
TALOUSKASVU  
HYVÄSSÄ VAUHDISSA
 
Alkuvuoden talouskasvu on ollut 3,1 prosenttia ja bkt:n odote-
taan kasvavan koko vuonna 2,6 ja ensi vuonna 2,2 prosenttia. 
Suomen talous on kuitenkin vasta nyt, noin 10 vuoden jälkeen, 
vihdoin saavuttamassa finanssikriisiä edeltäneen tason. Suo-
malaisten elintason kehitys onkin jäänyt tänän aikana jälkeen 
useimmista verrokkimaista. Asian korjaamiseksi talouskasvun 
olisikin hyvä jatkua kohtuullisen nopeana myös tulevina vuosina. 

Pääosin tilanne näyttää valoisalta. Suomen talouden piristymi-
nen on osa koko maailmantalouden kasvun vauhdittumista, kun 
kansainvälinen talous on päässyt kunnolla vauhtiin ensimmäis-
tä kertaa finanssikriisin jälkeen. Mutta ei Suomen kasvu selity 
pelkästään maailmantalouden noususuhdanteella. Kasvumme 
on nyt nopeampaa kuin esimerkiksi euroalueen keskimääräinen 
kasvu.

Suurin merkitys on ollut suomalaisissa yrityksissä tehty työ 
uusien tuotteiden ja markkinoiden löytämiseksi. Tämän lisäksi 
kilpailijamaita matalammat palkankorotukset ovat auttaneet 
urakassa. Viennin kasvu onkin ollut vahvaa ja investoinnella on 
rakennettu lisää tuotantokapasiteettia. Suomen vientinäkymät 
ovat hyvät, kunhan vain maailmantalouden kasvu pysyy yllä. 

Maailmantalouden kasvun perusteet ovat kunnossa. Työttömyy-
den aleneminen ja palkkojen nousu lisäävät kulutusta niin euro-

alueella kuin Yhdysvalloissakin. Myös yritykset ovat lisäämässä 
investointejaan tärkeimmillä talousalueilla. Suurin uhka maail-
mantalouden kasvulle tulee Yhdysvaltojen kauppapolitiikasta. 
Maailmantalous muodostuu nykyään monimutkaisista toimitus-
ketjuista, joiden toiminta heikentyisi vakavasti maiden keskinäi-
sestä nokittelusta tullien korotuksilla.

POP Pankki -ryhmä on koostanut viidennentoista kansalaissuhdanne-ennusteensa.

ENNUSTELUVUT 2017-2018

2016 2017 2018e 2019e

Bruttokansantuote markkinahintaan 2,1 2,6 2,6 2,2

Tuonti, tavarat ja palvelukset 5,7 3,5 5,0 5,0

Vienti, tavarat ja palvelukset 3,5 7,8 6,0 5,0

Kulutus 1,8 1,5 1,8 1,9

   Yksityiset kulutusmenot 1,8 1,6 2,2 2,0

   Julkiset kulutusmenot 1,8 1,3 1,0 1,5

Investoinnit 7,4 6,3 3,6 3,2

   Yksityiset 7,8 8,4 4,0 3,5

   Julkiset 5,8 -2,9 1,5 1,5

Inflaatio (%) 0,4 0,7 1,0 1,5

Työttömyysaste (%) 8,8 8,6 8,0 7,5

Vaihtotase, % bkt:seen -1,1 0,7 0,6 0,4

Bensa (€/l) 1,38 1,46 1,50 1,50

Korko (%) -0,03 -0,15 -0,1 0,5
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Euroalueen talouden ylle tuo pilviä niin Italian poliitiset ongel-
mat kuin brexit-neuvottelutkin. Italian eurojäsenyyden ja EU-
suhteen nouseminen uusien vaalien keskeiseksi teemaksi lisäisi 
epävarmuutta koko euroalueella. Iso-Britannia puolestaan on 
tärkeä vientimaa Suomellekin, eivätkä häiriöt kauppasuhteisiin 
ole toivottavia.

Ilman suurempia maailmantalouden ongelmia Suomen tavara-
viennin vahva kasvu jatkuu myös tänä ja ensi vuonna, vaikka 
kasvuvauhti onkin rauhoittunut viime vuoden hyppäyksestä. 
Myös palveluvienti, esimerkiksi yrityksille myytävät palvelut, on 
hyvän talouskehityksen myötä ollut reippaassa kasvussa. Hin-
takilpailukyvyn paraneminen on tukenut viennin kasvua, mutta 
euron vahvistumisen ja palkankorotusten myötä hintakilpailu-
kyky ei enää parane viime vuosien tahtiin. Ensi vuonna viennin 
kasvuvauhti hiipuukin edelleen hieman.

Ilman ulkomaisia häiriöitä kotimaan tilanne näyttää hyvältä. 
Työttömyys laskee ja palkat nousevat vihdoin viime vuosia 
nopeammin, mikä lisää kulutusta. Toisaalta hyvät kysyntänä-
kymät lisäävät investonteja. Lisäksi talouskasvun ja julkisen 
sektorin säästöjen myötä myös julkinen talous on tasapainot-
tumassa.

HINNAT JA KOROT  
MALTILLISEEN NOUSUUN
Kuluttajahintojen nousu on Suomessa pysynyt varsin mal-
tillisena. Viime vuonna hinnat nousivat vain 0,8 prosenttia, 
ja myös alkuvuonna nousuvauhti on ollut hidasta. Suomessa 
hintojen nousu on ollut hitaampaa kuin muualla euroalueella 
keskimäärin. Erityisesti ruuan hinta, joka vielä viime vuonna 
laski Suomessa, on hillinnyt kuluttajahintojen nousua. Samoin 
hintojen nousua ovat jarruttaneet kilpailukykysopimus ja 
muutenkin pienet palkankorotukset.

Hintojen nousu on kuitenkin vauhdittumassa. Talouskasvun 
myötä palkat nousevat ja myös kansainväliset hintapaineet 
välittyvät meille. Lisäksi ruuan hinta on tänä vuonna kääntynyt 
maltilliseen kasvuun ja polttoaineiden hinnat ovat nousussa. 
Lisäksi alkoholi- ja tupakkaveron korotukset nostavat hintoja 
sekä tänä että ensi vuonna.

Polttoaineiden hinnan nousu johtuu raakaöljyn kallistumises-
ta. Vaikka öljyn hinta on lähes kaksinkertaistunut viime kesän 
alimmalta tasolta, näkyy se meillä vasta viiveellä. Bensan hinnan 
nousua on hillinnyt sekä euron vahvistuminen että jalostuksen ja 
jakelun marginaalin pieneneminen. Suomessa bensan hinta alkoi 
nousta vasta huhtikuussa, kun euron arvo kääntyi laskuun.

Bensan hinnan nousu jäänee kuitenkin väliaikaiseksi. Öljyn-
tuottajamaat ovat viestittäneet halustaan lisätä tuotantoa, 
ja ensi vuonna saadaan myös Yhdysvaltojen kasvava tuotanto 
paremmin markkinoille kapasiteettia kasvattavien investointi-
en myötä. Bensan hinta on ennusteen mukaan noin 1,50 euroa 
litralta sekä tänä että ensi vuonna.

Asuntovelalliset hyötyvät nyt kolmatta vuotta negatiivisesta 
12 kuukauden euriborkorosta. Kun vielä pankkien marginaalit-
kin ovat olleet laskussa, ovat asuntolainojen korot nyt ennä-
tysmatalalla. Tänä vuonna uusien asuntolainojen keskikorko on 
laskenut alle yhden prosentin tason.

Korot ovat kuitenkin kääntymässä nousuun. Yhdysvalloissa 
korkojen nousu on jo hyvässä vauhdissa. Euroalueella vauhti on 
paljon hitaampaa, sillä EKP nostaa korkoa ensimmäisen kerran 
vasta ensi vuonna. Ensi vuonna myös euriborkorot ovat plussan 
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puolella, mutta edelleen historillisen alhaisella tasolla. Kotitalo-
uksien on silti syytä varautua siihen, että hyvin alhaisten kor-
kojen aika on loppumassa.

TYÖTTÖMYYS  
SELVÄSSÄ LASKUSSA 

Talouskasvun myötä työllisyys kääntyi selvään kasvuun viime 
syksynä. Uudet työlliset ovat tulleet sekä työttömistä että 
työvoiman ulkopuolelta, kun monet jo työnhausta luopuneet 
ovat palanneet työmarkkinoille työllisyystilanteen parannut-
tua. Työllisyystilanteen paraneminen on koskenut suurinta 
osaa maasta, ja työllisyysaste onkin parantunut käytännössä 
kaikissa maakunnissa.

Talouskasvun jatkuessa työllisyystilanne paranee edelleen ja 
hallituksen työllisyysastetavoite 72 prosenttia saavutetaan to-
dennäköisesti ensi vuonna. Työttömyysaste laskee tänä vuon-
na alle 8 prosentin ja on ensi vuonna keskimäärin 7,5 prosent-
tia. Laskusta huolimatta Suomen työttömyysaste on kuitenkin 
edelleen varsin korkea. Esimerkiksi Saksassa ja Yhdysvalloissa 
työttömyysaste on saatu painettua alle 4 prosentin.

KAHDEN LASKUVUODEN 
JÄLKEEN PALKANSAAJIEN  
TULOT KASVUSSA
Työllisyyden kasvun lisäksi kotitalouksien ostovoimaa kas-
vattavat nyt myös palkankorotukset. Nollakorotusten jälkeen 
palkansaajien ansiotulot nousevat tänä ja ensi vuonna. 
Sopimuskorotusten lisäksi monet saavat myös henkilökoh-
taisia korotuksia, kun työllisyyden paraneminen lisää kilpailua 
työvoimasta.

Palkkojen nousun lisäksi vauhdittuu myös inflaatio, varsinkin 
ensi vuonna. Tänä vuonna palkansaajien reaalitulot, eli tulot 
hintojen nousu huomioiden, kasvavat  noin prosentin. Vaikka 
ensi vuonna palkat nousevat hieman tätä vuotta enemmän, 
reaalitulojen kasvu on hitaampaa, koska hintojen nousu vie tu-
lojen kasvusta suuremman osan.

Yrittäjien tulot ovat kasvaneet palkansaajien tuloja selvästi 
nopeammin vuodesta 2015 lähtien. Talouskehitys kääntyi sil-
loin kasvuun ja se on näkynyt ensimmäisenä yrittäjien tuloissa. 
Nousevat palkat ja hiljalleen kohoavat korot kiristävät yritys-
ten taloutta ja heikentävät yrittäjien tulojen kasvua. Tulot kas-
vat kuitenkin edelleen palkansaajien tuloja nopeammin.

Eläkeläisten tulokehitys on heikointa. Koska eläkkeiden nousu 
perustuu edellisen vuoden palkkojen ja hintojen nousuun, jää-
vät eläkeläisten tulot nousevien hintojen aikana aina jälkeen 
muiden tuloista.  

MAATALOUSYRITTÄJIEN 
TULOT LASKEVAT  
EDELLEEN
Maatalouden yrittäjätulo jatkaa laskussa tänä ja ensi vuonna. 
Tänä vuonna kasvavat kotieläintuotannon tulot eivät riitä 
kasvattamaan koko maatalouden yrittäjätuloa. Yrittäjätuloa 
pienentävät kasvintuotannon tulojen lasku ja panoshintojen 
nousu. Ensi vuonna kasvintuotannon tulot kasvavat hieman, 
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mutta samaan aikaan kotieläintuotteiden hinnat laskevat ja 
panosten hinnat jatkavat nousuaan. 

Syksyn huonojen kylvöolosuhteiden takia leipävilja-ala jää ku-
luvalla satokaudella pieneksi. Kevätvehnäalan hienoinen kasvu 
ei riitä korvaamaan varsin vähäiseksi jäänyttä syysvehnäalaa. 
Vastaavasti kaura-ala kasvaa merkittävästi kysynnän kasvun 
mukana. Viljan hintoihin ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

Maidontuotannon luontainen rakennemuutos jatkuu. Sen myö-
tä maidon tuotanto vähenee maltillisesti. Myös maitotuottei-
den, erityisesti jogurtin, kulutus pienentyy. Maidon tuottajahin-
taan kohdistuu pieniä laskupaineita.

Sianlihan tuotanto jatkaa laskuaan ja kääntää eurooppalaisit-
tain matalalla olleen tuottajahinnan nousuun. Siipikarjan lihan 
vahva kysyntä vetää myös sen hintaa ylöspäin.

ASUMISEEN KÄYTETÄÄN 
YHÄ SUUREMPI OSA  
TULOISTA
Pitkällä aikavälillä asuntojen hinnat ovat nousseet ansiotulo-
jen vauhtia, mutta tästä huolimatta asumisen osuus kotitalo-
uksien kulutuksesta on selvästi kasvanut. Viime vuosina asun-
tojen hinnat ovat nousseet erityisesti pääkaupunkiseudulla 
selvästi nopeammin kuin palkansaajien ansiotulot. Pidemmällä 
aikavälillä koko maan asuntojen hinnat ovat nousseet samaa 
vauhtia ansiotulojen kanssa. Pääkaupunkiseudulla hintojen 
nousu on ollut koko maan ansiotason nousua nopeampaa.

Ennuste perustuu POP Pankin ja Pellervon taloustutkimuksen tuottamaan aineistoon.

Kotitaloudet käyttävät yhä suuremman osan kulutusmenois-
taan asumiseen. Ennen 1990-luvun lamaa asumismenojen 
osuus kotitalouksien bruttotuloista oli runsaat 10 prosenttia. 
Viime vuosina osuus on noussut lähes 20 prosenttiin. Asumi-
sen osuutta ovat nostaneet laskusuhdanteet. Niiden aikana 
asumisen meno-osuus on noussut korkeammalle tasolle, kun 
muusta kulutuksesta, lähinnä liikenteestä, on tingitty. Nousu-
suhdanteiden aikana asumisen osuus kulutuksesta ei ole  kui-
tenkaan vastaavasti pienentynyt, vaan tulojen kasvu on käy-
tetty asumisen laadun lisäämiseen.

Osuus käytettävissä olevista bruttotuloista

Lähde: Tilastokeskus.


