
1. Eurooppa horjuu, horjuuko Suomi?

Maailmantaloudessa on kosolti ongelmia, jotka vaikuttavat 
myös suomalaisten kotitalouksien taloudenpitoon. Pahin on 
valtioiden velkaongelma. Vaikka syvä kriisi onnistuttaisiinkin 
välttämään, hidastaa valtioiden vyönkiristys talouskasvua 
useaksi vuodeksi. Tämä näkyy Suomessakin siten, että palk-
ka- ja yrittäjätulojen kasvu hidastuu.  Lisäksi työttömyysriski 
kasvaa uudelleen. Myös verojen kiristykset syövät kulutus-
mahdollisuuksia.
Tänä vuonna Suomen talouden kasvu on hyvän alkuvuo-

den ansiosta 3,2 prosenttia. Talouskasvu kuitenkin hidastuu 
loppuvuonna ja ensi vuoden kasvu jää alle kahteen prosent-
tiin. Kunhan pahin kriisi pystytään välttämään, ei liialliseen 
synkkyyteen ole aihetta. Kasvu käynnistyy uudelleen ensi 
vuoden loppupuolella. Maailmantaloudessa on paljon kasvu-
potentiaalia ja suomalaisilla yrityksillä on edellytykset ottaa 
kasvusta kiinni. Tämä kuitenkin edellyttää, että euroalueen 
poliittiset johtajat saavat vakavat ongelmat ratkaistua ennen 
kuin kriisi ryöstäytyy täysin hallinnasta.
Heikolla talouden kehityksellä on kuitenkin myös kääntö-

puolensa. Korkotaso säilyy edelleen poikkeuksellisen al-
haisena, mikä auttaa huomattavasti asuntovelallisia. Koti-
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talouksien kannalta hyvä uutinen on myös bensiinin hinnan 
aleneminen, kun raakaöljyn maailmanmarkkinahinta laskee. 
Ylipäätään tänä vuonna korkealle kohonnut infl aatio hidas-
tuu ensi vuonna. Tämä lisää kotitalouksien kulutusmahdolli-
suuksia ostovoiman kohentuessa.

2. Uhkat tulevat ulkoa

Suomen talouden kehityksen kannalta keskeisin tekijä tänä 
ja ensi vuonna on eurokriisin suunta. Jos euroalueen on-
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gelmia ei pystytä ratkaisemaan aivan lähitulevaisuudessa, 
euroalueen talouskasvu tyrehtyy kokonaan tai pahimmassa 
tapauksessa kohdataan syvä lama. Jos kriisi ryöstäytyy kä-
sistä, edessä on vuoden 2008 kaltainen talouden romahdus. 

 Suomalaisille kotitalouksille euro- ja maailmantalouden 
kriisit välittyvät ensisijaisesti työpaikkojen, palkkojen, korko-
jen ja hintojen välityksellä.  

 Suomi on ollut myös mukana tukemassa euroalueen on-
gelmiin joutuneita Kreikkaa, Irlantia ja Portugalia kriisin kai-
kissa vaiheissa. Toistaiseksi tukipaketeista ei ole suomalai-
sille kotitalouksille syntynyt kustannuksia. Eduskunnassa jo 
hyväksytyistä ja myönnetyistä tukipaketeista koituisi suoria 
kustannuksia kotitaloutta kohti noin 150 euroa, jos tuetut val-
tiot jättäisivät neljänneksen veloistaan maksamatta.
 Suurimmat kustannukset velkakriisistä kotitalouksille eivät 
tule kuitenkaan tukipaketeista, vaan talouskasvun hidastumi-
sesta.  Palkkojen nousu hiipuu, työttömyys lisääntyy ja verot 
kasvavat. Toistaiseksi työpaikkansa säilyttänyt kotitalous on 
tähän asti enemminkin hyötynyt talouden ongelmista, kun 
asuntolainojen korot ovat pysyneet poikkeuksellisen alhaisi-
na.  

3. Bensiinin hinta laskee

Bensan hinta on yksi näkyvimmistä asioista, jossa maail-
mantalouden myrskyt tuntuvat kotitalouksien arjessa. Eu-
ron ja dollarin heilahtelut sekä itse raakaöljyn hinnanmuu-
tokset maailmantalouden syklien vanavedessä näkyvät 
bensapumpulla, samoin valtiontalouden ongelmat verojen 
noustessa.  Maailmantalouden kasvun hiipuessa raakaöljy 
halpenee, mutta toisaalta valtio yrittää paikata alijäämäänsä 
korottamalla bensaveroa. Koska kriisi koettelee kumpaakin 
mannerta, valuuttakurssissa ei tapahdu dramaattisia muu-

toksia.  Kaikkiaan bensan hinta tulee hieman laskemaan. 
Tämän vuoden keskihinta asettuu 1,55 euroon litralta, kos-
ka loppuvuotta kohti bensa tulee halpenemaan. Ensi vuonna 
hinta on keskimäärin 1,4 euroa.

4. Suomen talouden kasvu hidastuu

Suomen talous on kasvanut alkuvuoden varsin vauhdik-
kaasti, mutta loppuvuonna tuotannon kasvu selvästi hidas-
tuu. Suomi on erityisen herkkä maailman talouden muu-
toksille ja kasvun hidastuminen maailmalla seuraaviksi 
vuosiksi heijastuukin vääjäämättä myös Suomen talouteen.  
Isossa roolissa oleva vientisektori ei vedä enää totuttuun 
tapaan ja viennin hiipuessa myös teollisuuden investoin-
nit vähenevät. Rakentaminen on ollut vilkasta, mutta epä-
varmuus vähentää rakentamista erityisesti ensi vuonna.

 Lisäksi heikko taloustilanne on synkistänyt kuluttajien os-
tohaluja. Tämä näkyy varsinkin suurien hankintojen lykkää-
misenä. Auto- ja huonekalukauppa tulevatkin vähenemään 
ensi vuonna. 

 Tässä on kuitenkin myös uuden kasvun sie-
men. Lykätyt hankinnat tulevat ennen pitkään eteen.
 Vuoden 2008 fi nanssikriisin jälkeen valtion kassa ammot-
taa tyhjyyttään eikä sieltäkään ole odotettavissa merkittä-
vää piristysruisketta talouteen. Tällä kertaa ei elvytyspaket-
teja juuri tehdä, sillä lisävelkaantumista halutaan välttää.
 Ensi vuoden kasvuluku jää alle kahteen prosenttiin, mikä 
on hallaa työllisyystilanteelle. Jotta työllisyys kasvaisi, pitäisi 
tuotannon kasvaa yli kaksi prosenttia vuodessa. Ensi vuon-
na työttömyys kääntyykin lievään nousuun. Ensimmäisenä 
työttömyys kasvaa teollisuudessa, mutta työttömyysriski 
kasvaa myös muilla aloilla. Pahaksi työttömyysongelma ei 
kuitenkaan ehdi äitiyä, kunhan talouden suunta saadaan 
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ensi vuoden aikana kääntymään. Tämä edellyttää, että val-
tion velkaongelmiin niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissakin 
on löydetty uskottava poliittinen ratkaisu. Muuten Suomella 
on hyvät eväät kasvuun.

5. Vyönkiristystä edessä

Suomalaisille kotitalouksille lähivuodet ovat totuttua tiukem-
mat. Tänä vuonna kotitalouksien reaalitulojen kehitys on lä-
hellä nollaa, kun tulot kasvavat vain hintojen nousun verran.

 Tulot kasvavat tänä vuonna kohtuullisesti, mutta kulutus-
mahdollisuuksia hillitsee nopea infl aatio. Ruuan, asumisen 
ja bensan kallistuminen nostavat infl aation tänä vuonna yli 
kolmeen prosenttiin. Onneksi hintojen nopea nousu on kui-
tenkin väliaikaista. Hintojen nousuvauhti hidastuu selvästi 
loppuvuoden aikana ja on ensi vuonna selkeästi alhaisem-
malla tasolla tähän vuoteen verrattuna.
Lisäksi julkinen talous on edellisen fi nanssikriisin jäljiltä val-

miiksi alijäämäinen. Valtio ei voikaan antaa veronalennuksilla 
merkittävää lisäpotkua talouteen. Päinvastoin myös valtion 
ja kuntien vyönkiristys syö kotitalouksien kulutusmahdolli-
suuksia. Veronkorotukset ja etuuksien karsiminen yhdessä 
heikkenevän tulokehityksen kanssa pitävät kotitalouksien 
ostovoiman kasvun heikkona. 

Tänä  vuonna eniten kärsii eläkeläisten ostovoima. Koska 
eläkkeiden tarkastus tehdään edellisen vuoden hintojen ja 
palkkojen perusteella, ovat eläkkeet nousseet tänä vuonna 
vain vähän. 

Viime vuonna infl aatio oli hyvin matala ja palkankorotuk-
setkin varsin maltillisia. Lisäksi eläkeläisten keskimääräinen 
kulutuskori kallistuu palkansaajien koria enemmän, koska 
asumisen ja ruuan osuudet kulutuskorista ovat palkansaa-

jan koria suuremmat. Molempien hinta nousee tänä vuon-
na varsin paljon. Eläkeläiset saavat kuitenkin tasausta ensi 
vuonna, kun eläkkeiden ostovoima kasvaa kotitalouksista 
eniten. Tämän vuoden nopea infl aatio tarkoittaa ensi vuon-
na tavallista suurempia eläkkeiden indeksikorotuksia. Ruu-
an ja asumisen hintojen nousu rauhoittuu myös selvästi. 

 Nopea hintojen nousu tänä vuonna vähentää myös pal-
kansaajakotitalouksien kulutusmahdollisuuksia. Ensi vuonna 
tilanne on hintojen osalta parempi, mutta palkankorotukset 
todennäköisesti pienemmät. 

Vaikka valtio ei työn verotusta hallitusohjelman lupausten 
mukaisesti kiristä, kasvaa verolasku myös palkansaajilla. 
Kunnat nostavat luultavasti sekä kunnallisveron prosenttia 
että kiinteistöveroja. Valtio nostaa varmasti alkoholin, sokerin 
ja autoilun veroja. 

Yrittäjien reaalitulojen kehitys on palkansaajia ja eläke-
läisiä parempaa vielä tänä vuonna viime vuoden tapaan. 

 Finanssikriisistä palautuminen on parantanut yritysten ta-
loustilannetta. Tuotannon hiipuminen tämän vuoden loppu-
puolella hidastaa kuitenkin myös yrittäjien tulojen kasvua. 
Ensi vuonna yrittäjien tulot jo laskevatkin heikon taloustilan-
teen takia. 

Maatalousyrittäjien puolella viljan tuottajahinta pysyy varsin 
korkealla tasolla myös tämän syksyn aikana. Maidon tuotta-
jahintaa on nostanut kasvanut kysyntä maailmanmarkkinoil-
la. Lihantuottajilla tilanne sen sijaan on heikko, sillä nousseet 
rehukustannukset ja kireä markkinatilanne tekevät tilanteen 
erittäin vaikeaksi. 
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www.poppankki.fi    
   
 

Aidosti lähellä ihmistä. 
   

Panoshintojen nousu rasittaa myös muuta maataloustuo-
tantoa. Niinpä koko maatalouden tasolla yrittäjätulon kehitys 
ei ole kovin positiivinen tänä vuonna. Ensi vuonna näyttää 
sen sijaan paremmalta öljyn hinnan laskun hellittäessä kus-
tannuspaineita. 

6. Alhaiset korot auttavat asuntovelal-
lista

Hidas talouskasvu vaatii jatkossakin löysää rahapolitiikkaa 
ja keskuspankin on pidettävä ohjauskorkonsa alhaisena. 

Asuntovelkaisten kannalta tilanne on suotuisa, jos työpaik-
ka on turvattu. Suosituimman viitekoron 12 kuukauden euri-
borin ennakoidaan olevan vuoden lopussa 2,0 % ja keski-
määrin samalla tasolla  vuonna 2012.

Asuntolainan korkojen verovähennyskelpoisuutta pienen-
netään neljän vuoden aikana 100 %:sta 75 %:iin, mutta 
samalla alijäämähyvitysprosentti nousee. Nykyisellä korko-
tasolla laskettuna 100.000 euron asuntolainassa veromuu-
tos maksaa neljän vuoden kuluttua kotitaloudelle noin 110 
euroa vuodessa. 
Asuntomarkkinoilla nähdään kaupankäynnin hidastumis-

ta jo tämän syksyn aikana. Asuntokauppa on käynyt hyvin 
viimeisen puolentoista vuoden aikana, mutta epävarmuuden 
lisääntyminen on pidentänyt myyntiaikoja. Asuntomarkki-
noiden rauhoittumista voi kuitenkin pitää myös terveenä il-
miönä. Viime vuosina hintojen nousu on ollut liian nopeaa 
suhteessa tulojen kehitykseen. Lisäksi asuinrakentaminen 
on noussut fi nanssikriisin notkahduksesta kovaa vauhtia ja 
asuntojen tarjonta pystyy jatkossa vastaamaan paremmin 
kysyntään. Asunnonostoa epävarmassa taloustilanteessa 
harkitaan normaalia kauemmin, koska kyse on kotitaloudelle 
suuresta investoinnista. Lähivuosina asuntojen hinnat nou-
sevat samaan tahtiin heikon tulokehityksen kanssa.
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Korko

Ennuste perustuu Pellervon taloustutkimuksen ja 
POP Pankin tuottamaan aineistoon.


