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 POP Pankki -ryhmä on koostanut kahdennentoista
kansalaissuhdanne-ennusteensa.

1. KASVU JATKUU VAATIMATTOMANA

Suomen talous on piristynyt selvästi, mutta pysyy edelleen melko vaatimatto-

man kasvun uralla. BKT kasvaa tänä vuonna 1,3 prosenttia ja ensi vuonna 

1,4 prosenttia.

Suomen talouden kasvu on rakentamisesta ja yksityisestä kulutuksesta. Hidas 

hintakehitys ja reaalitulojen nousu ovat tukeneet kulutusta. Hintojen nousu 

tänä ja ensi vuonna sekä kilpailukykysopimuksen mukaiset palkkaratkaisut 

heikentävät kuitenkin kuluttajien asemaa ensi vuonna. Työllisyyden parane-

minen ja veronkevennykset kuitenkin kannattelevat vielä kotimaista kysyntää. 

Tänä vuonna rakentaminen on vilkastunut selvästi, mikä on näkynyt myös 

työllisyyden kasvuna. Asuinrakennusten luvat ja aloitukset ovat kasvaneet 

tänä vuonna huomattavasti. Ensi vuonna talouden kasvu on enenevissä mää-

rin rakentamisen varassa. Talouden nopeampi ja pidempiaikainen kasvu 

edellyttäisi viennin piristymistä.

Viennin kasvu on kuitenkin edelleen hidasta, vaikka Suomen vientimark-

kinoilla näkymät ovat kohtalaisen hyvät. Vienti on ollut heikkoa erityisesti 

tavaraviennin osalta, palveluvienti sen sijaan kasvoi viime vuonna merkittä-

västi. Teollisuudella menee edelleen vaisusti, joskin elpymisestä on merkkejä. 

Tuotantomäärät ovat nousseet viime vuodesta ja teollisuuden liikevaihto on 

kasvanut toisella neljänneksellä ja alkusyksyllä. 

Maailmantalouden kasvu jatkuu tasaisena. Yhdysvaltojen talous kasvoi al-

kuvuonna odotettua hitaammin, mutta loppuvuodesta kasvu on ollut ripeää 

ja ensi vuonna kasvun odotetaan jatkuvan. Yhdysvaltain presidentinvaalit 

lisäsvät kuitenkin epävarmuutta talouden suunnasta. Veronalennukset ja jul-

kiset investoinnit kiihdyttävät kasvua, mutta esimerkiksi protektionistisempaan 

kauppapolitiikkaan siirtyminen vaikuttaisi negatiivisesti koko maailmankaup-

paan.

EKP jatkaa elvyttävää rahapolitiikkaansa ja euroalueen elpyminen jatkuu. 

Ennusteluvut 2016-2017

2014 2015 2016 2017

Bruttokansantuote 
markkinahintaan

-0,7 % 0,2 % 1,3 % 1,4 %

Tuonti, tavarat ja palvelukset -0,2 % 1,9 % 1,5 % 2,0 %

Vienti, tavarat ja palvelukset -1,7 % -0,2 % 0,3 % 2,3 %

Kulutus 0,3 % 1,1 % 1,3 % 0,6 %

Yksityiset kulutusmenot 0,6 % 1,5 % 1,9 % 1,0 %

Julkiset kulutusmenot -0,5 % 0,4 % 0,0 % -0,4 %

Investoinnit -2,5 % 0,7 % 3,2 % 3,6 %

Yksityiset -3,4 % 2,2 % 3,5 % 4,0 %

Julkiset 0,9 % -5,1 % 2,0 % 2,0 %

Inflaatio (%) 1,0 % -0,2 % 0,3 % 1,1 %

Työttömyysaste (%) 8,6 % 9,4 % 8,8 % 8,5 %

Vaihtotase, % bkt:seen -1,3 % -0,8 % -1,2 % -1,0 %

Bensa (€/l) 1,60 1,47 1,38 1,43

Korko (%) 0,5 % 0,2 % 0,0 % 0,0 %



lasku on kuitenkin hiipumassa ja ensi vuonna hinnat alkavat taas nousta 

hitaasti. Myös terveyspalveluiden hintojen nousu on ollut tänä vuonna 

merkittävää.

Asuminen kallistuu ja erityisesti vuokrien nousu on nopeaa koko maas-

sa. Asuntojen hinnat nousevat hieman vuokria hitaammin, kun epä-

varma taloustilanne on vähentänyt ostohalukkuutta ja lisännyt vuokra-

asuntojen kysyntää. Asuntokauppa on kuitenkin jo selvästi piristymässä, 

erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa on paljon patoutunutta kysyntää. 

Raaka-aineiden hinnat ovat lähteneet maltilliseen nousuun. Öljyn hinta 

painui alkuvuonna ennätyksellisen alas, mutta on vuoden aikana nous-

sut. Öljyn hintaan ei odoteta merkittävää nousua, vaikka Opec pyrkii 

sopimukseen tuotannon rajoittamisesta. Hinnan alkaessa nousta Yhdys-

valtojen öljyntuotanto kasvaa uudelleen, mikä tulee rajoittamaan hinnan 

Työttömyys on laskussa, käytettävissä olevat tulot nousevat ja investoinnit 

ovat kääntyneet kasvuun. Euroopan pankkisektorin ongelmat aiheutta-

vat kuitenkin edelleen epävarmuutta. Aasiassa kasvu jatkuu ripeänä, 

vaikka Kiinassa kasvuvauhti hidastuu. Venäjän talous on nousemassa 

taantumasta, mutta tulevien vuosien kasvu on vaimeaa.

2. HINNAT KÄÄNTYVÄT NOUSUUN

Kuluttajahinnat ovat edellisvuoden laskun jälkeen kääntyneet taas nou-

suun. Tänä vuonna inflaatio on ollut Suomessa hieman nopeampaa 

kuin euroalueella keskimäärin. Hidas talouskasvu ja palkkojen vähäinen 

nousu tulevat hieman hillitsemään hintojen nousua. Tänä vuonna inflaa-

tio nousee vajaaseen puoleen prosenttiin ja ensi vuonna 1,1 prosenttiin.

Elintarvikkeiden hinnat ovat olleet viime vuodet laskussa johtuen hei-

kosta taloustilanteesta ja voimakkaasta hintakilpailusta. Ruuan hinnan 
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nousua. Siten myös bensiinin hinnan nousu pysyy kurissa. Veronkorotus 

nostaa bensan hintaa reilut 2 senttiä.

Yhdysvaltojen presidentin vaalien jälkeen pitkät korot ovat kohonneet 

selvästi. EKP:n toimet pitävät kuitenkin lyhyet korot edelleen nollan tun-

tumassa.

3. TYÖLLISYYS KASVAA HITAASTI

Työllisten määrä on kasvanut kuluvana vuonna pääasiassa rakentami-

sessa. Rakentamisessa kasvu jatkuu vahvana myös ensi vuonna. Teolli-

suudessa työllisyys ei ainakaan enää laske ja myös palveluissa on pien-

tä positiivista virettä ilmassa. 

Työllisyys kasvaa tänä vuonna 0,6 prosenttia ja ensi vuonna 0,7 pro-

senttia. Yhteensä työllisten määrä kasvaa 32 000 henkilöllä. Työllisyys 

kohenee hitaasti, koska talouskasvu on edelleen heikkoa. Kilpailukyky-

sopimuksen ja työttömyysturvan muutoksen työllisyysvaikutuksia saa-

daan odottaa vuoden 2018 puolelle.

Työttömyys kääntyi laskuun viime vuoden lopulla ja lasku jatkuu. Työt-

tömyysaste asettuu tänä vuonna 8,8 prosenttiin ja laskee ensi vuonna 

edelleen 8,5 prosenttiin. Ensi vuonna myös työvoiman määrä hieman 

kasvaa, kun piilotyöttömiä ja oleskeluluvan saaneita turvapaikanhaki-

joista saapuu työmarkkinoille. Työikäisten määrä on ollut laskussa jo 

viimeiset viisi vuotta.

Työttömistä työnhakijoista jo yli kolmannes on etsinyt töitä yli vuoden. 

Osuus on suurempi kuin 1990-luvun laman jälkeisinä vuosina. Kuitenkin 

myös pitkäaikaistyöttömyyden osalta huippu on saavutettu, ja odotetta-

vissa on, että pitkäaikaistyöttömien määrä ei tästä enää kasva. Raken-

teellisessa työttömyydessä muutokset tapahtuvat kuitenkin viiveellä.

4. OSTOVOIMA HEIKKENEE

Vaikka ansiotason kasvu on ollut tänä vuonna melko vaisua, hitaan in-

flaation ansiosta käytettävissä olevien tulojen ja yksityisen kulutuksen 

kasvu on ollut yllättävän vahvaa. Kuluttajien luottamus talouteen on kas-

vanut ja erityisesti kestokulutustavaroiden kulutus on lisääntynyt.

Ensi vuonna kilpailukykysopimus kuitenkin hidastaa ansiotason kehitys-

tä, mikä yhdessä nousevien kuluttajahintojen kanssa pienentää reaali-

tuloja ja hidastaa käytettävissä olevien tulojen kasvua. Palkansaajien 

ansiotaso kasvaa vielä tänä vuonna, mutta pienenee ensi vuonna. Yrit-

täjillä ansiotason nousu hidastuu ja eläkeläisillä tulotaso heikkenee tänä 

ja ensi vuonna. 

Kilpailukykypakettiin kuuluvat 515 miljoonan euron veronkevennykset 

kuitenkin auttavat ylläpitämään ostovoimaa. Toisaalta matalat korot 

vähentävät säästämishaluja ja kotitalouksien velkaantuminen kasvaa. 

Vaikka yksityinen kulutus vielä ensi vuonna kasvaa, sen merkitys kas-

vun ylläpitäjänä vähenee. Odotukset kuluttajan omasta taloudesta sekä 

säästämismahdollisuuksista ovat tämän vuoden aikana kohentuneet.

5. MAATALOUS

Maidon tuottajahinta on kääntynyt nousuun Euroopassa nousuun. 

Markkinakäännettä on viivästyttänyt matalasta tuottajahinnasta huoli-

matta kasvanut maidon tuotanto. Suomessa hintataso on pitänyt muuta 

Europpaa paremmin. Samalla myös nousu alkaa hieman myöhemmin. 

Tuotanto kääntyy Suomessa ensi vuonna loivaan laskuun. Maidon tuot-

tajahinta pysyy ensi vuonna suunnilleen loppuvuoden tasolla.

Viljojen hinnat pysyvät matalalla, koska maailmalla korjattiin jälleen 

ennätysmäinen sato ja varastot ovat suureet. Ensi vuonna ei ole luvassa 

merkittävää piristystä viljan hintoihin.

8

7

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

Työttömyysaste

Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, POP Pankki

%, kausitasoitettu

11

10

9

8

7

6

11 12 13 14 15 16 17

Tulokehitys

Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, POP Pankki

%-muutos, reaalinen

11 12 13 14 15 16 17

Palkansaaja

Yrittäjä

Työeläkeläinen



Lähellä ihmistä

www.poppankki.fi

Ennuste perustuu Pellervon taloustutkimuksen ja  
POP Pankin tuottamaan aineistoon.

Lannoitteiden hinnat ovat laskeneet reilusti. Lannoiteraaka-aineiden 

hinnat pysyvät alhaalla, eikä tarjontaan ole odotettavissa muutoksia. 

Lannoitteiden käyttö ei kasva ja lannoitteiden hintataso pysyy matalana 

myös ensi vuonna. Myös energian hinta pysyy melko matalana.

Maatalouden yrittäjätulo kääntyy kolmen vuoden runsaan lasku jälkeen 

nousuun. Vaikka yrittäjätulo kasvaa, se jää silti vuosikymmenen alun 

tasosta. Yrittäjätuloa vetää ylös erityisesti maidon tuottajahinnan kään-

tyminen nousuun sekä tuotantopanosten hintojen matala taso.

6. ALUEELLISET TYÖLLISYYSEROT KAVENTUNEET

Vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana työllisyys on kohen-

tunut alle puoli prosenttia vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrat-

tuna. Alueittain tarkasteltuna työmarkkinoiden toiminnassa on kuitenkin 

suuria eroja. Monissa maakunnissa työllisyys on parantunut koko maa-

ta ja jopa Uuttamaata (1,1%) enemmän, jossa tyypillisesti ajatellaan 

olevan verrattain toimivat työmarkkinat. Esimerkiksi Päijät-Hämeessa 

työllisten määrä on kasvanut lähes neljä prosenttia ja Pohjois-Pohjan-

maallakin kasvua on ollut lähes kolmen prosentin verran. 

Työllisyys on kohentunut viime aikoina erityisesti miehillä ja miese-

nemmistöisille aloilla, kuten rakentamisessa. Vaikka rakentaminen on 

keskittynyt pitkälti kasvukeskuksiin, ei työskenteleminen rakennusalalla 

ole paikkasidonnaista. Tästä syystä rakentamisella on ollut positiivisia 

vaikutuksia työllisyyteen suuressa osassa maakuntia. 

Useilla alueilla myös työttömyysaste on viime aikoina laskenut suhteelli-

sesti enemmän kuin Uudellamaalla tai koko maan tasolla keskimäärin. 

Pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna maakuntien väliset erot työttömyys-

asteissa ovat kaventuneet. Tätä selittää osaltaan alueelliset väestön muu-

tokset, kuten se, että ikääntyneitä henkilöitä on poistunut työvoimasta. 

Myös erilaiset elinkeinorakenteet, työmarkkinoiden rakennemuutos ja 

viimeisin taantuma selittävät osaltaan erojen kaventumista.


