
1. Suomi ajautuu lamaan

Maailmantalouden ongelmat heijastuvat täydellä teholla 
Suomen ensi vuoden talouskasvuun. Suomen talous kasvaa 
tänä vuonna vielä 2,9 prosenttia, mutta supistuu ensi vuonna 
yhden prosentin. 
Talouden supistuminen alkaa ensi vuoden aikana näkyä 

myös suomalaisten kotitalouksien arjessa ympäri Suomen. 
Työpaikkojen määrä ei kasva missään Suomen maakunnas-
sa. Työssäkäyvien tulot kasvavat, mutta verojen korotukset 
syövät osan raamiratkaisun mukaisista palkankorotuksista. 
Nämä tekijät yhdessä kääntävät kotitalouksien kulutuksen 
laskuun. Tämä siitäkin huolimatta, että pitkittyvän kriisin 
myötä matalana pysyvä korkotaso auttaa asuntovelallisten 
tilannetta. 
Julkisen talouden kulukuri näkyy päiväkotien, koulujen ja 

muiden julkisten rakennusten vähäisempänä rakentamise-
na. Muutoinkaan julkisen sektorin toimenpiteet eivät ensi 
vuonna tue voimakkaasti talouskasvua. Hyvin asiansa hoi-
taneella Suomen valtiolla olisi kuitenkin mahdollista tukea 
työllisyyttä ilman uhkaa velkarahan korkotason noususta, 
jos elvytystoimenpiteet yhdistettäisiin pitkän aikavälin julkista 
kulutusta leikkaaviin ja kasvua tukeviin ratkaisuihin. Pitäisi-
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kin muistaa, että huomisen kasvulle rakennetaan pohjaa jo 
tänään. Yhteiskunnalle varmasti kannattava sijoitus on vä-
littömästi panostaa nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä vä-
hentäviin toimiin.

2. Maailmantaloudessa myös mahdol-
lisuuksia

 Eurokriisin ratkaisemiseksi tehtävät päätökset tulevat 
määrittämään ensi vuoden talouskasvun. Jotta täydellinen 
romahdus vältetään, pitää pystyä sopimaan velkaantumisen 
kuriin laittamisen lisäksi talouskasvua tukevista toimista.  

KESKEISET ENNUSTEMUUTTUJAT



 Eurokriisin lisäksi maailmantalouden kasvua uhkaa Yh-
dysvaltojen edelleen jatkuva velkakriisi. Yhdysvaltalaistenkin 
poliitikkojen on ollut vaikea löytää riittävää yhteisymmärrystä 
kivuliaista mutta välttämättömistä ratkaisuista. Tämän lisäksi 
talouskasvun hiipumisesta huolimatta kalliina pysytellyt öljy 
koettelee kuluttajia kaikilla mantereilla. 
 Useista haasteista huolimatta maailmantalous on täynnä 
mahdollisuuksia, jotka vain helposti unohtuvat akuuttien on-
gelmien keskellä. Kiinan ja muiden kehittyvien maiden nousu 
avaa myös länsimaiden yrityksille aivan uusia kasvun mah-
dollisuuksia. Myös Suomi saa osansa tulevasta kasvusta, 
koska suomalainen työvoima on osaavaa mutta hinnaltaan 
kilpailukykyistä, ja kotimaisilla yrityksillä on esteetön pää-
sy maailman suurimmalle talousalueelle. Hyvin toimiva ja 
vakavarainen pankkisektori tarjoaa rahoitusta yrityksille ja 
kotitalouksille myös vaikeina aikoina. Myös perinteinen suo-
malainen sopimisen kulttuuri antaa yrityksille vahvan pohjan 
ponnistaa ylöspäin. Nykyiset vaikeudet haittaavat vakavasti 
talouskasvua lähitulevaisuudessa, mutta vuoden parin pääs-
tä Suomella on mahdollisuus lähteä uuteen ripeään kasvuun 
maailmantalouden vetämänä.

3. Lama lisää työttömyyttä
 

 Suomen kokonaistuotanto kääntyy ensi vuonna laskuun. 
Maailmantalouden ongelmista seurauksena Suomessakin 
alkava lama vähentää työpaikkoja yrityksissä. Julkissektorin 
työpaikat eivät vähene, mutta niidenkin kasvu tyrehtyy. Työt-
tömyys ei kuitenkaan nouse jyrkästi, koska suurten ikäluok-
kien eläköityminen toimii puskurina työmarkkinoiden sopeu-
tumisessa. Koko talouden työttömyysaste nousee kuitenkin 
8,4 prosenttiin. Nuorten työtilanne heikkenee muita väestö-
ryhmiä enemmän. Nuorten työttömyyteen pitääkin puuttua 
aktiivisella otteella, koska pitkillä työttömyysjaksoilla työuran 
alkupäässä on merkittäviä vaikutuksia koko työuraan.

4. Kotitalouksien ja yritysten kannattaa 
varautua tuleviin haasteisiin

 Kotitalouksille taloustilanteen heikkeneminen on tuntunut 
vasta rahastojen ja osakkeiden arvon alenemisena sekä 
matalina korkoina. Finanssimarkkinat ennakoivat tulevaa, 
joten reaalitaloudessa huonommat ajat ovat vasta edessä-
päin. Kotitalouksien kannattaakin varautua tulevaan epä-
varmaan aikaan perinteisesti säästämällä pahan päivän 
varalle. Vaikka säästöille saatavat tuotot eivät olisikaan 
suuria, vararahaston kerryttäminen lisää arjen turvallisuutta.  
 Yritysten osalta epävarmuus tulevasta kehityksestä luon-
nollisesti vaikeuttaa investointipäätösten tekemistä. Mikäli 
kuitenkin oman alan näkymät vähänkään antavat mahdolli-
suuksia uusien investointien tekemiseen, investointi uusiin 
koneisiin ja laitteisiin saattaa olla parasta varautumista tu-
levaan. Investointien rahoituksen hinta on nyt kohtuullinen. 
Tämän lisäksi monissa Keski-Euroopan maissa pk-yritysten 
investointien rahoitus on suurissa ongelmissa sikäläisen 
pankkisektorin pahojen ongelmien vuoksi. Näin ollen nyt 
tehtävät investoinnit saattavat antaa huomenna ratkaisevan 
edun kilpailijoihin nähden.  

5. Pahimmat hinnannousut takana, 
eläkeläisten ja palkansaajien tulot kas-
vavat hyvin

Poikkeuksellisen vaikea taloustilanne näkyy ensi vuon-
na myös tuloissa ja hinnoissa, muttei vuosien 2008-2009 
kriisin toistona. Vaikka maailmantalous on myllerryksessä, 
nousevat eläkeläisten ja palkansaajien tulot ensi vuonna 
varsin mukavasti. Erityisesti eläkeläisille ensi vuosi on varsin 
hyvä. Kun inflaatio söi eläkeläisten ostovoimaa tänä vuonna 
pahasti, tulee se ensi vuonna osittain takaisin. Työeläkein-
deksin korotus ensi vuodelle on 3,6 prosenttia. Kun myös 



inflaatio hiipuu, paranee eläkeläisten ostovoima ensi vuonna 
selvästi. 
Myös niiden palkansaajien, jotka eivät joudu työttömiksi, 

tulokehitys on kohtuullinen. Raamisopimus takaa palkkojen 
2,5 prosentin kasvun. Toisaalta heikossa taloustilanteessa ei 
kannata odottaa kovin suuria henkilökohtaisia palkankoro-
tuksia, eikä tulokseen sidottuja palkanlisiä.
Yrittäjien tulokehitys vaihtelee muita ryhmiä voimakkaam-

min suhdannetilanteen mukaan. Alkava lama näkyykin yrit-
täjien ensi vuoden tuloissa. Monet pienet ja keskisuuret yri-
tykset ovat osa vientivetoista alihankintaketjua, joten viennin 
ongelmat näkyvät myös sellaisissa yrityksissä, jotka eivät 
itse suoraan toimi vientimarkkinoilla. Kotimarkkinayrityksissä 
erityisesti rakentajien tulot pienenevät verrattuna kuluvaan 
vuoteen rakentamisen vähentyessä.
Maatalousyrittäjien puolella erityisesti rehuviljan tuottaja-

hinta on pysytellyt korkealla tasolla. Tosin hintojen vaihtelu 
on kasvanut, mikä on merkki epävarmuuden lisääntymisestä 
maailman viljamarkkinoilla. Maidon tuottajahinta on vahvis-
tunut tänä vuonna, ja sen odotetaan pysyvän suunnilleen 
nykytasolla myös ensi vuonna. Lihantuottajien asema on 
sen sijaan ollut tukalampi. Etenkin sianlihan tuottajahinta 
on noussut varsin vaatimattomasti kustannusten nousuun 
verrattuna. Panoshintojen kovin nousu on kuitenkin takana 
ja ensi vuoden aikana panoshintojen arvioidaan kääntyvän 
laskuun. Maatalouden yrittäjätulojen kehityksessä onkin suu-
ria eroja tuotantosuuntien välillä. Vaikka viljatilojen tulot ovat 
nousseet, kotieläintilojen heikompi kehitys vetää koko maa-
talouden yrittäjätulon miinukselle tänä vuonna. Ensi vuonna 
tulokehityksen arvioidaan kuitenkin olevan positiivinen kus-
tannuspaineiden (rehut, energia ja lannoitteet) hellittäessä.
Hintojen puolella alkuvuoden hurja nousukiito bensiinin hin-

nassa on toistaiseksi ohi, ja polttoaineen litrahinta on rauhoit-
tunut noin reiluun 1,5 euroon. Vaikka Suomen ja Euroopan 
talouksia uhkaa lama, ei paluuta finanssikriisin aikaiseen 

bensiinin alhaiseen hintaan ole näköpiirissä. Päinvastoin, 
95-oktaanisen bensiinin litrahinnan ennustetaan kiipeävän 
keskimäärin 1,6 euroon ensi vuonna.  
Hintojen nousun jatkumisesta pitävät huolen kolme seik-

kaa: kiristyvät verot, kalliina pysyttelevä öljy sekä euron heik-
keneminen suhteessa dollariin. Kotimaiset veronkorotukset 
käyvät pahimmin dieselautoilijan kukkarolle, mutta myös 
bensiinin hinta nousee verojen vuoksi noin 4 senttiä litralta. 
Toisaalta jo raakaöljyn dollarihinta tulee pysymään suhteel-
lisen kalliina. Nykyisellä hinnalla maailman öljyntuotanto jää 
pahasti jälkeen kysynnästä, joka ei ole merkittävästi hiipu-
massa edes taantumaan mentäessä. Hintapaineiden hattu-
tempun kruunaa euroalueen velkakriisin kärjistyminen, joka 
heikentää euroa suhteessa dollariin ja nostaa tuontiöljyn eu-
romääräistä hintaa tuntuvasti.
Veronkorotukset eivät kuitenkaan rajoitu vain polttoainei-

siin, vaan myös makeisveron, alkoholi- ja tupakkaveron, 
autoveron sekä parturien ja kampaamojen arvonlisäveron 
korotukset nostavat kuluttajahintoja jo alkuvuodesta. Pientä 
lohtua suo se, että esimerkiksi ruoka ei enää kallistu tänä 
vuonna koettua hurjaa tahtia ja että taantuman tullessa ylei-
sen hintojen nousun voidaan odottaa laantuvan merkittäväs-
ti. Kaikkiaan inflaatio hidastuu ensi vuonna 2,3 prosenttiin.

6. Velkakriisi auttaa asuntovelallista,  
finanssikriisi ei

Vaikka inflaatio on euroalueella pysynyt vielä kolmen pro-
sentin tuntumassa, laski EKP joulukuussa ohjauskorkoa ta-
san yhteen prosenttiin, koska euroalueen hidastuva talous-
kasvu heikentää hintapaineita. Ensi vuonna 12 kuukauden 
euribor on keskimäärin 1,5 %. Lainojen korkokustannuksiin 
on silti luvassa nousupaineita, koska finanssikriisin jäljiltä 
pankkien lisääntyvästä sääntelystä aiheutuu kuluja. 
Synkkenevä talouden tila on näkynyt kotitalouksien asun-
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nonostoaikeissa alkusyksystä lähtien. Suuria hankintoja har-
kitaan pidempään, mikä on johtanut asuntojen myyntiaikojen 
pidentymiseen. Asuntojen hintakehitys on myös pysähtynyt 
loppuvuoden aikana. Asuntojen hinnat eivät ensi vuonna kui-
tenkaan laske merkittävästi, koska työttömyys nousee varsin 
maltillisesti. Terve pankkisektori pystyy myös ottamaan huo-
mioon kotitalouden tilapäiset häiriöt lainanmaksukyvyssä. Li-
säksi asuntojen hinnat ovat tyypillisesti nousseet kestävällä 
tavalla samaan tahtiin kotitalouksien tulojen kanssa, joten 
Suomessa asuntojen hinnassa ei ole ”kuplaa”.

 
7. Suhdanteet koettelevat työpaikkoja 
koko Suomessa

 Maakunnissa suhdanteet näkyvät lähinnä työmarkki-
noiden kautta. Tulotaso ei laske nopeasti sillä tulonsiirrot 
tasoittavat kulutusta maakuntien välillä. Alueelliset työttö-
myysasteet eivät vielä vuoden 2012 aikana nouse merkittä-
västi, koska työpaikat sopeutuvat vasta viiveellä tuotannon 
muutoksiin. Työpaikat vähenevät noin 30 000:lla. Vaikka 
osa työpaikkojen häviämisestä hoituukin eläköitymisen 
kautta, tämä ei yksin riitä, vaan useissa maakunnissa yrityk-
set joutuvat irtisanomaan ja lomauttamaan henkilöstöään. 
 Taantuma vähentää erityisesti viennistä riippuvaisen 
teollisuuden työpaikkoja. Tämän seurauksena työpaikkoja 
katoaa ennen kaikkea teollisuudesta riippuvaisista maa-

kunnista, joissa tuotantorakenne on yksipuolinen. Tällä 
kertaa myös kansainvälisesti suuntautuneet palvelutoimi-
alat joutuvat karsimaan väkeä. Uudellamaalla työpaikkojen 
vähentyminen näkyykin lukumääräisesti eniten. Sellaiset 
maakunnat, joissa on paljon koulutettua nuorta työvoimaa, 
sopeutuvat kuitenkin muutoksiin helpommin. Myös maa-
kunnat, joissa on aktiviteettia kaupan, turismin ja kaivoste-
ollisuuden alalla pitävät yllä positiivista työpaikkakehitystä. 
 Työpaikkojen väheneminen on ongelma erityisesti nuorille. 
Nuorisotyöttömyyden tasot vaihtelevat suuresti maakunnit-
tain. Nuorten mahdollisia työpaikkoja ovat erityisesti palve-
lut, joissa voidaan hyödyntää alueella koulutettua työvoimaa. 
Erityisesti Uudellamaalla työpaikkoja on enemmän tarjolla 
myös nuorille.  Maansisäiset tulonsiirrot ylläpitävät palve-
lujen kysyntää kuitenkin kaikissa maakunnissa, joten myös 
muissa maakunnissa nuorten työllistymiseen on mahdolli-

suuksia.

Ennuste perustuu Pellervon taloustutkimuksen ja 
POP Pankin tuottamaan aineistoon.
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