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2012 2013 2014e 2015e

Bruttokansantuote, %-muutos -1,5 -1,2 -0,2 -0,1

Tuonti 1,3 -2,5 -0,5 1,0

Vienti 1,2 -1,7 0,4 1,0

Kulutus 0,3 0,0 0,0 0,0

 yksityinen 0,1 -0,7 0,0 0,1

 julkinen 0,7 1,5 0,0 -0,3

Investoinnit -2,5 -4,9 -2,5 -0,2

 yksityiset -3,3 -6,8 -3,5 -0,5

 julkiset 1,6 3,7 1,5 1,0

Infl aatio, % 2,4 1,6 1,1 1,3

Työttömyysaste, % 7,7 8,2 8,7 9,4

Vaihtoaste, % BKT:sta -1,9 -2,0 -1,6 -1,4

e POP Pankin ennuste

POP Pankki -ryhmän Kansalaissuhdanne-ennuste

Keskeiset ennustemuuttujat

1. SUOMEN TALOUS JÄMÄHTÄNYT PAIKOILLEEN

Suomen talous supistuu tänä vuonna kolmatta vuotta peräkkäin. Talouden 
heikot näkymät ovat saaneet teollisuusyritykset vähentämään työntekijöi-
tään. Työttömyyden lisääntyminen ja heikko palkkakehitys saavat kuluttajat 
varovaisiksi.  Koska myöskään vienti ei vedä, ei investoinneissa ole odotet-
tavissa kasvua. Tänä vuonna talous supistuu 0,2 prosenttia ja ensi vuonna 
BKT jatkaa laskuaan 0,1 prosenttia.

Viennin ongelmia pahentavat Venäjän kaupan haasteet. Pakotteet kohdis-
tuvat suoraan ennen kaikkea maidontuottajiin. Suomen talouden kannalta 
suurempi ongelma on Venäjän talouskasvun hiipuminen öljyn hinnan laskun 
ja epävarmuuden lisääntymisen seurauksena. Lisäksi venäläisten ostovoi-
maa ja myös ostosmatkailua rajoittaa voimakkaasti heikentynyt ruplan kurssi.

Maailmantalouden kasvu on tänä vuonna vielä kohtuullista, mutta kasvu-
vauhti hiipuu jo ensi vuonna. Voimakas rahapoliittinen elvytys on osal-
taan mahdollistanut kasvun Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa. Hidas 

palkkakehitys on kuitenkin vienyt suuren osan talouskasvun hyödyistä näissä 
maissa. Euroalueella rahapolitiikalla ei ole saatu aikaan toivottuja tuloksia 
kasvun ja infl aation suhteen. Yhteistä kaikille talousalueille on kuitenkin 
velkakirjojen ja osakkeiden hintojen nopea nousu kevyen rahapolitiikan 
seurauksena. Riski hintojen nopeasta laskusta onkin jälleen kasvanut.

Yksittäisenä valonpilkahduksena maailmantaloudessa on öljyn hinnan 
merkittävä lasku tämän syksyn aikana. Hinnan pudotuksen taustalla ei ole 
ainoastaan talouskasvun ongelmat vaan myös tarjonnan kasvu Yhdysval-
loissa ja OPEC:in kyvyttömyys rajoittaa tuotantoaan. Öljyn hinnan laskun ei 
odoteta olevan vain tilapäinen ilmiö. Pitempikestoinen tiputus hinnassa voi 
antaa merkittävän sysäyksen talouskasvulle.

Heikko talouskehitys Suomessa jatkuu vielä pitkään, jos tilanteeseen ei 
reagoida riittävän päättäväisesti. Suomi ei pidemmän päälle ole ajopuu 
kansainvälisen talouden myrskyissä, vaan pystyy omilla ratkaisuillaan 



vaikuttamaan talouskasvuun. Suomen erityisenä haasteena on työn ja 
yrittäjyyden kannustavuudesta huolehtiminen. Yritystoiminnan esteenä ole-
vaa ylenmääräistä sääntelyä pitää pystyä vähentämään. Lisäksi tarvitaan 
vakavaraisia pankkeja, jotka kanavoivat kotitalouksien talletukset yritysten 
investointien rahoitukseksi. Riittävät kannustimet yhdistettynä korkeaan 
osaamiseen mahdollistavat lopulta Suomen talouden kasvun. 

2. KULUTTAJAHINTOJEN KEHITYS PYSYY MALTILLISENA

Kuluttajahintojen muutos eli inflaatio jatkaa erittäin maltillista kehitystään 
niin tänä kuin ensi vuonnakin. Vuonna 2014 inflaatio on 1,1 prosenttia ja 
vuonna 2015 1,3 prosenttia. Verojen korotusten vaikutus ensi vuoden kulut-
tajahintoihin on noin 0,5 prosenttia. Maltillisen inflaatiokehityksen taustalla 
on tänä vuonna elintarvikkeiden, erityisesti lihatuotteiden, ja liikenteen 
hintojen vaatimaton kasvu.

Bensan hinnan ennustetaan tänä vuonna olevan keskimäärin 1,62 euroa 
litralta. Vuonna 2015 bensan hinta laskee keskimäärin 1,52 euroon litralta. 
Vaikka raakaöljyn hinnan odotetaan pysyvän halpana myös ensi vuonna, 
ei bensan hinta laske samassa suhteessa. Euron dollarikurssi on heikentynyt 
ja sen odotetaan heikentyvän edelleen ensi vuonna 1,2 dollariin eurolta. 
Tämän takia raakaöljyn euromääräinen hinta ei tule laskemaan yhtä 
voimakkaasti kuin dollarimääräinen hinta. Toisaalta myös ensi vuodelle 

suunniteltu polttoaineiden valmisteveron korotus syö osan raakaöljyn hinnan 
laskun hyödyistä. Bensan kuluttajahinnasta noin 60 prosenttia on veroja.

Asuminen muodostaa suurimman osan kotitalouksien kulutuksessa. 
Asuntojen hintakehitys on rauhoittunut ja jopa kääntynyt laskuun suuressa 
osassa maata. Vuokrat kuitenkin jatkavat voimakasta kasvua. Sekä omistus- 
että vuokra-asujien asumiskustannukset ovat vakaassa kasvussa. Eniten 
asumiskustannuksia nostavat sähköveron ja kiinteistöveron korotukset. 
Omistusasujien asemaa kuitenkin helpottavat matalalla pysyvät korot. Tänä 
vuonna 12 kuukauden Euribor on 0,5 prosenttia ja ensi vuonna se laskee 
0,4 prosenttiin. Pankkien kilpailutilanteen kiristyessä myös asuntolainojen 
marginaalit ovat osoittaneet hienoista laskua 1,5 prosentin tasosta.

3. TYÖTTÖMYYS KASVUSSA

Työttömyysaste on pysynyt suhteellisen maltillisena heikosta taloustilanteesta 
huolimatta. Työllisyyden laskun vaikutusta on tasoittanut työikäisen väestön 
vähentyminen viime vuosina sekä työikäisen väestön siirtyminen työvoiman 
ulkopuolelle. Toisaalta piilotyöttömien, eli työtähakemattomien työttömien, 
määrä on lisääntynyt voimakkaasti tämän vuoden aikana.  Tänä vuonna 
työttömyysaste nousee keskimäärin 8,7 prosenttiin. Ensi vuonna heikon 
taloustilanteen jatkuessa työttömyys nousee 9,4 prosenttiin.

Teollisuudessa työllisyys on laskenut jo yli kahden vuoden ajan kiihtyvällä 
tahdilla. Heikoin tilanne on koneiden ja laitteiden tuotannossa. Rakentami-
nen on tällä hetkellä pohjalukemissa, mikä näkyy myös alan työllisyystilan-
teessa. Julkisen sektorin työllisyyskehitys osoitti positiivisia merkkejä tämän 
vuoden alkupuoliskolla. Kuntien talouden sopeuttamistoimet käänsivät 
kuitenkin myös julkisen sektorin työllisyyden laskuun vuoden puolivälin jäl-
keen. Positiivisimmat työllisyysnäkymät ovat liike-elämän palveluissa. Monet 
teollisuuden yritykset ovat ulkoistaneet palvelutoimintojaan, mikä on tuonut 
positiivista työllisyysvirettä kyseiselle sektorille. Työllisyyden kääntyminen 
kasvuun vaatii selvästi positiivista talouskasvua tuekseen.

4. VAISU TULOKEHITYS HEIKENTÄÄ OSTOVOIMAA

Viimesyksyinen palkkaratkaisu pitää tämän ja ensi vuoden palkankoro-
tukset erittäin maltillisina. Sopimuskorotukset ovat vain noin 0,5 prosenttia 
vuodessa. Vaikka inflaatiokin pysyy maltillisissa lukemissa, ei kotitalouksien 
ostovoima kasva tänä tai ensi vuonna. Näin ollen yksityisen kulutuksen kehi-
tys tulee pysymään heikkona.

Palkansaajien ja työeläkeläisten ostovoiman eli reaalitulojen kasvu heikke-
nee sekä tänä että ensi vuonna. Heikot palkankorotukset laskevat palkan-
saajien ostovoiman nollan tuntumaan. Myöskään työeläkeläisten reaalitulot 
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Työllisyyden muutos 2008 - 2014/Q3 ja sen komponentit*
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* Pylväät yhteensä = Työllisyyden muutos

eivät tänä vuonna kasva. Työeläkkeiden indeksikorotuksen leikkaus 0,4 
prosenttiin ensi vuonna laskee työeläkeläisten ostovoimaa noin prosentin 
vuonna 2015. Heikko taloustilanne ja vaimea yksityisen kulutuksen kehitys 
on painanut yrittäjien reaalitulot selvästi miinukselle. Tänä vuonna yrittäjien 
reaalitulot laskevat yli 2 prosenttia. Ensi vuonna yrittäjien ostovoiman lasku 
hieman helpottaa, mutta se jää vielä kuitenkin miinukselle.

Työttömyys ja ennen kaikkea suuri epävarmuus  työpaikan säilymisestä  
rajoittaa kotitalouksien kulutushaluja. Kotitaloudet ovat finanssikriisin alusta 
lähtien laittaneet osan tuloistaan säästöön pahan päivän varalle. Tällä 
hetkellä kotitalouksien säästämisaste on noin 1,5 prosenttia. Ensi vuonna 
säätäminen hieman laskee heikon tulokehitys takia. Pitkällä aikavälillä juuri 
tehty eläkeratkaisu tulee todennäköisesti lisäämään yksityistä säästämistä, 
kun kotitaloudet turvaavat eläkepäiviensä toimeentuloa.

5. MAATALOUDEN TUOTTAJAHINNAT LASKEVAT

Maataloustuotteiden tarjonnan kasvu sekä huonosta yleisestä taloustilan-
teesta johtuva vaisu kysyntä pitää maatalouden tuottajahinnat laskussa. 
Matalien tuottajahintojen vuoksi maatalouden yrittäjätulo pienentyy sekä 
tänä että ensi vuonna kaikissa tuotantosuunnissa.

Maitotuotteiden tärkeimmän vientimarkkinan sulkeutuminen, kiristyvä kilpai-
lu EU:n sisämarkkinoilla sekä laskeva hintataso iskevät kipeästi maitosek-
toriin. Maidon tuotanto pienentyy Suomessa ensi vuonna. Viljojen hintoja 
pitää alhaalla markkinatilanne. Lähes kaikkialla korjattiin runsas sato ja se 
täyttää varastot ja pitää viljojen hinnat laskussa. Myös Suomessa suuri sato 
yhdessä maailman viljamarkkinoiden matalan hintatason kanssa laskee 
viljan hintoja selvästi. Venäjän sianlihalle alkuvuodesta asettama tuontikielto 
ja heikosti vetävä vienti ovat lisänneet sianlihan tarjontaa EU:n sisämarkki-
noilla. Sianlihamarkkinoilla eletään tiukassa hintakilpailutilanteessa, mikä 
on laskenut tuottajahintoja tuntuvasti.

6. TYÖLLISYYDEN LASKU KOETELLUT MAAKUNTIA ERI TAVALLA

Viime vuosina työpaikkojen häviäminen on koetellut maakuntia hyvin eri ta-
valla. Niissä maakunnissa, joissa työllisyyden lasku on ollut kaikkein jyrkin, 
suurin osa työpaikan menettäneistä henkilöistä on poistunut työvoimasta. 
Poistumista on tapahtunut sekä ikääntymisen että poismuuton takia. Vaikka 
työpaikkojen häviäminen ei siis ole nostanut työttömyyttä maakunnissa 
hälyttävästi, on sillä ollut negatiivinen vaikutus työvoimaa menettäneiden 
alueiden elinvoimaan.

Vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneeltä tasolta työpaikat ovat vähentyneet 
Kymenlaaksossa ja Kainuussa lähes 13 prosenttia. Koko maan vähennys 
on ollut noin 4 prosenttia ja Pohjois-Savossa työpaikat ovat jopa hieman 
lisääntyneet.

Kainuu on kärsinyt Talvivaaran ongelmista, mutta muuten työllisyys on 
vähentynyt erityisesti teollisuusvaltaisissa maakunnissa.  Kymenlaaksossa 
ja Päijät-Hämeessä teollisuuden työpaikat ovat vähentyneet neljänneksen, 
Satakunnassa hieman vähemmän. Kaikkein eniten teollisuuden työpaikkoja 
on kuitenkin hävinnyt Varsinais-Suomesta, lähes 40 %.

Suoran vaikutuksen lisäksi teollisuuden vähennykset ovat heijastuneet myös 
maakuntien muuhun talouteen. Alueiden kunnat ovat kärsineet verotulojen 
menetyksiä ja varsinkin viime ja tänä vuonna työpaikat ovat vähentyneet 
terveys- ja sosiaalipalveluista.

Suuremmilla ja monipuolisen tuotantorakenteen alueilla teollisuuden 
laskun vaikutus työllisyyteen on ollut pienempi. Varsinais-Suomessa koko 
työllisyyden lasku on ollut pienempi kuin Kymenlaaksossa, vaikka teollisuus 
on vähentänyt enemmän. Lisäksi myös Pirkanmaalla, Keski-Suomessa ja 
Kanta-Hämeessä, joissa teollisuustyöpaikat ovat vähentyneet noin neljän-
neksen, koko työllisyyden lasku on ollut paljon pienempi kuin pahimman 
työpaikkakadon alueilla. Liike-elämän palvelut ovat olleet yksi kasvuala 
näissä maakunnissa.

Parhaiten finanssikriisin jälkeen on pärjännyt Pohjois-Savo. Rajua teolli-
suuden työpaikkojen laskua vuosina 2009—2010 seurasi Pohjois-Savossa 
nopea palautuminen. Tiedot tältä vuodelta kuitenkin kertovat, että Pohjois-
Savossakin teollisuuden työpaikat ovat kääntyneet uudelleen laskuun.

Suuret erot työllisyyskehityksessä maakuntien välillä eivät sen sijaan näy 
samalla tavalla työttömyyden muutoksissa. Maakuntien väliset erot työttö-
myysasteissa eivät ole oikeastaan kasvaneet ja ovat selvästi pienemmät kuin 
vielä vuosituhannen vaihteessa.

Ennuste perustuu Pellervon taloustutkimuksen  
ja POP Pankin tuottamaan aineistoon.


