
1. Hapuilevaa nousua
Maailmantalouden hitaimman kasvun aika on tältä erää 

ohitse. Yhdysvaltojen kasvu on kiihtynyt alkuvuoden vaati-
mattomasta yhden prosentin vauhdista jo lähelle kolmea pro-
senttia. Kasvu on osin tarttunut jo myös Eurooppaan. Saksan 
talouskasvukin on saanut hivenen tuulta siipiensä alle. Isojen 
kriisimaiden, Italia ja Espanja, talouden supistuminen on hi-
dastunut. Tänä vuonna euroalueen talous kokonaisuudessaan 
kuitenkin edelleen supistuu.

Ensi vuonna maailmantalouden kasvu nopeutuu tämän vuo-
den alle kolmen prosentin vauhdista. Talous kasvaa nopeam-
min kaikissa merkittävissä talouksissa Kiinaa lukuun ottamat-
ta. Kiinan hidastuvan talouskasvun taustalla on taloudellinen 
välttämätön rakennemuutos investointivetoisesta kasvusta kohti 
kulutuksen määrittämää kasvua.

Investointien kasvu on keskeinen tekijä, jonka kautta maa-
ilmantalouden virtaukset tarttuvat Suomeen. Erityisesti inves-
toinnit koneisiin ja laitteisiin määrittävät Suomen viennin me-
nestystä. Investointien kasvu on kuitenkin ollut jo pitkään jopa 
huonompaa kuin suhdannetilanne antaisi olettaa.

Investointien kansainvälisesti huonon kehityksen taustalla 
on ollut osin rahoituksen liittyvät ongelmat. Myös hyvin kan-
nattavien yritysten, joille investointien rahoitus ei ole merkit-
tävä rajoite, investoinnit ovat kuitenkin kehittyneet vaatimat-
tomasti. Taustalla voikin olla rakenteellinen muutos yritysten 
ja yritysjohdon tavoitteissa, joissa määrittäväksi tekijäksi on 
muodostunut lyhyen aikavälin voitontavoittelu pitkän aikavälin 
menestyksen tavoittelun sijaan. 
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Yritysten johdon kannustimien muuttuminen pikavoittojen 
metsästämistä suosivaksi on haitallista pitkän aikavälin ta-
louskasvulle. Erityisen haitallista tämä on Suomen kaltaisille 
kansantalouksille, jotka elävät investointitavaroiden valmista-
misesta. Suomi onkin kohdannut saamaan aikaan telekom-
munikaation teknologisen murroksen, joka kaatoi itsenäisen 
Nokian ja heikensi paperiteollisuuden menestymismahdolli-
suuksia sekä johdon vääristyneet kannustimet, jotka vähensi-
vät investointitavaroiden kysyntää. 

Suomen pitääkin käyttää kaikki mahdolliset keinot nopeut-
taakseen sinänsä osaavaan työvoiman siirtymistä uusille toi-
mialoille ja uusiin yrityksiin. Murroksessa rahoitussektorilla on 
oma merkittävä roolinsa uuden yritystoiminnan mahdollistaja-
na. Tätä tehtävää ei saa vaikeuttaa kiristämällä vakavaraisten 
suomalaisten pankkien säätelyä liiaksi. 

Nopeutuva kansainvälinen talouskasvu ei välity täysimää-
räisesti Suomeen talouteen. Vienti kasvaa, mutta kasvu jää 
siinä määrin matalaksi, että teollisuuteen ei synny uusia työ-
paikkoja. Korkealla pysyttelevä työttömyys ja pienet palkanko-
rotukset pitävät yksityisen kulutuksen kasvun heikkona. Kun tä-
hän lisätään kuntatalouden sopeutumistoimenpiteet, Suomen 
ensi vuoden kasvu jää vain 1,2 prosenttiin. 

2. Hintakehitys maltillista

Euroalueella on kasvanut huoli siitä, että nykyinen matala 
infl aatio enteilee luisua taloudelle haitalliseen hintojen alene-
miskierteeseen. Jos hinnat laskevat jatkuvasti, kotitalouksien 
ja yritysten velkataakasta tulee entistä raskaampaa kantaa. 
Tämän seurauksena yritykset joutuvat vaikeuksiin, työttömyys 
nousee ja kotitalouksien kulutusmahdollisuudet pienenevät. 
Osittain tämän vuoksi hintoja joudutaan laskemaan edelleen, 
jolloin kierre voimistuu. 

Hintojen laskua torjuakseen Euroopan keskuspankki (EKP) 
laski ohjauskorkonsa marraskuussa historiallisen alhaiselle 
0,25 prosentin tasolle. Tavallisen kansalaisen kannalta ko-
ronlaskun vaikutukset jäävät kuitenkin olemattomiksi. Esimer-
kiksi asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden Euribor, 
ei enää merkittävästi reagoi ohjauskoron alentamiseen. 12 
kuukauden Euribor pysyttelee ensi vuonna noin 0,5 prosentin 
tasolla, joten asuntovelallisen asemaa koronlaskut eivät enää 
helpota.

Suomessakin hintojen nousu on tänä vuonna hidastunut jo 
yhden prosentin tuntumaan. Vaikka talouskasvu on Suomessa 
heikkoa, ei täällä ole kuitenkaan syytä pelätä hintojen laskua. 
Infl aatio pysyy vakaana 1,5% tuntumassa tänä ja ensi vuon-
na. Veronkorostusten vaikutus infl aation on ensi vuonna noin 
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puoli prosenttia. Maltillinen hintojen nousu korvaa osaltaan 
hieman tulevien vuosien matalia palkankorotuksia.

Ruuan ja energian kallistuminen sekä verojen korotukset 
ovat viime vuosina ajaneet hintatason yleistä nousua. Ruuan 
hinta nousee tänäkin vuonna yhteensä viisi prosenttia vuoden 
alkupuolen suurten hinnankorotusten seurauksena. Elintarvik-
keiden hintojen nousu on loppuvuodesta kuitenkin jo taittunut 
ja ensi vuonna ruuan hinta ei enää merkittävästi kiihdytä in-
fl aatiota.

Ruuan lisäksi useimpien muidenkin hyödykkeiden hinnat 
nousevat ensi vuonna vain vähän. Energia tosin kallistuu, kun 
polttoaineiden ja sähkön verotusta kiristetään. 95-oktaanisen 
bensiinin keskihinta jää ensi vuonna hieman alle 1,7 euroon 
litralta. Kallistumisen taustalla on myös öljyn hinnan maltillinen 
nousu maailmantalouden nopeutuvan kasvun vanavedessä.  

3. Työttömyys pysyy korkeana

Pitkään jatkunut heikko talouskasvu näkyy nyt myös työttö-
myysluvuissa. Kohenevan, mutta edelleen työllisyyttä heikosti 
tukevan, talouskasvun takia työttömyyden odotetaan nouse-
van edelleen tämän vuoden 8,2 prosentista. Ensi vuonna työt-
tömyys on jo 8,5 prosenttia.

Erityisen huonot työllisyysnäkymät ovat teollisuudessa ja 
terveys- ja sosiaalipalveluissa. Monissa kunnissa terveyden-
huollon rahat ovat erittäin tiukoilla, joten erityisesti ostopalve-
luita on karsittu voimakkaasti. Myös kouluavustajista, määrä-
aikaisten opettajista ja päiväkodin henkilökunnasta tingitään 
säästösyistä. 

Heikko kysyntä ja kaupan rakennemuutos perinteisestä kau-
pasta kohti nettikauppaa vähentävät myös kaupan työvoiman 
tarvetta. Vaikka teollisuudessa yleisesti ottaen menee huonosti, 

tietyillä toimialoilla tilanne on valoisampi. Ennen kaikkea eri-
tyisosaamista vaativissa koneiden huolto- ja asennustehtävissä 
työllisyysnäkymät ovat positiivisia. Myös tietotekniikka-alan 
työllisyydessä on merkkejä paremmasta.

4. Kotitalouksien tulokehitys eriytyy

Kulutuksen kasvu tulee edelleen jatkumaan hitaana tänä 
vuonna. Erityisesti alkuvuonna kehitys oli hyvin heikkoa. Ku-
lutuksen heikon kehityksen taustalla on tulojen hidas kasvu. 
Myös korkealla pysyvä epävarmuus omasta työpaikasta hillit-
see kulutushaluja. Epävarmuus on hiipinyt myös asuntomark-
kinoille. Maltillisista koroista huolimatta uusia asuntolainoja 
nostetaan viime vuotta vähemmän. 

Palkansaajien ostovoiman kasvu pysyttelee tänä vuonna 
hivenen nollan yläpuolella. Ensi vuonna raamiratkaisun myötä 
sopimuskorotukset jäävät puolen prosentin tuntumaan. Julkisel-
la sektorilla ja monilla vientiteollisuuden aloilla palkankorotuk-
set jäävät sopimuskorotuksen tasolle. Yritysten menestyksessä 
on kuitenkin eroja ja hyvin menestyvät yritykset maksavat hy-
ville työntekijöitään huomattavasti yleistä linjaa korkeampia 
korotuksia.  Tästä huolimatta palkansaajakotitalouksien reaa-
litulot pienentyvät ensi vuonna. 

Myös työeläkeläisten tulojen kehitys jää tänä vuonna erit-
täin heikoksi. Palkkojen korotukset ja infl aatio ovat viime ai-
koina olleet lähes yhtä suuret, joten työeläkeläisten tulot ovat 
kehittyneet samaa tahtia kuin palkansaajien. Ensi vuonna elä-
keläisten tulojen kehitys on edelleen hyvin heikkoa.

Yrittäjien tulot vaihtelevat vuosittain erittäin paljon ja kul-
kevat toisinaan eri suuntaan palkansaajien ja työeläkeläisten 
tulojen kanssa. Talouden tila näkyy yrittäjien tuloissa heti, mut-
ta palkansaajien ja eläkeläisten tuloissa vasta viiveellä. Mal-
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Aidosti lähellä ihmistä. 
   

tillisesti kiihtyvä talouskasvu ensi vuonna parantaakin eniten 
yrittäjien tulokehitystä, joka tänä vuonna on miinusmerkkistä.

5. Maataloudessa hinnat jopa laskevat

Viljan hyvän sato ja suurempi viljelyala käänsivät tuotan-
non nousuun ja hinnat laskuun. Viljojen, etenkin rehuohran 
tarjonta kasvaa huomattavasti, mikä näkyy laskuna hinnois-
sa. Hidas kysynnän kasvu yhdessä varastojen korkean tason 
kanssa pitävät viljojen hintatason alhaalla myös ensi vuonna. 

Maidon tuottajahinnat laskevat tänä vuonna tilityshintojen 
korotuksista huolimatta. Tämä johtuu tuottajille maksettavien 
jälkitilien pienentymisestä. Lihan tuottajahinnat ovat jatkaneet 
nousuaan. Hintojen nousu on kääntänyt sianlihan tuotannon 
kasvuun ja loppuvuodesta sianlihan tuotannossa palataan 
ylituotantoon. Tämä näkyy ensi vuonna pienenä miinuksena 
tuottajahinnassa. Myös siipikarjan lihan hinnan nousu taittuu 
ensi vuonna. 

Tuotantopanosten hintojen nousu on tasaantunut. Kotieläin-
tuotteiden tuottajahintojen taso ja kevään korkeat myyntitulot 
yhdessä maltillisesti nousseiden panoshintojen ja syksyllä las-
kuun kääntyneiden rehunhintojen kanssa tekevät kotieläintilo-
jen näkymät verraten hyviksi. Kasvinviljelytilojen tulosta naker-
taa viljojen matalat hinnat.

6. Kuntatalouden ongelmat 
 nostavat veroja

Yli puolella suomalaisista kunnallisveron veroprosentti 
nousee ensi vuonna. Keskimäärin veroprosentti nousee 0,36 
prosenttiyksikköä, mutta lähes kaikki veroprosenttia nostavat 
kunnat nostavat sitä 0,5-1 prosenttiyksikköä. 

Puolen prosenttiyksikön kunnallisveron nosto tarkoittaa noin 
160 euron verojen nousua vuodessa 3000 euron kuukausitu-
loilla.

Kuntien veroprosentin nosto ei rajoitu kunnallisveroon, 
vaan kunnat nostavat myös kiinteistöveroprosenttejaan. Kiin-
teistöveroprosentin nosto ei kuitenkaan ole yhtä yleistä kuin 
kunnallisveroprosentin nosto. 

Kunnat nostavat veroprosenttejaan heikon taloustilanteen 

takia. Kuntien alijäämä on kokoajan pahentunut. Työttömyy-
den kasvu ja heikko tulokehitys hidastavat verotulojen kasvua 
ja ne myös samaan aikaan lisäävät menopaineita. Lisäksi val-
tion menoleikkaukset ovat rokottaneet kuntien valtionosuuksia.

Kunnat eivät tule saamaan talouttaan tasapainoon pelkäs-
tään veroja korottamalla. Myös menoleikkauksia tullaan näke-
mään. Ensi vaiheessa säästetään olemassa olevista palveluis-
ta. Kuntien palveluihin tulee kuitenkin lähivuosina merkittäviä 
muutoksia.

Hallituksen rakenneuudistuksessa pyritään sekä vähen-
tämään kuntien tehtäviä että tehostamaan jäljellejäävien 
palveluiden tuottamista. Kuntauudistus sekä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon palvelurakenneuudistusta (ns. sote-uudistus) 
myllertävät koko kuntakenttää. Kansalaisten kannattaa varau-
tua siihen, että maksut nousevat ja omavastuu lisääntyy.

Ennuste perustuu Pellervon taloustutkimuksen ja 
POP Pankin tuottamaan aineistoon.


