

Julkaisupvm 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
8.4.2009 -9,8
7.5.2009 -11 -11

15.5.2009 -11,1 -10,9 -10,8
8.7.2009 -8,2 -7,9 -8,2 -9,2
6.8.2009 -8,3 -7,9 -8,1 -9,5 -11,4

14.8.2009 -8,2 -7,9 -8,2 -10 -11,4 -11,1
7.10.2009 -8,7 -8,4 -7,6 -9,8 -10,6 -8,9 -9,2
6.11.2009 -8,6 -8,3 -7,7 -9,9 -10,6 -8,8 -8,9 -8,4

13.11.2009 -8,6 -8,3 -7,8 -9,9 -10,6 -8,8 -8,9 -8,2 -11,6
8.1.2010 -8,9 -8,5 -8 -9,3 -10,3 -8,9 -8,7 -8,9 -12,4 -10,4
5.2.2010 -9 -8,4 -8 -9,3 -10,2 -8,9 -8,7 -8,9 -12,4 -8,6 -7,4

12.2.2010 -9 -8,4 -8 -9,3 -10,2 -8,9 -8,7 -8,9 -12,4 -8,8 -6,4 -5,3
8.4.2010 -9,4 -8,5 -8 -9,3 -10,1 -9 -9,3 -9,4 -10,9 -9 -5,9 -3,5
7.5.2010 -8,5 -8 -9,2 -10,2 -9 -9,3 -10,9 -9 -5,9 -3,6

14.5.2010 -8 -9,3 -10,1 -9 -9,3 -9,4 -10,9 -9 -5,9 -3,5
8.7.2010 -12,3 -11,4 -8,2 -8,9 -8,8 -10,5 -8,3 -6,5 -4,4
6.8.2010 -11,8 -8,7 -9 -9 -10,3 -8,3 -6,5 -4,5

13.8.2010 -8,7 -9 -9 -10,3 -8,3 -6,5 -4,5
8.10.2010 -8,4 -8,5 -10 -8,1 -6,3 -3,8
5.11.2010 -8,4 -10,2 -8,1 -6,3 -3,8

12.11.2010 -10,2 -8,1 -6,3 -3,8
7.1.2011 -8 -6,2 -3,9
4.2.2011 -6,2 -3,9

15.2.2011 -3,9
Keskiarvo -9,14 -8,68 -8,18 -9,72 -10,68 -8,99 -8,95 -8,82 -11,00 -8,62 -6,33 -4,03
Keskihajonta 0,96 1,03 0,81 0,83 0,60 0,67 0,28 0,38 0,90 0,65 0,39 0,51
Variaatiokerroin,% -10,55 -11,87 -9,84 -8,55 -5,63 -7,42 -3,12 -4,32 -8,21 -7,59 -6,16 -12,71

Julkaisupvm 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
8.4.2010 -0,2
7.5.2010 0,4 -0,7

14.5.2010 0,2 -0,3 -0,3
8.7.2010 -0,5 -2 -1,4 2,9
6.8.2010 -0,7 -1,9 -1,2 4,3 4,2

13.8.2010 -0,7 -1,9 -1,2 4 5,2 5,1
8.10.2010 -0,3 -1 -0,2 1,4 4,4 5,5 4,6
5.11.2010 -0,4 -1 -0,2 1,4 4,4 5,6 4,2 4,9

12.11.2010 -0,4 -1 -0,2 1,4 4,4 5,6 4,2 4,5 4,2
7.1.2011 -0,7 -1,3 -0,1 2 5,3 6,1 2,8 3 3,6 5,5
4.2.2011 -0,7 -1,3 -0,1 2 5,3 6,1 2,9 3,1 3,5 5,4 7,5

15.2.2011 -0,7 -1,4 -0,1 2,1 5,3 6,1 3,1 2,9 3,5 5,5 7,5 7,2
6.4.2011 -0,9 -1,7 -0,5 1,6 4,8 5,6 2,8 2,8 3,6 3,7 6,1 6,8
6.5.2011 -1,7 -0,5 1,6 4,8 5,6 2,8 2,8 3,6 3,8 6,1 6,7

13.5.2011 -0,5 1,6 4,8 5,6 2,8 2,7 3,6 3,8 6,1 6,7
6.7.2011 1,6 4,8 5,8 3 2,8 3,4 4,2 6,5 7,2
5.8.2011 4,8 5,8 2,9 3,4 4,3 5,2 6,8 6,8

16.8.2011 5,8 2,9 3,4 4,3 5,2 6,8 6,8
6.10.2011 2,9 3,4 4,3 5,2 6,8 6,8
4.11.2011 3,4 4,2 5,2 6,9 6,8

15.11.2011 4,2 5,2 6,9 6,7
10.1.2012 5,1 7 6,7
7.2.2012 7 6,6

15.2.2012 6,6
Keskiarvo -0,43 -1,32 -0,50 2,15 4,81 5,72 3,22 3,32 3,87 4,85 6,77 6,80
Keskihajonta 0,38 0,51 0,46 0,98 0,38 0,28 0,65 0,67 0,37 0,69 0,47 0,19
Variaatiokerroin,% -88,59 -38,80 -92,74 45,72 7,94 4,94 20,03 20,30 9,63 14,31 6,91 2,82
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LIITE 4 Teollisuuden uudet tilaukset, julkaisutaulukot 
 
TAULUKKO 12 Teollisuuden uusien tilauksien muutokset julkistuksissa vuodelle 2007, 
keskiarvot, keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
 
TAULUKKO 13 Teollisuuden uusien tilauksien muutokset julkistuksissa vuodelle 2008, 
keskiarvot, keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 

Julkaisupvm 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
9.3.2007 10,1

10.4.2007 10,7 4,9
10.5.2007 10,7 5,8 -23,2
8.6.2007 10,7 5,8 -22,3 25,5

10.7.2007 10,7 5,8 -22,3 26,4 34,9
10.8.2007 10,7 5,8 -22,3 26,3 35,9 7,6
10.9.2007 10,7 5,8 -22,3 26,3 35,9 6,9 7,1

10.10.2007 10,7 5,8 -22,3 26,3 35,9 6,8 7 11,5
9.11.2007 10,7 5,8 -22,3 26,3 35,9 6,8 7,2 11,5 0,8

10.12.2007 10,7 5,8 -22,4 26,3 35,9 6,8 7,2 10,7 0,8 15,7
11.1.2008 10,7 5,8 -22,4 26,3 35,9 6,8 7,2 10,9 0,9 15,9 7,7
8.2.2008 10,7 5,8 -22,4 26,3 35,9 6,9 7,2 10,9 0,9 16,3 7,5 4,9
7.3.2008 10,7 5,8 -22,4 26,3 35,9 6,9 7,2 10,9 0,9 16,3 7,5 4,9

11.4.2008 6 -22,4 25,7 35,7 6,9 7,1 11 1 17,4 7,5 5,1
9.5.2008 -22,4 25,7 35,7 6,9 7,1 11 1 17,4 7,5 5,1
6.6.2008 25,7 35,7 6,9 7,1 11 1 17,4 7,5 5,1

11.7.2008 35,7 6,9 7,1 11 1 17,4 7,5 5,1
8.8.2008 6,9 7,1 11 1 17,4 7,5 5,1

12.9.2008 7,1 11 1 17,4 7,5 5,1
10.10.2008 11 1 17,4 7,5 5,1
7.11.2008 1 17,4 7,5 5,1

12.12.2008 17,4 7,5 5,1
9.1.2009 7,5 5,1

13.2.2009 5,1
Keskiarvo 10,65 5,75 -22,42 26,11 35,76 6,92 7,13 11,03 0,95 16,98 7,52 5,07
Keskihajonta 0,17 0,26 0,24 0,32 0,28 0,21 0,06 0,23 0,08 0,67 0,06 0,08
Variaatiokerroin,% 1,56 4,53 -1,08 1,24 0,77 3,02 0,88 2,04 8,20 3,92 0,74 1,48

Julkaisupvm 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
7.3.2008 15,6

11.4.2008 15,5 8,7
9.5.2008 15,5 8,8 -3,1
6.6.2008 15,5 8,5 -3,2 -2,4

11.7.2008 15,5 8,5 -3,2 -2,8 -23,2
8.8.2008 15,5 8,5 -3,2 -2,9 -23,3 1,2

12.9.2008 15,5 8,5 -3,1 -2,9 -23,3 1,6 3,9
10.10.2008 15,6 8,5 -3,1 -2,9 -23,2 1,4 3,1 -0,8
7.11.2008 15,6 8,5 -3,1 -2,9 -23,2 1,4 3,1 -0,7 -0,9

12.12.2008 15,8 8,5 -3 -2,9 -23,2 1,5 3,1 -0,7 -0,7 -18,5
9.1.2009 15,8 8,5 -3,1 -3,1 -22,2 1,8 3,1 -0,7 -0,6 -18,6 -33,7

13.2.2009 15,6 8,6 -3,3 -3,9 -21,8 2,2 3 -0,6 -0,6 -18,7 -33,9 -30,7
13.3.2009 14,4 7,2 -3,7 -5,8 -24,2 0,7 0,5 -3 -0,7 -20,2 -36,5 -32
9.4.2009 7,2 -3,7 -5,8 -24,2 0,7 0,5 -3 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7
8.5.2009 -3,7 -5,8 -24,2 0,7 0,5 -3 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7

12.6.2009 -5,8 -24,2 0,7 0,5 -3 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7
10.7.2009 -24,2 0,7 0,5 -3 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7
7.8.2009 0,7 0,5 -3 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7

11.9.2009 0,5 -3 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7
9.10.2009 -3 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7

13.11.2009 -0,7 -20,9 -36,6 -30,7
11.12.2009 -20,8 -36,5 -30,7

8.1.2010 -36,5 -30,7
12.2.2010 -30,7

Keskiarvo 15,49 8,35 -3,27 -3,84 -23,42 1,18 1,75 -2,12 -0,70 -20,31 -36,15 -30,80
Keskihajonta 0,35 0,52 0,26 1,40 0,78 0,52 1,43 1,17 0,07 0,99 1,04 0,36
Variaatiokerroin,% 2,23 6,20 -7,84 -36,45 -3,35 43,76 81,32 -55,09 -10,10 -4,89 -2,89 -1,17
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TAULUKKO 14 Teollisuuden uusien tilauksien muutokset julkistuksissa vuodelle 2009, 
keskiarvot, keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
 
TAULUKKO 15 Teollisuuden uusien tilauksien muutokset julkistuksissa vuodelle 2010, 
keskiarvot, keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
  

Julkaisupvm 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
13.3.2009 -38,3
9.4.2009 -38 -41
8.5.2009 -38,7 -42,3 -27,9

12.6.2009 -39,1 -42,8 -32,6 -38,8
10.7.2009 -39,1 -42,8 -32,6 -40,2 -39,6
7.8.2009 -38,4 -42,2 -32,5 -39,7 -39,5 -34,5

11.9.2009 -38,2 -42,2 -32,5 -39,7 -39,6 -33,9 -31,1
9.10.2009 -38,2 -42,2 -32,5 -39,7 -39,6 -33,9 -30,9 -37,3

13.11.2009 -38,2 -42,2 -32,5 -39,8 -39,4 -34 -30,8 -37,2 -31
11.12.2009 -38,4 -42,2 -32,5 -39,8 -39,5 -34 -30,8 -37,2 -30,9 -27,1

8.1.2010 -38,4 -42,2 -32,5 -39,8 -39,5 -34 -30,8 -37,2 -31,5 -27,3 6,9
12.2.2010 -38,4 -42,2 -32,5 -39,8 -39,5 -34 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4
12.3.2010 -38,4 -42,2 -32,5 -39,8 -39,5 -34 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4
9.4.2010 -42,2 -32,5 -39,8 -39,5 -34 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4
7.5.2010 -32,5 -39,8 -39,5 -34 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4

11.6.2010 -39,8 -39,5 -34 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4
9.7.2010 -39,5 -34 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4

13.8.2010 -34 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4
10.9.2010 -31 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4
8.10.2010 -37,2 -31,4 -27,3 6,8 15,4

12.11.2010 -31,4 -27,3 6,8 15,4
10.12.2010 -27,3 6,8 15,4
10.1.2011 6,8 15,4
10.2.2011 15,4

Keskiarvo -38,45 -42,21 -32,16 -39,73 -39,52 -34,02 -30,95 -37,21 -31,34 -27,28 6,81 15,40
Keskihajonta 0,33 0,43 1,28 0,31 0,06 0,15 0,10 0,03 0,18 0,06 0,03 0,00
Variaatiokerroin,% -0,87 -1,01 -3,98 -0,77 -0,14 -0,44 -0,31 -0,07 -0,56 -0,20 0,41 0,00

Julkaisupvm 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
12.3.2010 -5,5
9.4.2010 -6,1 11,7
7.5.2010 -6,3 12,2 21,9

11.6.2010 -6,3 12 23,9 22,1
9.7.2010 -6,3 12 23,9 22,2 40,5

13.8.2010 -6,3 12 23,9 22,2 40,4 32,8
10.9.2010 -6,3 12,1 23,9 22,5 40,6 33,1 22,3
8.10.2010 -6,3 12,2 23,9 22,5 40,6 33,1 22,4 23,9

12.11.2010 -6,4 12,1 23,9 22,5 40,8 33,2 22,5 23,8 31,9
10.12.2010 -6,4 12,2 23,9 22,5 40,8 33,2 22,7 24,6 32,9 27
10.1.2011 -6,4 12,2 23,9 22,5 40,8 33,2 22,7 24,6 33,2 27,3 26,7
10.2.2011 -6,4 12 23,6 22,1 40,3 32,7 19,2 21 29,8 23,2 23 46,4
10.3.2011 -6,4 12 23,6 22,1 40,3 32,7 19,2 21 29,8 23,2 23 46,4
8.4.2011 11,2 22,7 20,9 39,5 32 17,8 20,5 28,8 22,1 21,8 44,8

10.5.2011 22,7 20,9 39,5 32 17,8 20,5 28,8 22,1 21,8 44,8
10.6.2011 20,9 39,5 32 17,8 20,5 28,8 22,1 21,8 44,8
8.7.2011 39,5 32 17,8 20,5 28,8 22,1 21,8 44,8

10.8.2011 32 17,8 20,5 28,8 22,1 21,8 44,8
9.9.2011 17,8 20,5 28,8 22,1 21,8 44,8

10.10.2011 20,5 28,8 22,1 21,8 44,8
10.11.2011 28,8 22,1 21,8 44,8
9.12.2011 22,1 21,8 44,8
10.1.2012 21,8 44,8
10.2.2012 44,8

Keskiarvo -6,26 11,99 23,52 21,99 40,24 32,62 19,83 21,72 29,85 23,05 22,36 45,05
Keskihajonta 0,24 0,28 0,65 0,64 0,54 0,54 2,27 1,76 1,67 1,87 1,38 0,60
Variaatiokerroin,% -3,89 2,30 2,78 2,93 1,34 1,64 11,45 8,10 5,60 8,10 6,16 1,33



120 
 

LIITE 5 Teollisuustuotannon volyymi-indeksi, julkaisutaulukot 
 
TAULUKKO 16 Teollisuustuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2007, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
 
TAULUKKO 17 Teollisuustuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2008, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 

Julkaisupvm 2007/01 2007/02 2007/03 2007/04 2007/05 2007/06 2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12
28.2.2007 -1,1
30.3.2007 -0,7 -0,1
30.4.2007 -0,8 0,3 -0,1
31.5.2007 -0,3 0,7 0,3 -0,6
29.6.2007 -0,2 0,8 0,4 -0,5 -2,6
31.7.2007 1,5 2,5 1,8 0,4 -1,3 0
31.8.2007 1,6 2,6 1,8 0,5 -1,2 0,2 -0,5
28.9.2007 2 3,2 2,1 0,8 -1,1 0,2 -1,1 -0,1

31.10.2007 2 3,2 2,1 0,8 -1,1 0,3 -1,1 0,1 0,8
30.11.2007 2,2 3,2 2,1 0,7 -1,3 0 -1,4 -0,4 0 -0,7
28.12.2007 2,2 3,2 2,1 0,7 -1,3 0 -1,5 -0,4 -0,1 -0,8 -1,1
31.1.2008 3,1 5,2 4,7 2,5 3,3 4,9 3 4,1 4,8 5,6 8,2 3,7
29.2.2008 0,5 5,6 5,2 0,7 2,9 7,5 2,8 3,7 4,8 4,9 10,6 2,5
31.3.2008 5,6 5,2 0,7 2,9 7,5 2,8 3,7 4,8 4,9 10,6 2,5
30.4.2008 5,2 0,7 2,9 7,4 2,8 3,7 4,8 4,9 10,6 2,5
30.5.2008 0,7 2,9 7,5 2,8 3,7 4,8 4,8 10,6 2,5
30.6.2008 2,9 7,5 2,8 3,7 4,8 4,9 10,6 2,5
31.7.2008 7,4 2,8 3,7 4,8 4,9 10,6 2,5
29.8.2008 2,8 3,7 4,8 4,9 10,6 2,5
30.9.2008 3,7 4,8 4,9 10,6 2,5

31.10.2008 4,8 4,9 10,6 2,5
28.11.2008 4,9 10,6 2,5
31.12.2008 10,6 2,5
30.1.2009 2,5

Keskiarvo 0,92 2,77 2,53 0,62 0,61 3,88 1,31 2,53 3,75 4,08 9,52 2,59
Keskihajonta 1,41 1,94 1,92 0,73 2,31 3,69 2,01 1,90 2,01 2,15 3,26 0,33
Variaatiokerroin,% 152,38 70,14 75,94 117,60 379,52 95,15 153,78 75,15 53,73 52,77 34,24 12,84

Julkaisupvm 2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08 2008/09 2008/10 2008/11 2008/12
29.2.2008 2,3
31.3.2008 2,1 4,4
30.4.2008 7,9 3,7 2,5
30.5.2008 7,8 3,5 1,5 7,8
30.6.2008 7,8 3,5 1,5 7,7 4,2
31.7.2008 6,4 4,4 0,5 5,1 5,8 -3,3
29.8.2008 6,4 4,4 0,5 5,2 5,8 -3 -1,4
30.9.2008 6,4 4,4 0,5 5,2 5,8 -3 -1,4 -1,1

31.10.2008 6,2 4,8 0,2 5 4,1 -3,6 0,6 0,2 0,8
28.11.2008 6,2 4,8 0,2 5 4 -3,6 0,6 0,2 0,9 -1,2
31.12.2008 6,2 4,8 0,3 4,8 4,1 -3,6 0,5 0,3 0,8 -1,2 -10,1
30.1.2009 6,2 4,9 0,1 5,2 4 -3,7 0,7 0,1 0,9 0,1 -9,2 -15,6
10.3.2009 7 2,1 2,4 6,1 4,3 -3,6 0,3 -1,3 0,6 0,7 -10,6 -16,2
9.4.2009 4,1 4,2 6,3 5,3 -0,2 -1,2 -1,6 2,5 1,7 -10,5 -17,5
8.5.2009 2,6 5,9 4,3 -3,6 0,3 -1,3 0,6 0,7 -10,6 -16,2

10.6.2009 5,7 4,3 -3,6 0,3 -1,3 0,6 0,7 -10,6 -16,2
10.7.2009 4,3 -3,6 0,3 -1,3 0,6 0,7 -10,6 -16,2
10.8.2009 -3,7 0,3 -1,2 0,6 0,7 -10,5 -16,3
10.9.2009 0,3 -1,2 0,5 0,7 -10,5 -16,3
9.10.2009 -2,5 0,9 0,9 -7,8 -16,4

10.11.2009 1,3 0,6 -9,3 -14,8
10.12.2009 2 -7 -15

8.1.2010 -7,8 -14
10.2.2010 -14,1

Keskiarvo 6,07 4,14 1,31 5,77 4,64 -3,24 0,02 -0,92 0,89 0,55 -9,62 -15,75
Keskihajonta 1,84 0,78 1,28 0,99 0,74 0,94 0,78 0,85 0,53 0,91 1,30 1,01
Variaatiokerroin,% 30,29 18,89 97,75 17,19 15,90 -29,15 5089,45 -92,58 59,21 167,25 -13,47 -6,39
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TAULUKKO 18 Teollisuustuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2009, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
 
TAULUKKO 19 Teollisuustuotannon muutokset julkistuksissa vuodelle 2010, keskiarvot, 
keskihajonnat ja variaatiokertoimet 

 
 
  

Julkaisupvm 2009/01 2009/02 2009/03 2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10 2009/11 2009/12
10.3.2009 -19,5
9.4.2009 -22,8 -22,8
8.5.2009 -23,8 -21,5 -16,5

10.6.2009 -23,7 -21,3 -16,6 -21
10.7.2009 -23,8 -21,4 -16,6 -21,3 -23,2
10.8.2009 -24,9 -23,1 -19,2 -24,5 -26,3 -20,3
10.9.2009 -24,9 -23,1 -19,1 -24,5 -25,8 -19,9 -24
9.10.2009 -23,9 -21,1 -20,5 -23,8 -25,3 -20,9 -24,3 -21,2

10.11.2009 -24,4 -22,6 -18,8 -23,8 -25,5 -20,3 -25 -21 -23
10.12.2009 -23,4 -20,6 -20,7 -23,9 -25,4 -20,8 -24,9 -19,3 -22,7 -18,9

8.1.2010 -24 -22,1 -18,9 -24 -25,7 -20,4 -24,9 -19,4 -22,7 -19,4 -15,2
10.2.2010 -24 -22,1 -18,9 -24 -25,7 -20,5 -24,8 -19,4 -22,7 -21,6 -18,2 -5,9
10.3.2010 -23,9 -22,1 -18,9 -24 -25,6 -20,5 -24,8 -19,4 -22,7 -21,6 -18,2 -5,9
9.4.2010 -22,1 -18,9 -24 -25,6 -20,5 -24,8 -19,4 -22,7 -21,6 -18,2 -5,9

10.5.2010 -18,9 -24 -25,7 -20,4 -24,8 -19,4 -22,7 -21,7 -18,1 -5,8
10.6.2010 -23,9 -25,7 -20,4 -24,8 -19,4 -22,7 -21,7 -18,1 -5,8
9.7.2010 -25,7 -20,4 -24,8 -19,4 -22,7 -21,7 -18,1 -5,8

10.8.2010 -20,4 -24,8 -19,4 -22,7 -21,7 -18,1 -5,8
10.9.2010 -24,8 -19,4 -22,7 -21,7 -18,1 -5,8
8.10.2010 -17,6 -19,3 -18,8 -15,1 -1

10.11.2010 -19,8 -19,3 -14,1 -1,4
10.12.2010 -19,3 -14,1 -1,4
10.1.2011 -14,1 -1,4
10.2.2011 -1,4

Keskiarvo -23,62 -21,99 -18,65 -23,59 -25,48 -20,44 -24,73 -19,52 -22,24 -20,69 -16,75 -4,10
Keskihajonta 1,36 0,78 1,34 1,11 0,72 0,24 0,27 0,86 1,20 1,29 1,86 2,29
Variaatiokerroin,% -5,75 -3,55 -7,17 -4,70 -2,84 -1,17 -1,10 -4,41 -5,40 -6,22 -11,12 -55,86

Julkaisupvm 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05 2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12
10.3.2010 0
9.4.2010 1,8 -1,9

10.5.2010 9,1 0,8 1,7
10.6.2010 8,2 1 2,4 8,8
9.7.2010 7,7 0,8 1 7,5 11,3

10.8.2010 7,7 0,8 1 8,9 13,2 14,5
10.9.2010 7,8 0,7 1,1 8,9 12,8 16,2 9,2
8.10.2010 -2,5 -2,6 0,7 0,5 7,8 11,1 2,3 6,3

10.11.2010 -3,5 -2,4 1,9 0 7,9 11,6 3,2 6,3 8,6
10.12.2010 -3,6 -2,6 1,9 -0,2 7,8 11 3,2 6,4 8,8 11,3
10.1.2011 -3,5 -2,5 2 -0,1 8 11 3,4 6,5 8,6 10,8 6,2
10.2.2011 -3,5 -2,5 2 -0,1 7,9 10,9 3,4 6,5 8,6 11,4 7,8 8,9
10.3.2011 -3,5 -2,5 1,9 -0,1 8,3 10,8 3,3 6,4 8,6 11,6 7,8 9,7
8.4.2011 -2,5 1,9 -0,1 8,3 10,8 3,3 6,4 8,6 11,6 7,8 9,7

10.5.2011 1,9 -0,1 8,3 10,8 3,3 6,4 8,6 11,6 7,8 9,7
10.6.2011 -0,1 8,3 10,8 3,3 6,4 8,6 11,6 7,8 9,7
8.7.2011 8,2 10,8 3,3 6,4 8,6 11,6 7,8 9,7

10.8.2011 10,9 3,2 6,4 8,6 11,6 7,7 9,8
9.9.2011 3,2 6,4 8,6 11,7 7,7 9,8

10.10.2011 6,4 8,6 11,7 7,6 9,9
10.11.2011 8,1 11,2 7 9
9.12.2011 11,2 7 9
10.1.2012 7 9
10.2.2012 9

Keskiarvo 1,71 -1,18 1,65 2,60 9,08 11,63 3,66 6,40 8,58 11,45 7,46 9,45
Keskihajonta 5,50 1,66 0,51 4,13 1,96 1,70 1,69 0,06 0,15 0,26 0,50 0,40
Variaatiokerroin,% 322,08 -140,11 31,23 158,81 21,59 14,62 46,09 0,90 1,79 2,30 6,76 4,18
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LIITE 6 Vuoden 2008 uutiset 
 

10.1.2008 Maailmanpankki ennustaa kasvun hidastuvan - Maailmantalouden kasvuksi vuo-
delle 2008 ennakoidaan +3,3 %, jota voi heikentää Yhdysvaltojen mahdollinen 
ajautuminen taantumaan. Vuonna 2006 vastaava luku oli +3,9 % ja vuonna 2007 
+3,6 %. 

12.1.2008 Yhdysvaltain pankkikriisi painaa voimakkaasti osakkeiden hintoja alas 
12.1.2008 Markkinaseuraajat eivät usko isoon romahdukseen ja suosittavat malttia 
16.1.2008 Citigroupille jättitappiot asuntolainoista 
16.1.2008 Vienti-Suomi vaipuu, joskin vaimeammin - ETLAn tutkija Paavo Suni kertoo taan-

tuman iskevän Suomeenkin, mikäli keskeiset vientimarkkinat ovat ongelmissa. 
Halvan dollarin kerrotaan vaikeuttavan Suomen vientiä. 

17.1.2008 Huoli USA:n taloudesta tarttui teknologiaosakkeisiin 
22.1.2008 Synkät talousodotukset aiheuttivat rajun kurssilaskun Aasiassa ja Euroopassa - Eu-

rooppalaisten pörssiyhtiöiden arvosta kerrotaan kadonneen päivässä yli 200 
miljardia euroa. 

23.1.2008 Sijoittajat saivat Bernankelta haluamansa - Fed alensi ohjauskorkoa 0,75 prosent-
tiyksikköä, joka oli suurin kertaluontoinen alennus lähes kahteenkymmeneen 
vuoteen. 

24.1.2008 Davosin talouskokous näki asuntokuplia myös Euroopassa - Nouriel Roubini kertoi 
amerikkalaistalouden aina olleen kuluttajavetoinen, ja koska amerikkalaisilla ei 
ole varaa kuluttaa, se johtaa koko rahoitusjärjestelmän kriisiin. Hän näki lisäksi 
asuntokuplan merkkejä Ruotsissa, Italiassa, Espanjassa, Ranskassa ja Britan-
niassa sekä Itä-Euroopassa. Roubini ennakoi Fedin pudottavan ohjauskorkoaan 
lähiaikoina uudelleen, sillä nyt tehdyt alennukset olivat liian pieniä ja tulivat 
liian myöhään. 

25.1.2008 Tietoenator aikoo vähentää 400 henkeä Suomessa 
31.1.2008 Taantumaa lähestyvä Yhdysvallat laski taas roimasti ohjauskorkoa 
8.2.2008 Euroopan keskuspankki varoitti epävarmoista talousnäkymistä - EKP kertoi, että epä-

varmuus on nyt hyvin suurta, sillä kukaan ei tiedä kuinka ”rahamarkkinoiden 
turbulenssi” tulee näkymään yleisessä taloustilanteessa. Inflaation kiihtyminen 
on nyt päähuolenaiheena. 

20.2.2008 Kansa pelkää taantumaa ekonomisteja enemmän - Puolet suomalaisista ei usko 
Suomen ajautuvan taantumaan vuoden kuluessa. Haastatelluista seitsemästä 
asiantuntijasta kaikki yhtä lukuun ottamatta pitivät taantumaa epätodennäköi-
senä. 

27.2.2008 Greenspan povasi syvää taantumaa 
7.3.2008 EKP ennustaa nopeaa inflaatiota sekä kuluvalle että ensi vuodelle 
14.3.2008 USA panee villiä rahoitusalaa kuriin - Yhdysvalloissa halutaan ottaa käyttöön laaja 

joukko sääntelytoimia, joilla voitaisiin jatkossa estää virheet, jotka nyt koettele-
vat maata. 

18.3.2008 Investointipankin romahdus voimisti rahoitusmarkkinoiden kiehuntaa – Bear 
Stearnsin kaatuminen loi epävarmuutta rahoitusmarkkinoille. 

19.3.2008 Kriisipankeiksi pelätyt yllättivät myönteisesti - Lehman Brothersin ja Goldman 
Sachsin osavuositulokset eivät sisältäneet enää uusia huonoja uutisia. Lehman 
Brothersin tuloksen laskun syyksi kerrottiin normaalit markkinaheilahtelut. 

19.3.2008 Sijoita maltilla epävarmoina aikoina 
27.3.2008 ETLA: Suomi selvinnee sotkusta lähes kuivin jaloin - Suhdannepäällikkö Pasi Sorjo-

sen mukaan Yhdysvallat on jo taantumassa, mutta se jää lyhytaikaiseksi ja lie-
väksi eikä vaikuta vakavasti muun maailman kehitykseen. Suomen julkisen 
talouden tilaa Sorjonen kuvaa ”huikaisevaksi” ja ”tolkuttoman hyväksi”. 

2.4.2008 Euroopan jättipankit tekivät taas alaskirjauksia 
4.4.2008 EU-maat yrittävät torjua rahoituskriisiä yhteistyöllä - Taloustilanne jatkaa huo-
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nonemistaan Euroopassa. 
5.4.2008 Työttömyysluvut pahensivat taantumapelkoja Yhdysvalloissa 
7.4.2008 Greenspan: USA:n taloustaantumalle yli 50 prosentin mahdollisuus 
8.4.2008 IMF: Rahoituskriisi kuriin hallitusten yhteisin toimin 
9.4.2008 IMF: Subprime-tappiot voivat nousta 1000 miljardiin dollariin 
9.4.2008 Asuntojen hinnat roimaan laskuun Britanniassa 
18.4.2008 Vanha kettu näkee pelkkää synkkyyttä - Artikkelissa esiteltiin ”sijoittaja-keinotte-

lija” George Soroksen näkemyksiä taloustilanteesta. 
18.4.2008 Kasvu taittuu, mutta työttömyys hellittää Saksassa - Koko Euroopan talouden kas-

vun kerrottiin hidastuvan vuosien 2008 ja 2009 aikana, mutta samalla työttö-
mien määrän kerrottiin olevan laskusuunnassa. 

30.4.2008 Pohjoismaiset pankit menestyivät alkuvuonna hyvin Suomessa - Etenkin Nordean ja 
Sampo Pankin toiminnan kerrottiin onnistuneen. Artikkelin mukaan näkyy 
kuitenkin selviä merkkejä kriisin heijastumisesta myös Pohjoismaihin. 

30.4.2008 Deutsche Bank teki miljarditappiot 
1.5.2008 Kaupthing-pankki teki nettotulosta 160 miljoonaa 
1.5.2008 Keskuspankki laski ohjauskoron kahteen prosenttiin USA:ssa 
3.5.2008 Työttömyysluvut olivat pelättyä parempia USA:ssa 
15.5.2008 Sivukonttori-Suomi saa EU:lta lisää keinoja valvoa emopankkeja - Luottokriisin ker-

rottiin vauhdittaneen päätöstä, että Suomi saa lisää keinoja valvoa muissa EU-
maissa sijaitsevia emopankkeja. Näin jatkossa voitaisiin paremmin ennaltaeh-
käistä rahoitusalan kriisejä. 

23.5.2008 Vuoden euribor nousi tasan viiteen prosenttiin 
24.5.2008 IMF:n talouskriisi syvenee luotonottajien vähennyttyä 
3.6.2008 Huonot uutiset finanssialalta laskivat kursseja New Yorkissa - Luottokelpoisuusyhtiö 

Standard & Poor'sin laski kolmen suuren investointipankin reittauksia, eli ris-
kiluokituksia. Uutisessa kerrottiin myös suuren brittiläisen asuntoluotottajan 
Bradford & Bingleyn ilmoittaneen markkinoiden menevän jyrkästi huonom-
paan suuntaan. 

6.6.2008 EKP:n kovat otteet hintojen hillitsemiseksi yllättivät markkinat - EKP:n kerrottiin 
suunnittelevan ohjauskoron nostoa heinäkuun alussa. Koron nousu kasvattaisi 
vuoden euriboria entisestään. 

7.6.2008 Maailman suurpankit varoittavat Euroopan asuntobuumin seurauksista - Suomen 
pitkään jatkunut asuntojen hintojen nousu voi pian päättyä. 

7.6.2008 Suomalaiset asiantuntijat eivät pelkää romahdusta - Edeltävään uutiseen liittyen 
Suomessa ei nähdä samanlaista kansainvälisten pankkien kuvailemaa asunto-
markkinoiden vakavan häiriön mahdollisuutta. 

10.6.2008 Kriisipankki Lehman teki miljarditappiot alkuvuonna – Lehman Brothersin kerrotaan 
tehneen tilikautensa toisella neljänneksellä 2,8 miljardin dollarin tappiot. 
Lehman Brothers ilmoitti myös 6 miljardin dollarin osakeannista. 

11.6.2008 USA:n ja Euroopan keskuspankkien mukaan hintatason uhkaava nousu aiotaan pitää 
kurissa 

14.6.2008 Hintojen nousu kiihtyi entisestään toukokuussa Suomessa ja USA:ssa 
20.6.2008 Suomalainen teollisuus sinnittelee talousnäkymien heikentyessä - Talouskasvun ker-

rotaan heikkenevän ja inflaation ja korkojen nousevan. Uutisen mukaan osake-
kurssit laskivat kuluneen puolen vuoden aikana huomattavasti ja suuret pörssi-
yhtiöt antavat tulosvaroituksia. Analyytikkojen kerrotaan silti uskovan suoma-
laiseen teollisuuteen, ja esimerkiksi metalli- ja konepajateollisuuden näkyvät 
olivat hyvät. 

23.6.2008 Luottolaman uhka pakottaa suurpankit keräämään uutta pääomaa 
25.6.2008 Handelsbanken laski arviotaan talouskasvusta - Kasvun kerrotaan hiipuvan ”asteit-

tain ja maltillisesti”. Handelsbanken arvioi kansantuotteen kasvavan vuonna 
2008 2,7 %, vuonna 2009 2,1 % ja vuonna 2010 2,9 %. 

26.6.2008 USA:n keskuspankki varoittaa hintojen nousun kiihtyvän 
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2.7.2008 Tanskan talous hyytyi taantumaan - Tanskan kerrotaan olevan ensimmäinen EU-
maa, joka on ajautunut taantumaan. Supistuminen tuli ilmi vuoden 2007 loka-
joulukuun tietotarkennusten yhteydessä. 

3.7.2008 Vastarinta Euroopassa kasvoi odotetun koronnoston aattona 
12.7.2008 Vai vielä taantuma! – Suomen kokonaistuotannon kerrotaan kasvaneen huhti-

kuussa 8,1 %, josta kausitasoitettu luku on 5,1 %. Hyppäystä selittää pääsiäisen 
ajoittuminen maaliskuulle. 

16.7.2008 Yhdysvaltalaisten pankkien ongelmat masensivat maailman pörssit - Artikkelissa 
kerrottiin Fannie Maen ja Freddie Macin keskuspankilta saaman tuki-ilmoituk-
sen positiivisen vaikutuksen olleen väliaikainen. Lisäksi uutisen mukaan sak-
salaisten sijoittajien tuntoja kuvaava ZEW-mittari laski alimmalle tasolle kos-
kaan. 

12.8.2008 Juhlat jäähtyivät äkisti Ruotsin taloudessa - Ruotsin talouskasvun kerrotaan py-
sähtyneen huhti-kesäkuun aikana ja taantumaan ajautumisen riskin on arvioitu 
kasvaneen selvästi. 

12.8.2008 Myös Suomessa selviä merkkejä huonoista ajoista - Tärkeimpien kauppakumppa-
nien Ruotsin ja Saksan talouksia uhkaava taantuma aiheuttaa huolta myös 
Suomelle, jonka riskit ovat kasvaneet. 

14.8.2008 Baltian talousihme on vaihtunut vakaviksi talousongelmiksi 
14.8.2008 Englannin keskuspankki: Inflaatio kiihtyy ja talous lähellä taantumaa 
15.8.2008 Inflaatiopaineet eivät helpottaneet heinäkuussa 
20.8.2008 Huonojen uutisten suma jatkuu USA:n taloudessa - Fannie Maeta ja Freddie Macia 

kerrottiin uhkaavan osittainen sosialisointi, joka muuttaisi pörssinoteerattujen 
yhtiöiden nykyisten omistajien osakkeet arvottomiksi. Talouslehti Barron’sin 
mukaan molemmat yhtiöt ovat konkurssitilassa. Myös asuntomarkkinoiden 
alamäki Yhdysvalloissa jatkuu. 

26.8.2008 Usko yritysten kykyyn suoriutua veloistaan valahti pohjamutiin – Pohjola Pankin 
pääanalyytikko Robert Liljequist kertoo huolten nousseen pintaan, sillä reaali-
talouden näkymät ovat heikentyneet entisestään.  

27.8.2008 Moskovassa osakekurssit ja rupla laskussa 
29.8.2008 Yhdysvaltain kasvu yllätti markkinat - Kokonaistuotannon kerrotaan kasvaneen 

toisella neljänneksellä 3,3 % verrattuna vuodentakaiseen huhti-kesäkuuhun. 
Osakekurssit lähtivät selvään nousuun maan pörsseissä. Fed kuitenkin ennakoi 
kasvun ja yksityisen kulutuksen hidastuvan. 

3.9.2008 Suomi selvinnee muuta Eurooppaa vähemmällä kasvun hidastumisesta - Nordeasta 
arvioidaan Suomen välttyvän taantumalta, vaikkakin kasvu hidastuu alle pit-
käaikaisen keskiarvon. 

4.9.2008 Euroalueen talous supistui ensi kertaa 
9.9.2008 Yhdysvaltojen pankkipelastus ei hetkauta korkoja Suomessa – Artikkelissa kerrotaan 

pari päivää takaisesta sunnuntain Yhdysvaltojen päätöksestä ottaa haltuunsa 
Fannie Mae ja Freddie Mac. Päätöksen kerrotaan tuoneen luottamusta markki-
noille, mutta se ei kuitenkaan ole poistanut ydinongelmia, eli asuntojen hintojen 
laskua ja asuntolainakorkojen nousua. 

10.9.2008 Lehmanin osakekurssista katosi yli kolmasosa 
11.9.2008 EU-komissio: Kasvu sen kuin hidastuu ja hinnat jatkavat nousuaan - Kasvun kerro-

taan hidastuvan odotettua rajummin koko EU:ssa ja epävarmuuden olevan nyt 
erityisen suurta. 

16.9.2008 Inflaatio kiihtyi elokuussa lähes viiteen prosenttiin 
16.9.2008 OP-Pohjola: Suomen talouskasvu hidastuu 
19.9.2008 Suomi selvinnee monia muita vähemmällä – Elinkeinoelämän valtuuskunnan toi-

mitusjohtaja Sixten Korkman uskoo, että katastrofi vältetään USA:n hallituksen 
ja keskuspankin toimin. 

22.9.2008 USA:n rahaministeri: Muiden maiden pitää myös perustaa roskapankkeja 
22.9.2008 Asiantuntijat: Eurooppaan ei tarvita omaa roskapankkia – Helsingin Sanomien 
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haastattelemat suomalaiset asiantuntijat kertoivat rahamarkkinoiden elpyvän 
ilman roskapankkien perustamistakin. Jo Yhdysvaltojen roskapankkipäätös 
poistaa pelkoja ja riskilisiä. 

24.9.2008 Epäilykset kriisisuunnitelman onnistumisesta painoivat kursseja 
25.9.2008 Taivaisiin nousseet korot rokottavat nyt asuntovelallisia – 12 kuukauden euriborin 

kerrottiin nousseen ”kymmenvuotisen historiansa ennätykseen eli 5, 467 pro-
senttiin”. 

25.9.2008 ETLA: Talouden elpyminen lykkääntyy - ETLA laski ennustettaan Suomen ensi 
vuoden talouskasvulle 1,8 prosenttiin. Vientimäärien uskotaan vähenevän ja 
investointien kasvun lähes pysähtyvän. 

26.9.2008 Irlanti on nyt virallisesti taantumassa 
27.9.2008 Pankit voisivat kaatua dominojen tavoin 
30.9.2008 Keskuspankit tuplasivat dollarien tarjonnan - EKP ja Fed kaksinkertaistivat ”dolla-

rikiintiön, josta EKP voi luotottaa oman alueensa pankkeja”. 
30.9.2008 Kriisitartunta aiheutti paniikin Eurooppaan – Pörssikurssien kerrottiin laskeneen 

rajusti ja että neljä pankkia pelastettiin valtioiden tuella. Ilmarisen varatoimi-
tusjohtajan, Timo Ritakallion, mukaan suomalaisten ei kuitenkaan tarvitse olla 
huolissaan pankkitalletuksistaan. 

1.10.2008 Katainen arvioi rahoituskriisin lyövän Suomen talouteen yritysten kautta - Jyrki Ka-
taisen mukaan talouskasvun heikentyminen vähentää suomalaisten teollisuus-
yritysten tuotteiden kysyntää ulkomailla. 

1.10.2008 EU-komissio vaati USA:ta taltuttamaan riskin - Roskapankin perustamisen kaatu-
minen sai EU-komission tiedottamaan, että Yhdysvalloilla on erityinen vastuu 
hoitaa kriisi, sillä ongelmat alkoivat Yhdysvalloista. 

1.10.2008 Toiveet uudesta pelastussuunnitelmasta piristivät kovia kokeneita markkinoita 
1.10.2008 Dexia-pankin jättituki toi pankkikriisin nyt myös Ranskaan 
2.10.2008 USA:n senaatissa aiottiin äänestää roskapankkia uudestaan henkiin - 43 prosentin 

kansasta kerrottiin suhtautuvan maansa talouden kehitykseen optimistisesti. 
Oman perheen kehitykseen uskottiin enemmän: 61 %. 

2.10.2008 Irlannin talous horjuu pahoissa vaikeuksissa 
3.10.2008 Euroopan keskuspankki vihjasi alentavansa ohjauskorkoa - Artikkelissa kerrotaan 

Lehmanin kaatumisen aiheuttaneen markkinoille epävarmuuden, joka hal-
vaannutti rahamarkkinat. EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet kertoo pank-
kien ”hamstraavan” niille myönnetyt lainat. Inflaation kerrotaan kuitenkin hi-
dastuneen. 

4.10.2008 USA:n edustajainhuonekin hyväksyi roskapankkilain - Yhdysvalloissa hyväksyttiin 
lainsäädäntö, jolla perustetaan 700 miljardin dollarin roskapankki. Verohelpo-
tuksien kanssa paketin arvo on 850 miljardia dollaria. 

4.10.2008 Täysi romahdus uhkasi kaksi viikkoa sitten 
7.10.2008 Aasian pörssikurssit romahtivat - Japanin pörssikurssit laskivat alhaisimmalle 

tasolleen lähes viiteen vuoteen. 
7.10.2008 Euroopan pankkien pahoinvointi romautti osakkeet kaikkialla - Uutinen kertoo muun 

muassa FTSE Eurofirst 300 -indeksin laskeneen 7,4 % yhden päivän aikana. 
Helsingin pörssin yleisindeksi puolestaan tippui enimmillään yli 10 %, mutta jäi 
lopuksi 7,6 prosenttiin. New Yorkin pörssin isot yleisindeksit laskivat uutisen 
mukaan 3-4 %. 

7.10.2008 Islannin pääministeri varoitti maataan vararikosta 
8.10.2008 Suomalaisyritykset luovivat nyt luottolaman kovissa paineissa - Yritysten lainanoton 

kuvataan olevan tällä hetkellä erittäin vaikeaa, vaikka ne maksaisivat suurta 
korkoa. 

8.10.2008 Talletusten suoja Suomessa 50 000 euroon - Jyrki Kataisen mukaan nosto ei johdu 
siitä, että Suomen tilanteesta oltaisiin huolissaan, vaan että ehkäistäisiin talle-
tuspako Ruotsiin, jossa on korkeampi suojataso. Nostolla voidaan lisätä myös 
turvallisuuden tunnetta. 
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9.10.2008 Keskuspankit pistivät kaiken peliin estääkseen täyden talouskatastrofin - Seitsemän 
keskuspankkia, mukaan lukien Yhdysvaltojen, Britannian ja Euroopan keskus-
pankit, alensivat ohjauskorkoaan 0,5 %. ”Operaatiota” pidettiin yleisesti hyvänä 
uutisena, mutta mieliä varjosti se, että pörssikurssien kerrottiin Euroopassa 
olevan alimmalla tasollaan sitten vuoden 2003. 

9.10.2008 Konepajat kärsivät kurssisyöksyssä - Helsingin pörssin suuryhtiöiden arvosta on 
kadonnut vuoden alun jälkeen noin 42 %. Eniten ovat kärsineet perusteollisuus 
ja konepajayhtiöt. 

9.10.2008 Venäjä ei auta Islantia silkkaa laupeuttaan - Artikkelissa kerrotaan vetoavaan sä-
vyyn Islannin vaikeista talousongelmista, joihin se hakee apua Venäjältä. 

10.10.2008 Pankkikriisi hermostuttaa suomalaisia 
11.10.2008 Finanssikriisi työnsi raakaöljyn hinnan jyrkkään laskuun ja alentaa bensan hintaa 
13.10.2008 Euromaat lupasivat rahoittaa ongelmiin joutuvia pankkeja 
13.10.2008 Talousmyllerrys ei tunnu vielä arjessa - Suurin osa haastatelluista kuluttajista kah-

deksasta eri Euroopan maasta kertoi, etteivät he usko kriisin vaikuttaneen hei-
dän elämäänsä vielä mitenkään. Odotetusti islantilaiset vastaajat olivat tyyty-
mättömimpiä pankkien toimintaan. Kriisi koettiin kylläkin pelottavana, mutta 
pelko ei ollut saanut aikaan paniikkia.  

14.10.2008 Pankkikriisin torjuminen alkoi pikavauhdilla EU:n suurmaissa 
15.10.2008 Hyvä tuuli jatkui pörsseissä 
15.10.2008 Saksalaisennuste varoittaa Eurooppaa taantumasta - Kasvun ennakoitiin tyrehtyvän 

Saksassa, Ranskassa, Italiassa ja Britanniassa. Esimerkiksi Saksan osalta pidet-
tiin mahdollisina myös talouden supistumista 0,8 %. 

18.10.2008 Japani tarjoaa pelastavaa pääomaa 
23.10.2008 Syvenevä pessimismi valtasi Suomen pienyrittäjäkentän - Suomen Yrittäjien toimi-

tusjohtaja Jussi Järventaus kertoo, että taantuman riski on nyt erittäin suuri ja 
että vähintään kaksi vuosineljännestä tulee menemään miinukselle. Mittauksen 
mukaan finanssikriisi on nopeasti siirtymässä reaalitalouteen. Pienyrittäjistä 
suuri osa näkee suhdanteiden huonontuvan. 23 % vastaajista ennakoi irtisa-
nomisia ja investointeihin ”pk-puolella ei uskota enää lainkaan”. 

24.10.2008 Stora Enso: Finanssikriisi muuttuu seuraavaksi reaalitalouden kriisiksi 
24.10.2008 Teknologiateollisuus: Synkältä näyttää - 70 % yrityksistä kertoo saaneensa heinä–

syyskuussa entistä vähemmän uusia tilauksia ja yli puolella tilauskanta on su-
pistunut. Liikevaihdon kasvun odotetaan pysähtyvän lähikuukausina ja kään-
tyvän vuonna 2009 laskuun. Tuolloin alan kerrotaan työllistävän aiempaa vä-
hemmän väkeä.  

25.10.2008 Luottolaman ja taantuman pelko palasi markkinoille täydellä voimalla - Pessimismin 
kerrotaan vallanneen rahoitusmarkkinat ja osakkeita myytiin ”paniikkitunnel-
missa”, mikä johtui reaalitalouden taantuman pelosta. Euroalueen yksityisen 
sektorin talouden kerrotaan myös supistuneen lokakuussa nopeinta vauhtia 
rahaliiton alun jälkeen. 

25.10.2008 IMF avustaa Islantia talouden vakauttamisessa 
25.10.2008 Sekasorto valtasi valuuttamarkkinat - Japanin jenin ja Yhdysvaltojen dollarin ker-

rotaan vahvistuneen huomattavasti euroon nähden, josta periaatteessa on hyö-
tyä suomalaisille vientiyrityksille. 

28.10.2008 EK: Talouden ongelmat iskevät nyt reaalitalouteen - Palvelualan yritysten luotta-
musindikaattori heikkeni lokakuussa selvästi.  

30.10.2008 Tutkimuslaitokset: Talouskasvu pysähtyy ensi vuonna 
30.10.2008 Synkät ajat näkyvissä jo yrityksissä 
30.10.2008 USA:n keskuspankki alensi taas korkoa pitääkseen uhkaavan laman loitolla 
30.10.2008 Maailman pörssit viilettivät vaihteeksi ylöspäin 
31.10.2008 Kriisi riepottaa euroalueen ulkopuolella sinnitteleviä pohjoismaisia kruunuja 
4.11.2008 IMF suosittaa Suomelle pienempiä veronkevennyksiä - IMF:n kerrotaan ennustaneen 

Suomen kansantaloudelle tulevalle vuodelle 0,5 % kasvua. Ennuste oli pessi-
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mistisempi kuin aiemmin ETLAn ja valtiovarainministeriön tekemät ennusteet. 
Artikkelissa nähtiin myös julkisen talouden kestokyvyn olevan pitkällä aikavä-
lillä uhattuna. 

4.11.2008 EU-ennuste: Suomella menee ensi vuonna paremmin kuin useimmilla euromailla - EU-
komissio arvioi Suomen BKT:n kasvavan vuonna 2009 1,3 % ja työttömyyden 
kasvavan 6,5 prosenttiin. 

6.11.2008 Saksassa torjutaan taantumaa miljardien elvytyspaketilla 
7.11.2008 IMF ennustaa euroalueelle taantumaa 
7.11.2008 EKP laski korkoa torjuakseen taantumaa 
8.11.2008 Finanssikriisi on kaikkea muuta kuin nujerrettu - Artikkelissa kerrotaan uutistoi-

misto Bloombergin laskeneen rahoitusmarkkinoiden tilaa kuvaavan indeksin, 
joka lokakuussa oli ennätysmäisen alhainen -10 pistettä. Artikkelin julkaisun 
aikoihin lukema oli -6,5 pistettä. Uutisen mukaan Aasian finanssikriisin aikoi-
hin lukema oli -2,5 pistettä.  

8.11.2008 Osakekurssit diskonttaavat synkkää taantumaa 
12.11.2008 Työministeriö: 13000 uutta työtöntä ensi vuonna - Kuluneiden kahden kuukauden 

aikana kerrotaan uutisoidun huomattavan määrän yt- ja irtisanomisuutisia. 
Työpaikkojen määrä vähenee erityisesti palvelualalla, rakentamisessa ja teolli-
suudessa, mutta myös teknologia-alalla on vähennystarpeita.  

12.11.2008 Soros: Finanssikriisi saavuttanut huippunsa - George Soros kertoo uskovansa, että 
finanssikriisi on jo saavuttanut huippunsa, mutta ”taloudelliset seuraukset, 
työttömyys ja joidenkin yhtiöiden eloonjäämistaistelu” ovat vasta tulossa. 

15.11.2008 Taloushuippukokous alkoi kriisitunnelmissa - Euroalueen kerrotaan olevan taantu-
massa ensimmäistä kertaa olemassaolonsa aikana, ja myös Yhdysvaltojen us-
kotaan olevan. Euroalueen talouden kerrotaan supistuneen 0,2 % viimeisen 
kahden vuosineljänneksen aikana. 

20.11.2008 Pörssi-indeksit vuoden 2003 tasolle Yhdysvalloissa 
24.11.2008 Euroaluetta odottaa kahden vuoden kurimus - Euroframe esittää euroalueen talou-

den supistuvan 0,4 % vuonna 2009. ETLAn toimitusjohtajan Sixten Korkmanin 
mukaan Suomen osalta kuukautta aiemmin tehdyt ennusteet ovat saaneet jat-
kuvasti käänteitä huonompaan suuntaan ja nyt voidaan jo odottaa syvää ja 
melko pitkäkestoista taantumaa. 

26.11.2008 OECD laski Suomen talouskasvuennustetta - Uutisessa OECD ennakoi Suomen 
BKT:n kasvun olevan vuonna 2009 +0,6 %. Arvio aiemmin kesäkuussa oli +2,3 
%. Ennusteen aleneminen johtuu uutisen mukaan investointien vähenemisestä. 

26.11.2008 EU-komission elvytyspaketti leikkaisi arvonlisäveroa ja pienpalkka-alojen veroa 
29.11.2008 Ruotsi vajosi taantumaan 
2.12.2008 Tutkimuslaitos: USA vajosi taantumaan jo 2007 - NBER julkisti Yhdysvaltojen ol-

leen taantumassa jo vuoden 2007 joulukuusta lähtien. 
2.12.2008 Investointilama iskee nyt rajusti terästä valmistavaan teollisuuteen 
5.12.2008 Korot laskevat ja elvytyspaketit kasvavat eri puolilla maailmaa 
9.12.2008 Suomen kasvu pysähtyi jo loppukesästä - Tilastokeskuksen julkistuksen mukaan 

BKT:n kasvu lähes pysähtyi jo heinä-syyskuun aikana edelliseen neljännekseen 
verrattuna. Vuodentakaiseen verrattuna kasvua oli 1,3 %. 

10.12.2008 Suomen Pankki: Toipuminen taantumasta alkaa vasta vuonna 2010 - Suomen Pankki 
ennakoi vuodelle 2009 talouden supistuvan 0,5 % ja vuodelle 2010 talouskasvua 
0,7 %. Suomen tilanne on vakaampi kuin monien muiden, mutta heikkouksiin 
kuuluvat pitkät työehtosopimukset, joissa on sovittu suurista palkankorotuk-
sista. Nämä vaikuttavat heikentävästi Suomen vientiteollisuuden kilpailuky-
kyyn. 

10.12.2008 Maailmanpankki: Globaali talouskasvu lähelle nollaa - Kasvu hidastuu vuonna 2009 
0,9 prosenttiin. Vuonna 2008 sen kerrotaan olevan 2,5 %. 

12.12.2008 Katainen: Taantuma on hyvin mahdollinen - Vielä kolme viikkoa ennen uutista 
Kataisen mukaan valtiovarainministeriö oli ennakoinut 0,5 % kasvua vuonna 
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2009. Nyt talouden odotetaan supistuvan. 
18.12.2008 Koron nollaus vei USA:n talouden ”kartoittamattomille vesille” - Fed alensi ohjaus-

korkonsa 0-0,25 % vaihteluvälille, mikä aluksi piristi osakemarkkinoita, mutta 
sittemmin vaimeni. Fedin mukaan ”taloudellisen aktiviteetin näkymät ovat 
heikentyneet entisestään”. Suomea uhkaa yritysten käyttöpääomarahoituksen 
vaikeuksien aiheuttamat konkurssit ja työttömyys. Asiantuntijoiden mukaan 
julkisen vallan on alettava ostaa yritysten velkapapereita. 

23.12.2008 Suomen pienyrittäjien näkymät vajosivat lähelle laman tasoa 
24.12.2008 Työttömien määrä kasvoi marraskuussa ensi kerran sitten 1990-luvun laman 
30.12.2008 Teollisuuden ja kuluttajien usko tulevaisuuteen romahti - Tilastokeskuksen kulutta-

jien luottamukseen pohjautuva indikaattori ja EK:n yritysten luottamukseen 
pohjautuva indikaattori vajosivat ennätysalhaisiksi. 

31.12.2008 Pörssivuosi tuhosi Yhdysvalloissa 7300 miljardia osakkeiden arvosta 
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LIITE 7 Vuoden 2009 uutiset 
 

2.1.2009 Teollisuustuotanto rojahti marraskuussa – Teollisuuden työpäiväkorjatun tuotan-
non kerrotaan laskeneen 10,1 % vuotta aiemmasta. 

2.1.2009 EK:n Fagernäs kiirehtii lisätukea yritysrahoitukseen 
5.1.2009 Suurin osa suomalaisista ei tingi taantumassa – Taloustutkimuksella teetetyn ky-

selyn mukaan kolmannes suomalaisista (vastaajia 1100) kertoo vähentäneensä 
kulutustaan tai lykänneensä hankintojaan taantuman vuoksi. Vähiten säästettiin 
ruuassa ja eniten kodin elektroniikassa. 

8.1.2009 Talouselämä huolestui ankeasta ilmapiiristä – Uutisessa varoitetaan liiasta pessi-
mistisyydestä ja kerrotaan Älä ruoki lamaa –kampanjan käynnistymisestä. 

9.1.2009 Euroalueen näkymät synkkenivät lisää 
10.1.2009 Perjantain saalis: Toistatuhatta lomautusilmoitusta 
10.1.2009 Saksan tilanne huonontui jyrkästi - Suomen toiseksi suurimman kauppakumppa-

nin Saksan teollisuustuotannon kerrotaan olleen heikoimmillaan sitten vuoden 
1993. 

10.1.2009 Katainen pistäisi yritysten palkitsemiset jäihin lähivuosina - Jyrki Kataisen mukaan 
merkkejä hyvästä talouskehityksestä ei vielä näy, ja hän pitää erittäin tärkeänä, 
että nyt lisätään yhtenäisyyden tunnetta työpaikoilla välttämällä eriarvoisuutta 
kasvattavia palkkio- ja optioratkaisuja. 

12.1.2009 Asiantuntija varoittaa pankkien ”tolkuttomasta tukemisesta” - Heikki Koskenkylä 
kyseenalaistaa pankkien liian voimakkaan tukemisen, joka väistämättä lisäisi 
turhaa riskinottoa, ja tukisi sen sijaan suoraan yrityssektoria ja kotitalouksia. 

13.1.2009 Saksa ottaa rajusti elvytysvelkaa 
13.1.2009 Juncker: Pankit antolainaamaan yrityksille vaikka lain voimalla 
13.1.2009 ”Hyväkuntoiset” suomalaispankit tarvitsevat pikaisesti valtion tukipaketin - Uutisessa 

kerrotaan pankkien tarvitsevan tukitoimia, sillä luotonannon riskit kasvavat yhä 
ja pankkien on säilytettävä vakavaraisuutensa, jotta ne voisivat jatkaa yritysra-
hoitusta. 

14.1.2009 Pk-yrityksille halutaan tarjota suhdannelainoja 
15.1.2009 Yritysten maksuhäiriöt lisääntyivät - Uutisen mukaan Suomessa vuonna 2008 uu-

sia maksuhäiriömerkintöjä tuli 14 % aiempaa vuotta enemmän. Myös konkurs-
sihakemuksia tehtiin 14 % vuotta 2007 enemmän. Suomen Asiakastieto ennus-
taa vuonna 2009 konkurssihakemuksia jätettävän 30 % - 40 % vuotta 2008 
enemmän. 

16.1.2009 Yhdysvaltojen pankkijätit ovat jälleen vakavissa vaikeuksissa - Bank of American ja 
Citigroupin kerrotaan olevan odotettuakin huonommassa tilassa. 

22.1.2009 Uuden pankkikriisin uhka heilutteli markkinoita - Viikon alussa keskeisten pankkien 
osakekurssit putosivat huomattavasti, valtioita ilmoitti myöntävänsä tai suun-
nittelevansa uusia pankkitukipaketteja sekä valtioiden joukkovelkakirjojen ky-
synnän kasvaneen sijoittajien piirissä. Britannian ja Yhdysvaltojen julkistettua 
suunniteltuja tukitoimia pankkien osakekurssien suunta muuttui jälleen positii-
visemmaksi. 

27.1.2009 USA:n ja Britannian keskuspankit kasvattavat rahan määrää surutta - Artikkelissa 
kerrotaan huolestuneeseen sävyyn Fedin lainanneen rahaa rahoitusalan yrityk-
sille ja ostaneen lyhytaikaisia velkapapereita satojen miljardien dollarien ar-
vosta. Myös Britannian keskuspankki kertoi noudattavansa jatkossa Fedin mal-
lia. EKP suhtautuu vastaavaan toimenpiteisiin varauksella. 

27.1.2009 Pohjola Pankki ennustaa alle kahden prosentin korkotasoa - Pohjola Pankki ennakoi 
katsauksessaan vuoden euriborin laskevan alle kahden prosentin keväällä. Ma-
talimmillaan, 1,7 %, korko on ennusteen mukaan loppukesästä ja myöhemmin 
loppuvuonna nähdään jo pieni nousu. Tutkimusjohtaja Jussi Hyödyn mukaan 
kriisi on saavuttanut nyt viimeisen vaiheensa, ”valuuttamyrskyn”. 

28.1.2009 Hallitus päätti ”giganttisesta” yritysrahoituksen tukipaketista - Suomen valtion ker-
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rotaan lupaavan takauksina, lainoina ja sijoituksina noin 60 miljardia euroa ja 
odottaa yritysrahoitukseen 45 miljardin kasvua. 

29.1.2009 IMF synkistelee rajusti kahden raportin voimalla - Uusimman maailmantalouden 
kasvuennusteen kerrotaan olevan +0,5 %, vaikka vasta marraskuun ennusteessa 
ennakoitiin vielä 2,25 % kasvua. Vuoden 2010 ennusteet ovat jo huomattavasti 
positiivisempia. 

31.1.2009 Teollisuustuotanto väheni jo nopeammin kuin viime lamassa 
3.2.2009 Rakentamisen kurjuudelle ei näy loppua Yhdysvalloissa - Rakennusalan liikevaihto 

laski vuonna 2008 ennätysmäisen 5,1 %, joka oli kaksinkertainen pudotus vuo-
teen 2007 verrattuna. Uusien asuntojen rakentaminen väheni vuonna 2008 27,2 
%, joka oli uutisen mukaan synkin luku sitten vuoden 1993. 

4.2.2009 Aasian taloudet kokivat vuoden lopussa äkkipysäyksen 
7.2.2009 Tehdastuotanto vähenee rajusti Saksassa ja Britanniassa 
7.2.2009 Irlannin paha taantuma syvenee täysiveriseksi lamaksi 
10.2.2009 IMF:n pääjohtaja: Teollisuusmaat ovat nyt lamassa 
11.2.2009 USA:n hallitus hyökkäsi taas sadoilla miljardeilla taantuman kimppuun - Valtiova-

rainministeri Timothy Geithnerin ja keskuspankin kerrottiin esitelleen edeltä-
vänä päivänä yhteensä yli 1 500 miljardin euron suunnitelman rahoitusmarkki-
noiden tueksi ja senaatin hyväksyneen 650 miljardin euron elvytyspaketin. Uu-
tisen mukaan kaikki keskeiset pörssi-indeksit laskivat tästä huolimatta tuolloin 
yli neljä prosenttia. 

12.2.2009 USA:n kongressi hyväksyi talouden elvytyspaketin - Elvytyspaketin kooksi sovittiin 
612 miljardia euroa. 

12.2.2009 Taantuma ei TeliaSoneraa horjuttanut - Myös hyviä uutisia nähtiin. 
14.2.2009 Rahaministerit: Ei protektionismille 
14.2.2009 Ruuan hinta nousi jälleen tammikuussa - Eteläisessä Euroopassa hintakilpailu on 

voimistunut, mutta Suomessa hinnat jatkavat nousuaan. 
17.2.2009 Pankkikriisi niittää tuhansia työpaikkoja Tanskassa 
17.2.2009 Viennistä riippuvan Japanin talous on vapaassa pudotuksessa 
18.2.2009 Otetaan vaihteeksi mallia Saksasta - Kurzarbeitin eli valtion tukeman lyhyemmän 

työpäivän käyttöönottoa toivotaan Suomeenkin. Näin vältyttäisiin irtisanomi-
silta ja nousukauden työvoimapulalta. Työministeri Olaf Scholzin mukaan 
Kurzarbeit tulee halvemmaksi kuin täysimääräisen työttömyyskorvauksen mak-
saminen. 

19.2.2009 Velat vievät osaa euromaista konkurssin partaalle 
24.2.2009 S&P: Venäjän talouden suljettu luonne on nyt eduksi - Venäläiset ovat sijoittaneet 

vähemmän kuin länsimaiden väestö, jonka vuoksi myös kulutus heikkenee 
Venäjällä vähemmän. 

24.2.2009 Pahimmat työttömyysluvut odotettavissa vasta ensi vuonna 
25.2.2009 Saksa vetää nyt muuta Eurooppaa syvään laskukauteen 
25.2.2009 Tammikuussa nähtiin ensimmäinen notkahdus työvoimatilastoissa 
27.2.2009 Euroalueen luottamus ennätysalhaalla 
28.2.2009 Itä-Euroopan talouksien pelastusoperaatio laajenee - Uusi tukiohjelma julkistettiin 

itäisten kansantalouksien rahoitussektoreiden elvyttämiseksi, sillä niiden heikko 
tila vaikuttaa myös lännen asemaan. 

28.2.2009 Viennin ja kulutuksen supistuminen sysäsivät Suomen taantumaan - Odotettua suu-
remman pudotuksen kerrotaan johtuvan yksityisen kulutuksen supistumisesta, 
jonka ei Matti Pohjolan mukaan olisi vielä pitänyt pienentyä niin paljon. 

2.3.2009 EU-maat lupasivat kunnioittaa yhteisiä sääntöjä kriisin syvetessä - Uutisen mukaan 
epävirallisessa huippukokouksessa protektionistinen ajattelu tuomittiin, mutta 
lama on alkanut merkittävästi kiristää EU-maiden suhteita. Myöskään aiemmin 
uutisoitu Itä-Euroopan tukipaketti ei saanut kokouksesta tukea. 

5.3.2009 EU-työttömyys nousee kymmenykseen ensi vuonna - Negatiivisesta työttömyysuuti-
sesta huolimatta Barroso vakuutti, että Euroopan unionilla on keinoja estää 
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talouden romahtaminen euroalueen maissa. 
7.3.2009 Nokian osake vajosi alle seitsemään euroon - Kurssin kerrotaan laskeneen ensi ker-

taa 2000-luvulla alle seitsemän euron ja vuoden aikana laskun olleen 70 %. 
10.3.2009 Latviaa uhkaa ”konkurssi kesäkuussa” 
13.3.2009 Yrityksiltä vaaditaan yhä enemmän vakuuksia - Taantuman kerrotaan vaikeuttavan 

yhä enemmän pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saatavuutta.  
14.3.2009 Lisää elvytystä vai tiukempaa sääntelyä? – Yhdysvallat toivoivat Euroopan sitoutu-

van elvytykseen vuosina 2009 ja 2010, mutta muun muassa Saksa ja Ranska 
korostivat olennaisena sen sijaan sääntelyn lisäämistä katastrofien estämiseksi 
jatkossa. 

17.3.2009 Bernanke: USA:n talous toipuu jo ensi vuonna 
18.3.2009 Uusien asuntojen rakentaminen virkistyi yllättäen Yhdysvalloissa - USA:n kauppa-

ministeriön mukaan asuntoaloitukset lisääntyivät helmikuussa viidenneksellä 
verrattuna tammikuuhun ja ensimmäistä kertaa sitten viime huhtikuun. 

19.3.2009 Rahtiliikenne satamissa voi supistua jopa kolmanneksen 
20.3.2009 PTT asettui keskivaiheille ennustajien synkistelylistalla - PTT ennusti kokonaistuo-

tannon laskevan vuonna 2009 3,5 % ja vuonna 2010 0,5 %. Työttömyyden he 
ennakoivat vuonna 2010 nousevan 9,6 prosenttiin. 

20.3.2009 Länsi-Eurooppa varautuu lisävelkaan muiden maiden hyväksi 
25.3.2009 Suomi vajoaa tänä vuonna syvään taantumaan - Valtiovarainministeriön ja Suomen 

Pankki ennakoivat entistä heikompaa talouskehitystä vuodelle 2009. Viennin 
ennakoitiin supistuvan 20 % ja kokonaistuotannon 5 %. Uutisen mukaan vasta 
kuukautta aiemmin Katainen ennakoi pahimmillaan 4,4 % pudotusta BKT:ssä. 
Maailmantalouden ennakoitiin aloittavan elpymisen vuonna 2010. 

25.3.2009 Työttömyys hypähti rajusti helmikuussa - Uutisessa kerrotaan työttömyysasteen 
kohonneen 7,6 prosenttiin ja työttömien määrän kasvaneen vuoden 2008 helmi-
kuuhun 33 000 henkilöllä. 

26.3.2009 ETLAn Korkman: Valtion menojen leikkaus olisi nykytilanteessa virhe - ETLAn toi-
mitusjohtaja Sixten Korkman kehottaa olemaan leikkaamatta menoja, sillä jul-
kisten menojen pitäminen nykytasollaan elvyttävät taloutta ja työllisyyttä. 
ETLA ennustaa Suomen talouden supistuvan vuonna 2009 6,5 %. 

28.3.2009 Alakulolle näkyy vain vähän lohtua - EK:n kyselyssä ilmeni, että teollisuuden ti-
lauskanta on jatkanut laskuaan ja on heikoimmalla tasolla 16 vuoden ajan teh-
dyn kyselyn aikana. Sen sijaan varastot ovat vähitellen lähteneet purkautumaan. 

1.4.2009 Sadat rakennusalan yritykset tehneet jo konkurssin – Tammi-helmikuun aikana 
Suomessa on tehty jo toistasataa konkurssia. Konkurssit lähtivät kasvuun jo 
vuonna 2008, mutta ovat kiihtyneet viime kuukausina. Eniten ne koettelevat 
pieniä yrityksiä ja alihankkijoita. 

1.4.2009 Viro alensi talousennustetta 
2.4.2009 Finanssivalvonta arvioi: Pankkien luottotappiot kaksinkertaistuivat - Luottotappioi-

den määrän kerrotaan kasvavan kaksin- tai kolminkertaisiksi (kasvaen noin 0,5 
% luottokannasta) viime vuosiin verrattuna, mutta olevan toistaiseksi ”kohtuul-
lisen pieni”. Lisäksi ne tulevat koskemaan pääasiassa yrityksiä. Finanssival-
vonta arvioi olevan hyvin mahdollista, että luottotappiot kasvavat vielä vuonna 
2010. 

3.4.2009 EKP yllätti odotettua pienemmällä koronlaskulla – Korkoa laskettiin 0,25 prosent-
tiyksikköä. Euroalueen talouden ennakoitiin supistuvan vuonna 2009 4,1 %. 
Työttömyyden pelättiin nousevan vuonna 2010 12 prosenttiin, sen ollessa vuo-
den 2009 helmikuussa 8,5 %. 

7.4.2009 Putin lupasi Venäjälle miljardien elvytystä 
9.4.2009 Talouden tuotanto rysähti tammikuussa kymmenen prosenttia miinukselle – Pudotuk-

sen suuruus tuli yllätyksenä. Sampo Pankin pääekonomisti Lauri Uotila oli en-
nakoinut enintään kahdeksan prosentin pudotusta. Hän ei usko loppuvuoden 
jatkuvan yhtä synkkänä vaan nopeaan pudotukseen vaikuttivat yritysten il-
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moittamat tuotannon supistamiset ja lomautukset, jotka usein tehdään vuoden-
vaihteessa.  

9.4.2009 Itä-Euroopan autoteollisuus syöksyy nyt lujaa 
15.4.2009 Yhdysvaltojen pankit nostavat toiveita talouden elpymisestä – Goldman Sachs uskoo 

pian pystyvänsä maksamaan takaisin sille myönnetyn hätärahoituksen. PT:n 
Jaakko Kianderin mukaan näyttää siltä, että elvytystoimet vaikuttavat USA:ssa 
ja pörssikurssien kehitys viittaa siihen, että käänne olisi odotettavissa. Sen sijaan 
Pohjola Pankin pääekonomisti Anssi Rantala epäilee yhä USA:n 
rahoitusmarkkinoiden toimivuutta. 

15.4.2009 Suomessa ei merkkejä taantuman hellittämisestä – Suomalaisten asiantuntijoiden 
mukaan viimeaikaiset positiiviset uutiset amerikkalaispankeilta vaikuttavat 
Suomeen viiveellä. Kun toistaiseksi vienti on heikkoa, edes oikea politiikka tai 
kotimarkkinoiden tukeminen eivät Anssi Rantalan mukaan muuta tilannetta 
olennaisesti. 

16.4.2009 Itella karsimassa lähes 400 työpaikkaa lähinnä hallinnosta ja tukitoiminnoista 
18.4.2009 VR varautuu lomautuksiin 
22.4.2009 Teräksen tuotanto puolittui - Suomen teräksen tuotannon puolittuminen ensim-

mäisellä vuosineljänneksellä johtui taantumasta ja tuotantoseisokeista. 
23.4.2009 IMF:n synkkä ennuste pudottaa Suomen euroalueen rupusakkiin – Suomen BKT:n 

ennakoidaan laskevan vuonna 2009 5,2 %, joka on euroalueen kolmanneksi 
huonoin Irlannin ja Saksan jälkeen. Vuonna 2010 Suomea heikommin suoriu-
tuisi enää Irlanti. IMF myös vahvistaa, että taantuma on pahin toisen maailman-
sodan jälkeen – nyt maailmantalouden ennakoidaan supistuvan 1,3 % kuluvana 
vuotena. 

24.4.2009 Varastojen purkaminen heikentää nyt metalliyhtiöiden tuloksia – Varastot kasvoivat 
vuoden 2008 lopulla, kun taantuman syvyyttä ei ymmärretty. Tuotannon ker-
rotaan putoavan nyt nopeammin kuin loppukysynnän, ja tulevaisuudessa voi-
daan nähdä vastakkainen ilmiö. Kun varastojen tyhjentäminen lopetetaan, tuo-
tantoluvut kohoavat, ja silloin sitä ei pidä tulkita taantuman käänteeksi. 

27.4.2009 Suomen Pankin Liikanen: IMF etsi aidosti ratkaisuja - Liikanen näkee positiivisina 
merkkeinä maailmantaloudessa riskilisien pienentymisen ja pörssikurssien lie-
vän nousun. Merkittäviä ongelmia löytyy silti. 

28.4.2009 Palvelualan odotukset synkkenevät yhä – Teollisuus- ja rakennusalan yritysten usko 
tulevaan on yhä erittäin alhainen, ja palvelualan heikkenee yhä. Myös työlli-
syystilanteen heikkeneminen EK:n Penna Urrilan mukaan on vasta nyt todella 
näkymässä. Urrilan mukaan työllisyys usein reagoi noin puolen vuoden vii-
veellä kysynnän vähenemiseen. 

28.4.2009 Käänne voi tarkoittaa montaa asiaa – Käänteen ajankohtaisuudesta keskustellaan. 
29.4.2009 Taantuma vienyt jo 84000 työpaikkaa – Työttömyysasteen kerrotaan kohonneen 8,3 

prosenttiin. 
30.4.2009 Fedin mukaan taloudessa nähtävissä hyviä merkkejä 
5.5.2009 Rahtimäärien lasku loiveni VR:llä maaliskuussa 
5.5.2009 EU-komissio: Vapaa pudotus on ohi, mutta talouden nousu viipyy yhä – EU:n BKT 

laskee vuonna 2009 4 %, joka on huomattavasti synkempi ennuste kuin alku-
vuonna, ja työttömyyden kerrotaan kasvavan 11 prosenttiin. Hitaan kasvun 
ennakoidaan alkavan vuonna 2010. Heikkoja positiivisia merkkejä on kuitenkin 
jo nähtävissä. 

6.5.2009 Eurokorot laskivat ennätysalas 
8.5.2009 EKP päätti tarjota šokkihoitoa euroalueen talouden elvyttämiseksi – EKP ilmoitti osta-

vansa enimmillään 60 miljardin euron arvosta joukkolainoja ja myöntämällä 
myös edullista perusrahoitusta suorilla lainoilla pankeille niin paljon kuin ne 
haluavat pisimmillään vuodeksi. 

8.5.2009 Trichet ennakoi parempaa – EKP:n pääjohtaja Trichet kertoi, että taantuma ja 
työttömyyden kasvu jatkuvat pitkään, mutta eivät syvene lamaksi, johon liittyisi 
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deflaatiota. 
8.5.2009 OP-Pohjola ei antanut taantuman säikäyttää - Pankki ilmoitti tammi-maaliskuun 

voitollisesta tuloksesta, joka oli vain hieman edellisvuotta pienempi. 
9.5.2009 Taantuman pahimmat karikot ovat suomalaispankeilla vielä edessä – Viimeaikaisista 

hyvistä uutisista ja tammi-maaliskuun hyvistä tuloksista huolimatta pankkeja 
odottaa luottotappioiden aika mahdollisesti seuraavien kahden vuoden ajan. 

13.5.2009 Autokauppa uskoo selviävänsä notkahduksesta pienin vaurioin 
13.5.2009 Belgian Verhofstadt: EU jäämässä yksin taantumaan - Verhofstadt kritisoi EU:n 

toimintaa vajavaiseksi ja vaatii pankkisektorin siivoamista, joka hänen mu-
kaansa on edellytys taantumasta toipumiselle. Lisäksi hän ehdottaa EU:hun 
omaa suurta roskapankkia ja eurobondien lanseeraamista. 

15.5.2009 Liettuan talous supistuu tänä vuonna 15,6 prosenttia 
21.5.2009 Isot riskit uhkaavat maailmantalouden orastavaa nousua –Maailmanpankin pääjoh-

taja Robert Zoellick kertoo luottomarkkinoiden olevan normalisoitumassa ja 
osakemarkkinoiden elpymässä. Sen sijaan työttömyyden kerrotaan olevan yhä 
kasvussa. Riskeinä hän pitää protektionismia, pankkien huonoja luottoja ja yk-
sityisen sektorin velkaantuneisuutta kehitysmaissa. 

22.5.2009 Finanssivalvonta tekee uusia stressitestejä pankeille 
25.5.2009 Zoellick: Maailma on sosiaalisen kriisin edessä 
26.5.2009 Irlannin talous putosi syvään rotkoon 
28.5.2009 Pörssijohtaja: Uusi kriisi voidaan estää paremmalla sääntelyllä – Nasdaq OMX:n 

pääjohtaja Robert Greifeldin mukaan johdannaismarkkinoiden läpinäkyvyys 
voisi estää koetun kaltaisen markkinoiden kaaoksen toistumisen. 

28.5.2009 EU-komissio kiirehtii uutta finanssivalvontaa 
29.5.2009 ILO: Maailman työttömien määrä kovassa nousussa 
29.5.2009 Autoalan konkurssiaalto laajenee edelleen USA:ssa 
3.6.2009 Taantuma ei vielä juuri näy suomalaisten ruokapöydissä 
3.6.2009 Yritykset hidastelevat nyt laskujen maksussa - Suomalaisten yritysten kerrotaan 

viivästävän laskujenmaksuaan, minkä vaikutuksista kärsivät eniten alihankin-
taketjun päässä olevat pienet yritykset. 

4.6.2009 Asuntotuotanto putoaa laman tasolle - Asuntoministeri Jan Vapaavuori kertoo 
vuonna 2009 aloitettavan 17 000 - 18 000 uuden asunnon rakentaminen. Edeltä-
vänä vuonna vastaava luku oli yli 30 000. 

4.6.2009 Muuttuuko taantuma inflaatioksi? 
5.6.2009 Stressitesti: Suomen pankit kestäisivät pahan taantuman - Uutisen aikaan Suomen 

BKT:n ennakoitiin laskevan vuonna 2009 5 %. Pankkeja testattiin 8 % supistumi-
sella, asuntojen hintojen 22 prosentin ja pörssikurssien 44 prosentin laskulla. 

6.6.2009 Yhdysvaltojen työttömyys paheni vähemmän kuin ennusteissa pelättiin 
9.6.2009 Talouskriisi on vaikea pala myös taloutta seuraavalle laatumedialle – The New York 

Timesia ja Financial Timesia on kritisoitu siitä, etteivät ne uutisoineet kriisistä 
ajoissa ja kriisin aikana pahensivat tilannetta kirjoittamalla liikaa negatiivisia 
uutisia. 

10.6.2009 Liikanen varoo herättämästä liikoja toiveita 
11.6.2009 Talouden nousun merkit näkyvät vasta luottamuksen paranemisena - Luottamuksen 

kerrotaan parantuneen ja sen olevan positiivinen merkki, vaikkakin luottamus-
luvut ovat yhä keskiarvon alapuolella. Suomen teollisuustuotannossa ei ole 
vielä juuri nähty vilkastumista, mutta muualla maailmassa kerrotaan havaitun 
”pieniä nytkähdyksiä ylöspäin”. Osa asiantuntijoista ennakoi talouden kasvun 
alkavan jo kuluvana vuotena, jos indikaattorit jatkavat nykyistä kehitystään, 
mutta jäävän negatiiviseksi, kun vertailukohtana on vuodentakainen lukema. 

13.6.2009 Konkurssiaalto niittää nimekkäitä saksalaisyrityksiä – Konkurssien kerrotaan kasva-
neen 10 % vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuotta aiempaan ja 
pelkästään maaliskuuta tarkasteltaessa 31 % edellisvuoden maaliskuuhun näh-
den. Kriisin kerrotaan selittävän suuren osan konkursseista. 
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17.6.2009 Yritysjohto arvioi ensi vuotta poikkeuksellisen epävarmasti – 70 % yritysjohtajista 
arvioi vuoden 2009 olevan selkeästi edeltävää vuotta heikompi. Työttömyyden 
kerrotaan olevan rajussa kasvussa ja kasvavan vuoteen 2011 asti. Vuoden 2010 
kerrotaan olevan poikkeuksellisen epävarma. 

23.6.2009 Yritysten on yhä vaikeampaa pitää kiinni lainaehdoistaan 
24.6.2009 Miesten työttömyys lähti alkuvuonna rajuun nousuun - Taantuma on Suomessa 

koetellut miesvaltaisia aloja, kuten teollisuutta ja rakentamista. Tästä johtuen 
miesten työttömyysaste oli 12 % ja naisten 9,7 %. Yleinen työttömyysaste oli 10,9 
%. 

25.6.2009 OECD nosti talouden kasvuennusteitaan - OECD nosti Yhdysvaltojen ja Kiinan 
talouskasvun ennusteita. Sen sijaan euroalue ei OECD:n mukaan osoita selkeitä 
elpymisen merkkejä. Suomen BKT:n järjestö arvioi supistuvan 4,3 %, valtiova-
rainministeriö 6 %. 

30.6.2009 Keskuspankkijärjestö varoittaa liian kovasta elvytyksestä – Keskuspankkien yhteis-
työelin, BIS, näkee avokätisen lainanannon estäneen markkinoiden täydellisen 
lamaantumisen, mutta muistuttaa inflaation vaarasta, jos rahoitusta ei vedetä 
ajoissa pois.  

1.7.2009 Euroalue ensimmäistä kertaa deflaatioon - EKP ennakoi kuluttajahintojen laskevan 
muutamia kuukausia. 

3.7.2009 USA:n työttömyys kielii hitaasta elpymisestä 
4.7.2009 Yrityksiä odottaa synkkä syksy, jos tilaukset eivät käänny viimeinkin nousuun - Va-

roittelusta huolimatta Aktian pankinjohtaja Bertel Weckman kertoo monen yri-
tyksen jo hiljalleen suunnittelevan uusia investointeja, mitä hänen mukaansa 
edesauttaa alhainen korkotaso. 

9.7.2009 Valuuttarahasto: Maailmantalous on alkanut elpyä - IMF korjasi ennusteitaan pa-
remmaksi ennakoimalla vuonna 2009 maailman BKT:n supistuvan 1,4 % ja vuo-
delle 2010 2,5 % kasvua. Uutisen mukaan euroalueelle lupaa hyvää Saksan teol-
lisuustuotannon voimakas nousu toukokuussa; +3,7 %. 

10.7.2009 Saksan vienti pieneni toukokuussa neljänneksen 
14.7.2009 Yrityksiltä odotetaan tuloskaudella lupauksia paremmasta huomisesta - Koska sijoitta-

jien odotukset ovat jo valmiiksi alhaiset, huonojen tulosjulkistusten Helsingin 
pörssin yhtiöiltä ei uskota pelästyttävän.  

15.7.2009 Työttömyys kasvaa, Eurooppa vapisee – Euroopan työttömien määrä on artikkelin 
mukaan kasvanut 21 miljoonaan henkeen, josta 5 miljoonan lisäys on tapahtu-
nut vuoden aikana. Esimerkiksi Virossa työttömyysprosentin kerrotaan olevan 
yli 15 ja Espanjassa lähes 19. Sosiaaliturvien leikkauksia pohditaan. 

15.7.2009 Euroalueen teollisuustuotanto kääntyi nousuun - Eurostat kertoo teollisuustuotan-
non kasvaneen toukokuussa 0,5 % huhtikuuhun verraten ja ennakoivan mah-
dollisesti syvimmän taantuman vaiheen olevan ohi. Koko vuoden tasolla kasvu 
jää negatiiviseksi. 

18.7.2009 Rautaruukki: Täydet varastot vajenevat tuskastuttavan hitaasti 
22.7.2009 Nordea iski kriisissä hyvän tuloksen – Uutisen mukaan muun muassa Nordean 

sijoitustuotteiden palkkiot ovat kääntyneet nousuun, sillä ihmiset ja instituutiot 
uskaltavat jälleen sijoittaa rahastoihin. 

25.7.2009 Kolmannes EU-kansalaisista pelkää potkuja - Suomalaisista vastaavan osuuden 
kerrotaan olevan yksi seitsemäsosa. Oman työpaikan menettämistä enemmän 
Euroopassa pelättiin puolison työpaikan puolesta. 

28.7.2009 Kuluttajat uskovat, että nyt ostaminen kannattaa - Taloustilanteen uskotaan pian 
kohentuvan, mutta työttömyyttä pidetään yhä uhkana. Tutkimuksissa parem-
pituloiset ja työpaikkansa säilyttäneet ovat olleet optimistisempia taloustilan-
teen suhteen. 

28.7.2009 Usko talouteen palautuu rivakasti 
28.7.2009 Rakentaminen väheni toukokuussa yli neljänneksen - Uudisrakentamisen kerrotaan 

supistuneen vuodentakaisesta 26 %. 
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29.7.2009 Yhdysvaltain valtionvelka paisuu taantumassa historiallisen suureksi – Vuonna 2008 
Yhdysvaltain kongressin budjettitoimisto, CBO, kertoi velkaa olevan suhteessa 
bruttokansantuotteeseen 41 %. Velan ennakoitiin kasvavan vuonna 2009 57 pro-
senttiin, vuonna 2010 65 prosenttiin ja olevan vuonna 2019 jo 82 prosenttia 
BKT:stä. 

29.7.2009 Yhdysvaltain henkselit kestävät  
30.7.2009 EKP näkee lainamarkkinoilla käänteen - Asuntolainojen kysynnän kerrotaan lähte-

neen huhti-kesäkuussa nousuun ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen ja myös 
niiden saatavuudessa näkyvän merkkejä kohentumisesta. 

31.7.2009 Teknologiateollisuus ei uskalla edes ennustaa tulevaa 
31.7.2009 Luottamus talouteen vahvistui euroalueella - Luottamuksen kerrotaan parantuneen 

jälleen heinäkuussa ja olevan nyt viime marraskuun tasolla. 
 


