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 POP Pankki -ryhmä on koostanut kymmenennen
kansalaissuhdanne-ennusteensa.

Keskeiset ennustemuuttujat

2013 2014 2015e 2016e

Bruttokansantuote, %-muutos -1,1 -0,4 -0,1 0,6

Tuonti 0,0 0,0 -0,5 2,0

Vienti 1,1 -0,7 0,5 2,5

Kulutus 0,0 0,3 0,3 0,1

    yksityinen -0,3 0,5 0,5 0,3

    julkinen 0,8 -0,2 -0,3 -0,2

Investoinnit -5,2 -3,3 -3,2 1,6

    yksityiset -7,1 -3,9 -3,0 1,5

    julkiset 3,5 -0,9 -4,0 2,0

Inflaatio, % 1,5 1,0 -0,2 0,6

Työttömyysaste, % 7,7 8,6 9,4 10,3

Vaihtotase, % BKT:sta -1,8 -2,2 -0,6 0,2

e POP Pankin ennuste

1. TALOUSKASVU EDELLEEN HEIKKOA

Suomi jää muun maailman kasvuvauhdista edelleen jälkeen. Tänä vuonna 

Suomen bruttokansantuote laskee 0,1 prosenttia. Ensi vuonnakin kasvua on 

vain 0,6 prosenttia. Investoinnit ovat maailmanlaajuisesti heikolla tasolla, 

joten Suomen investointihyödykevetoisen viennin on vaikea saada maail-

mantalouden kasvusta kiinni. Ensi vuonna vientimarkkinoilla näkymät ovat 

hieman positiivisemmat mutta kotimarkkinoilla tilanne on edelleen heikko.

Eurooppa kasvaa tänä ja ensi vuonna noin 2 prosentin vuosivauhtia. 

Kasvanut työllisyys lisää kotimaista kulutusta. Yhdysvalloissa talouskasvu 

pysyy nopeana noin 2,5 prosentissa. Yhdysvalloissa odotetaan varovaista 

koronnostoa loppuvuoteen, mutta sen ei uskota laskevan talouskasvua. Ke-

väällä Kiinan pörssin romahdus säikäytti erityisesti Yhdysvallat mutta myös 

koko kansainvälisen talouden. Toistaiseksi pörssiromahduksen vaikutukset 

reaalitalouteen näyttävät jäävän vähäisiksi. Toinen haaste kansainväliselle 

taloudelle on talouskasvun hiipuminen kehittyvissä maissa. 

Suomen vienti kasvaa tänä vuonna 0,5 prosenttia ja ensi vuonna 2,5 pro-

senttia. Kilpailukykyongelmien ja rakenteellisten haasteiden lisäksi Suomen 

viennin kehitystä rajoittavat edelleen Venäjän talouspakotteet ja maassa 

vallitseva erittäin heikko talouskehitys. Öljyn hinnan lasku on romahduttanut 

Venäjän talouskasvun ja voimakkaimmin heikosta talouskasvusta kärsii 

yksityinen kulutus. Euron ja dollarin väliseen valuuttakurssiin ei odoteta 

suuria muutoksia tämän ja ensi vuoden aikana, joten Suomen vienti ei saa 

valuuttakurssista erityistä tukea. Heikko investointihyödykkeiden vienti on 

vähentänyt myös tuontikomponenttien tarvetta. Tuonti laskeekin tänä vuonna 

0,5 prosenttia ja kasvaa ensi vuonna 2 prosenttia.

Investoinneissa on nähtävissä hienoista piristymistä. Rakentamisessa tulevai-

suuden näkymät ovat tällä hetkellä positiiviset. Myös metsäteollisuudessa on 

käynnissä ja suunnitteilla useampia laajoja investointeja. Kone- ja laitein-

vestoinnit ovat kuitenkin Suomessakin heikolla tasolla. Kokonaisuudessaan 

investoinnit laskevat tänä vuonna 3,2 prosenttia. Ensi vuonna parempien 

ulkomaankaupan näkymien ansiosta investoinnit kääntyvät varovaiseen 

1,6 prosentin kasvuun. 



Koko syksyn hallitus on yrittänyt keksiä keinoja, jolla Suomen talous 

saataisiin kasvuun. Kuitenkaan kaikkien neuvottelukumppaneiden 

hyväksymää ratkaisua ei ole löytynyt. Suomen vientikilpailukyvyn 

parantaminen on tärkeää mutta esitetyillä toimilla ei välttämättä 

päästä tavoitteeseen. Päätöksiä tehtäessä on tärkeää huomioida koti-

markkinoiden toiminta. Yksityisen kulutuksen heikentäminen edelleen 

voi viedä viimeisenkin pohjan Suomen talouskasvulta. 

2. KULUTTAJAHINNAT KÄÄNTYVÄT KASVUUN

Kuluttajahinnat ovat olleet laskussa koko tämän vuoden. Hintojen 

laskun taustalla on pääasiassa ruoan ja bensan hinnan lasku. Myös 

matkaviestinnän ja internetpalveluiden hinnat ovat olleet merkittävässä 

laskussa. Toisaalta asumisen ja terveyspalveluiden hinnat ovat olleet 

nousussa. Palkkakustannusten hidas kasvu ja heikko kysyntätilanne hil-

litsevät osaltaan hintojen nousua. Kuluttajahinnat laskevat tänä vuonna 

keskimäärin 0,2 prosenttia. Ensi vuonna hinnat kääntyvät 0,6 prosen-

tin kasvuun. Ensi vuoden kuluttajahintojen nousu johtuu suurimmaksi 

osaksi verojen korotuksista.

Erityisesti autoiluun kohdistuvat verot tulevat muuttumaan. Ajoneuvo-

veron kiristys voi nostaa veroa jopa useita kymmeniä prosentteja. 

Autoveron poiston vaikutukset ovat pienemmät sillä poisto tapahtuu 

vaiheittain. Bensa on tänä vuonna noin 15 senttiä edullisempaa kuin 

viime vuonna ja litrahinta on 1,45 euroa. Ensi vuonna bensan hinta 

laskee edelleen hieman ollen 1,42 euroa litralta, sillä raakaöljyn hin-

nan kehityksen odotetaan pysyvän vakaana. Bensiiniverotukseen ei ole 

tulossa korotusta ensi vuonna.

EKP ei ole aikeissa nostaa ohjauskorkoaan lähiaikoina. 12 kuukauden 

Euribor on tänä vuonna 0,2 prosenttia.  Ensi vuonna korko painuu 

keskimääräisesti hieman alle tämän vuoden ennusteen, koska 12 kuu-

kauden Euribor on laskenut voimakkaasti nyt loppusyksystä. Matala 

korkotaso tukee edelleen asuntovelallisten taloutta. Kuitenkin asun-

tomarkkinoiden tilanne on haastava. Asuntojen hinnat laskevat tänä 

vuonna ja ensi vuonna hintojen nousu on hyvin maltillista. Vuokra-

markkinoilla tilanne on huomattavasti ongelmallisempi. Sekä vapaa-

rahoitteisten että tuettujen asuntojen vuokrat nousevat merkit tävästi 

sekä tänä että ensi vuonna. Vuokralaisten tulokehitys on kuitenkin 

erittäin vaatimaton, mikä aiheuttaa paineita julkiselle tukijärjestelmälle. 

 

3. TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUAAN

Työttömyys on ollut voimakkaassa nousussa tämän vuoden ensim-

mäisen puoliskon. Viimeisimmät havainnot kuitenkin näyttävät 

työttömyyden kasvun pysähtyneen. Varsinaista perustetta tälle laskulle 

on vaikea nähdä, sillä talouskasvu ei ole ollut tarpeeksi voimakasta 

ja toisaalta useista laajoista irtisanomisista on uutisoitu viime kuu-

kausina. Ensi vuoden positiiviset talouskasvulukemat eivät vielä riitä 

kääntämään työllisyyttä merkittävään kasvuun. Työttömyysaste on tänä 

vuonna 9,4 prosenttia ja ensi vuonna 10,3 prosenttia.

Työllisyystilanne vaihtelee paljon eri alojen välillä. Teollisuudessa 

on pitkään mennyt huonosti, mutta sielläkin on nähty syksyn aikana 

positiivisempia merkkejä. Myös rakentamisessa työllisyysnäkymät ovat 

selvästi paremmat kuin aiemmin. Tukku- ja vähittäiskaupassa tilanne 

on edelleen huono. Myös julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

työllistämismahdollisuudet ovat heikenneet voimakkaasti. Yksityisellä 

puolella tilanne on kuitenkin huomattavasti parempi.

Taantuman lisäksi teknologiset innovaatiot ja digitalisaatio muuttavat 

Suomen työmarkkinoita voimakkaasti. Useita työtehtäviä voidaan kor-
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vata teknologialla ja ihmisiä jää työttömiksi. Työmarkkinoiden joustoja 

ja työttömien uudelleen työllistymismahdollisuuksia pitäisikin parantaa, 

jotta työttömyys pysyy hallinnassa myös tulevaisuudessa.

4. OSTOVOIMAN KEHITYS HEIKKENEE ENSI VUONNA

Kuluttajahintojen lasku on pitänyt kotitalouksien ostovoiman kehityksen 

positiivisena tämän vuoden. Ensi vuonna reaalitulojen kehitys on heik-

koa, sillä kuluttajahinnat nousevat jälleen, palkkaratkaisut ovat mal-

tillisia ja indeksikorotukset olemattomia. Yksityisen kulutuksen kasvun 

perusta ei tänä vuonna ole ollut kovinkaan vahva, mutta se on saanut 

selvää tukea kuluttajahintojen laskusta.  Yksityinen kulutus kasvaa tänä 

vuonna 0,5 prosenttia. Ensi vuonna kasvua on vain 0,3 prosenttia, 

koska kuluttajahintojen nousu syö osan ostovoimasta.

Palkankorotukset ovat tälle ja ensi vuodelle vain 0,5 prosenttia ja 

ansiotaso kasvaa ennusteperiodilla reilun prosentin. Heikosta palkka-

kehityksestä huolimatta palkansaajien ostovoima kasvaa tänä vuonna 

1,3 prosenttia. Ensi vuonna ostovoiman kasvu painuu 0,5 prosenttiin 

kuluttajahintojen nousun myötä.

Hallituksen päätöksestä työeläkkeiden indeksikorotus on tänä vuonna 

0,4 prosenttia. Näin ollen eläkeläisten ostovoiman kasvu jää tänä 

vuonna vain 0,5 prosenttiin. Ensi vuonna indeksikorotus on sään-

nönmukainen, eli se painottaa 20 prosenttia ansiotason muutosta ja 

80 prosenttia inflaatiota. Kuitenkin näin määriteltynä työeläkkeiden 

indeksikorotukseksi ensi vuodelle saadaan nolla eli työeläkkeet eivät 

nouse lainkaan. Tämän takia työeläkkeellä olevien reaalitulot laskevat 

ensi vuonna 0,8 prosenttia.

Yrittäjien ostovoiman kehitys on ennusteperiodilla selvästi positiivi-

sempaa kuin muilla kotitalouksilla. Yrittäjien ostovoima kasvaa tänä 

vuonna 3,2 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia. Vaikka yritysten 

liikevaihto ei ole kasvanut, on kustannusten leikkaukset ja investointien 

lykkäykset pitäneet yritysten tulokset kohtuullisina. 

5. MAATALOUDEN TUOTTAJAHINNAT KÄÄNTYVÄT KASVUUN

Hitaasti kasvanut kysyntä ja kasvaneet tuotantomäärät vetivät maata-

loustuotteiden hintoja alas vielä tämän vuoden alkupuolella. Käänne 

on kuitenkin näkyvissä. Maidon hintaa on laskenut Venäjän talous-

pakotteet ja heikko markkinatilanne. Ensi vuonna maitomarkkinoiden 

näkymät paranevat ja maidon tuottajahinta nousee hieman.
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Lähellä ihmistä

www.poppankki.fi

Ennuste perustuu Pellervon taloustutkimuksen ja  
POP Pankin tuottamaan aineistoon.

Myös sianlihan tuottajahinta on laskenut tänä vuonna roimasti heiken-

tyneen kysynnän seurauksena. Ensi vuodelle on kuitenkin odotettavissa 

hienoista nousua. Vaikeiden korjuuolosuhteiden takia pienentynyt sato 

puolestaan nostaa viljan hintaa ensi vuonna. Leipävehnän tarjonta 

pienentyy eniten, minkä takia sen hinta nousee eniten. Rehuviljojen 

hinnat nousevat myös hieman.

Myös tuotantopanosten hinnat kääntyvät ensi vuonna takaisin nousuun. 

Maatalouden yrittäjätulo laskee tänä vuonna huomattavasti. Ensi vuon-

na yrittäjätulon lasku taittuu, mutta yrittäjätulo jää kuitenkin matalalle 

tasolle.

6. KOTITALOUKSIEN TILANNE VAIKEA

Kotitalouksien tilanne on tällä hetkellä heikko. Työttömyys lähti viime 

vuonna voimakkaaseen nousuun ja käytettävissä olevien tulojen kehitys 

on ollut vaatimatonta. Yksityisen kulutuksen kasvu onkin ollut jo useam-

man vuoden todella heikkoa. Tänä vuonna kuluttajahintojen lasku on 

helpottanut kotitalouksien tilannetta, mutta muuten kulutusmahdollisuu-

det ovat heikot. Suomessa yksityisen kulutuksen suhde bruttokansan-

tuotteeseen on noin 55 prosenttia, joten sillä on erittäin iso merkitys 

koko talouden kehityksen kannalta.

Taloustaantuman alkuvaiheessa kotitalouksien kulutus oli pienempää 

kuin käytettävissä olevien tulojen kasvu, eli kotitaloudet säästivät. Nyt 

kotitalouksien kulutus ja käytettävissä olevat tulot ovat vuositasolla 

lähes yhtä suuret. Vuosina 2008 ja 2009 säästämisaste oli noin 

4 prosenttia ja viime vuonna se oli vain 0,4 prosenttia. Säästämisen 

ennustetaan kasvavan ennusteperiodilla hieman alle 1,5 prosenttiin. 

Heikot taloudelliset ajat saavat ihmiset säästämään, myös ne koti-

taloudet, joilla ei välttämättä ole huolta toimeentulosta. Ihmisillä on 

tapana varautua pahan päivän varalle, kun työttömyys lisääntyy. Juuri 

työttömyysepävarmuus vaikuttaa paljon kotitalouksien kulutuskäyt-

täytymiseen. Kotitalouksien työllisyysnäkymät ovatkin olleet tasaisen 

negatiiviset jo vuodesta 2013 lähtien.

Lokakuussa työttömänä oli noin 234 000 henkilöä. Vaikka työttömyys-

asteen kasvu on näyttänyt pysähtyneen, on työttömien määrä kuitenkin 

koko ajan kasvanut. Toisaalta verrattuna 1990-luvun alun lamaan 

on työttömyysasteen kasvu nyt pysynyt huomattavasti paremmin 

hallinnassa. Tämä kuitenkin näkyy yritysten tuottavuudessa, joka on 

laskenut merkittävästi. Työmarkkinoiden ja työntekijöiden tilanne on 

tällä hetkellä todella haasteellinen, sillä taloustaantuma ja työmarkki-

noiden rakenteelliset muutokset vaativat uudenlaista ajattelua ja uusia 

joustavampia toimintamalleja. Heikossa taloustilanteessa toimintaa on 

kuitenkin hankala ohjata uusille urille.

Yksityistä kulutusta ja työllisyyttä pitäisikin tukea järkevin toimenpitein. 

Vientisektorin menestysmahdollisuuksien edistäminen on tärkeää, mutta 

aiemmin ehdotetut toimet aiheuttavat todennäköisesti suuren häiriön 

yksityiseen kulutukseen. Lisäksi negatiiviset vaikutukset tulisivat tuntu-

maan kotitalouksien arjessa usean vuoden ajan. Yksityisen kulutuksen 

potentiaalia ei pitäisikään liiaksi rajoittaa. Huomiota pitää kiinnittää 

myös yritystoiminnan tehostamiseen ja joustavuuteen. Sääntelyä pitäisi 

purkaa ja markkinoita vapauttaa, jotta toisaalta työn teettäminen olisi 

kannattavampaa ja toisaalta uusia tuoteinnovaatioita olisi helpompi 

toteuttaa.


