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Talouskehitys 1 – 6/2017
Kh 14.8.2017, § 289
Suomen talous on vihdoin selvässä nousussa pitkän hitaan talouskehityksen jälkeen. Bkt:n kasvu jatkuu myös seuraavina vuosina, vaikka hivenen hidastuen. Tilastokeskuksen ennakollisen neljännesvuositilinpidon mukaan Suomen talous kasvoi vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 1,2 % edellisestä neljänneksestä,
mikä oli selvästi odotettua enemmän.
Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 2,4 %. Vuoden 2018
kasvuksi muodostuu 1,6 % ja v. 2019 kasvuksi 1,5 %. Talouskasvun nopeutuessa
se on myös laaja-alaisempaa. Talouden aktiviteetti ei ole enää pelkästään kotimaisen kysynnän varassa, vaan myös vienti kasvaa selvästi. Teollisuuden kääntyminen reippaaseen kasvuun tukee myös tuottavuuden nopeaa kohentumista.
Maailmantalouden näkymät ovat myös piristymässä. Maailman ostovoimakorjatun
bkt:n kasvu nousee noin 3½ prosenttiin v. 2017 ja kiihtyy
edelleen vuosina 2018 ja 2019.
Vuonna 2017 Suomen bkt:n kasvu kiihtyy 2,4 prosenttiin. Tätä suurempiakin kasvuennusteita on esitetty. Yksityisen kulutuksen kasvu on suhdannetilanteeseen
nähden vahvaa. Kulutuksen kasvua tukevat työllisyyden koheneminen, kotitalouksien reaalitulojen kasvu sekä kuluttajien odotusten vahvistuminen. Yksityisten investointien painopiste on siirtymässä asuntoinvestoinneista ja rakentamisesta teollisuuden ja yritysten koneisiin ja laitteisiin sekä tutkimus- ja kehittämisinvestointeihin. Kasvun perusta vankentuu, kun myös viennin kasvu kiihtyy lähes viiteen prosenttiin. Ulkomaankaupan vaikutus bruttokansantuotteen kasvuun kääntyy positiiviseksi v. 2017.
Kaupungin kuuden kuukauden talouskehitys on tyydyttävä. Toimintamenojen kehitys on kokonaisuudessaan alle budjettitason ja tulokehitys ainakin vielä tässä
vaiheessa budjettitasolla. Loppuvuoden talouskehitystä varjostaa epävarmuus erityisesti kunnallisverotulojen kehityksestä. Laaditut ennusteet koko vuoden kunnallisverojen määrästä lähtevät siitä, että kunnallisverotulokohta ei toteudu budjetin
mukaisena.
Kaupungin talouskehitys edellyttää, että menokehitystä ja budjettiseurantaa tehdään tarkoin palvelukeskusten eri johtoryhmissä ja kehityksestä raportoidaan kuukausittain omille lautakunnille ja rahoitusjohtajalle.
Syyskauden aikana talouden tavoitteiden toteuttamiseen liittyy haasteita. Vuosikatetaso tulee saada nousemaan budjettitasoa paremmaksi, selvästi yli 20 milj. euron. Tämä edellyttää erittäin suurta pidättyvyyttä menojen osalta, mutta myös sitä,
että tulopohja pitää erityisesti verotulojen osalta.
Investointien toteutuma selviää syyskaudella ja tällöin nähdään myös toteutuvatko
kaikki päätetyt kiinteistökaupat.
Kaupungin rahoitusasema on vakaa ja kevätkaudella toteutetuilla rahoitusjärjestelyillä turvataan kaupungin likviditeetti.
Katsaus, Talouskehitys 1–6/2017, liite 289/Valt 116.
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Valmistelija:

rahoitusjohtaja Aaro Honkola

Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi katsauksen Talouskehitys 1–6/2017,
sekä saattaa asian valtuustolle tiedoksi.
Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätietoja:

rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 06 416 2130,
aaro.honkola(at)seinajoki.fi

--Valt 28.8.2017, § 116
Kaupunginhallituksen ehdotus:
Valtuusto merkitsee tiedoksi katsauksen Talouskehitys 1–6/2017.
Päätös:
Lisätietoja:

rahoitusjohtaja Aaro Honkola, p. 06 416 2130,
aaro.honkola(at)seinajoki.fi

