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Suomessa kuluttajien ja yritysten luottamus on nyt korkealla, ja lyhyen aikavälin kasvunäkymät 
ovat kohtalaisen hyvät. Tapiola Pankki ennustaa Suomen kokonaistalouden kasvavan ensi 
vuonna 2,5 prosenttia. Kasvu hidastuu kuitenkin vuonna 2012. Euroalueen kriisi on myös 
Suomen talouden pahin riski. Kriisin vaatimat toimenpiteet vievät EU:ta kohti liittovaltiota ja 
kaventavat Suomen finanssipoliittista päätösvaltaa, sanoo Tapiola-ryhmän pääekonomisti Jari 
Järvinen.  
 
Vuoden 2010 vahvasta kasvusta huolimatta Suomen kokonaistuotannon taso on edelleen yli 5 prosenttia 
alempi kuin edellinen huipputaso, jolle päästäneen vasta vuonna 2013.  
 
”Lyhyen aikavälin näkymät ovat Suomessa kohtalaisen hyvät. Yritysten ja kuluttajien 
luottamusindikaattorit ovat korkealla. Kuluttajat ovat valmiita käyttämään rahaa kulutukseen. Se antaa 
hyvät lähtökohdat kasvuun”, Tapiola-ryhmän pääekonomisti Jari Järvinen sanoo.  
 
Suomessa kasvun painopiste siirtyy vuosina 2011–12 viennistä kotimaiseen kysyntään. Rakentamisen 
elpyminen näkyy investointien vahvana kasvuna. Verotuksen kiristyminen vaikeuttaa kuitenkin 
kilpailukyvyn ylläpitoa. Ruuan ja energian hintojen nousu voimistavat inflaatiota 2011. Välillisten verojen 
ja korkojen mahdollinen nousu puolestaan luovat kustannuspainetta vuodelle 2012. Kansainvälisen 
talouden heikkeneminen ja euroalueen velkaongelmat ovat Suomen taloudelle merkittävä riskitekijä. 
 
”Euroalueen kriisin hoito edellyttää tiiviimpää finanssipolitiikan koordinaatiota EU:n komission ja 
jäsenmaiden kesken. Tämä vie meitä kohti liittovaltiokehitystä. Verotuksesta ja julkisista menoista 
päätetään entistä enemmän Euroopan tasolla, ja Suomen itsenäinen liikkumavara finanssipolitiikassa 
kapenee merkittävästi. Palkkaneuvottelujen merkitys korostuu, sillä ylisuuret palkankorotukset 
heikentävät yritysten kilpailukykyä ja maksavat työpaikkoja”, Järvinen sanoo. 
 
Tapiola ennustaa vuoden 2011 keskimääräiseksi työttömyysasteeksi 7,8 prosenttia ja vuoden 2012 
vastaavaksi luvuksi 7,4 prosenttia. Työttömyyden aleneminen jo kuluvan vuoden aikana on ollut erittäin 
myönteinen yllätys, joka tukee yksityistä kulutusta. Toisaalta, työpaikkansa menettäneiden ostovoima 
saattaa jopa kääntyä miinusmerkkiseksi ensi vuonna verotuksen ja inflaation kiristymisen vuoksi. Tapiola 
ennustaa inflaation nousevan ensi vuonna 2,2 prosenttiin.   
 
Teollisuusmaiden rahapolitiikka on ”japanilaistunut” 
 
Maailmantalouden kasvu hidastuu jälleen keväällä 2011. Talouden kasvunäkymät ovat kaksijakoiset: 
teollisuusmaat kärsivät veloista ja kehittyvät markkinat kasvavat. Kehittyvienkin talouksien kasvu 
kuitenkin hidastuu, sillä globaali kasvu nojaa entistä enemmän aitoon kysyntään. 
Teollisuusmaiden kasvunäkymät ovat heikot lähivuosina eikä kestävää, voimakasta kasvua ole 
näköpiirissä ennen kuin talouksien rakenteelliset ongelmat on ratkaistu.  
 
”Teollisuusmaiden rahapolitiikka on ”japanilaistunut”. Kriisien sarja jatkuu eivätkä keskuspankit pääse 
nostamaan korkoja”, Järvinen sanoo. 
 
Yhdysvaltain keskuspankki FED jatkaa nollakoron politiikkaa ja määrällistä elvytystä. Myös Euroopan 
keskuspankki EKP pitäytyy nykyisessä korkotasossa. Kriisien sarja jatkuu eikä koronnostoihin ole 
mahdollisuutta ennustejaksolla.       
 
Sijoitusnäkemys mukaan suhdannekatsaukseen  
 
Suhdannekatsauksen uutena osiona mukana on nyt myös Tapiola Varainhoidon 6-12 kuukauden 
sijoitusnäkemys. Sijoitusnäkemys perustuu omaisuusluokkien suhteelliseen arvostukseen, näkymiin ja 



riskeihin. Toimintaympäristöä leimaavat hidas kasvu ja kevyt rahatalous. Riskinä on teollisuusmaiden 
deflaatio eli hintatason yleinen lasku.  
 
Tapiola Varainhoidon allokaatiostrategian mukaan joukkolainat ovat ylipainossa, osakkeet neutraalissa 
ja käteinen alipainossa. Korkostrategiassa yrityslainat ovat ylipainossa ja valtionlainat alipainossa. 
Osakestrategiassa Yhdysvallat on ylipainossa, kehittyvät markkinat ja Eurooppa neutraalissa painossa 
sekä Suomi ja Japani alipainossa.  
 
”Pitkän aikavälin teemamme liittyy kehittyviin markkinoihin. Sijoittajat hakevat kasvua, tuottoa ja laatua, 
ja nämä kaikki löytyvät kehittyviltä markkinoilta. Lyhyellä aikavälillä on kuitenkin olemassa riskejä, joiden 
vuoksi kehittyvillä markkinoilla ei kannata olla täydellä painolla mukana. Osakkeista suosimme tällä 
hetkellä yhdysvaltalaisia osakkeita. Joukkolainoista suosimme yrityslainoja.” 

Asuntojen hintojen nousu tasaantui 

Kotimaan asuntomarkkinoilla hintojen nousu tasaantui heinä-syyskuussa. Pääkaupunkiseudulla pitkään 
jatkunut asuntojen hintojen nousu pysähtyi ja kääntyi hienoiseen laskuun. Muualla maassa hinnat 
nousivat aikaisempaa hitaammin. Verrattuna edellisvuoteen vanhojen asuntojen hinnat nousivat 
kuitenkin koko maassa 7,8 prosenttia. Asuntokauppa rauhoittui lokakuussa, kun normaalisti kauppaa 
käydään vilkkaasti joulukuun alkuun asti. Talouden epävarmuus on saanut monet asunnonostajat 
varovaisemmiksi päätöksenteossaan.  

Asuntorakentaminen on jälleen vauhdissa. Syyskuussa kasvua kertyi huimat 63 prosenttia 
edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti pientalojen ja rivitaloasuntojen rakentamisen odotetaan jatkuvan 
vilkkaana myös ensi vuonna. Sen sijaan asuinkerrostaloille myönnettyjen uusien rakennuslupien 
lupakuutiot pienenivät lähes 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tämän uskotaan osaksi johtuvan 
valtion elvytys- ja tukitoimien vähentymisestä. 

”Markkinoiden tervehtymiselle voimakkaimman hintojen nousun hiipuminen on hyvä uutinen, ja se 
pienentää hintakuplan vaaraa. Uudistuotannon kasvu lisää asuntotarjontaa, vaikkakin viiveellä”, 
Kiinteistö-Tapiolan toimitusjohtaja Vesa Immonen sanoo. 
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Taulukko 1. Kansainvälisen talouden ennusteet: BKT:n määrän muutos, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Taulukko 2. Kansainvälisen talouden ennusteet: Inflaatio, % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taulukko 3. Suomen talouden ennuste  
 
 
 
 
 

 

 
 

Tapiola           IMF                   
2011 2012 2011 2012 

USA  2,4  2,7  2,3  3,0 
Euroalue  0,8  1,0  1,5  1,8 
Japani          2,5  1,0  1,5  2,0 
 
Maailma  3,8  3,9   4,2  4,5 
 
Lähteet: Tapiola-ryhmä ja IMF. 

 Tapiola  IMF                   
 2011 2012 2011 2012 

USA  1,0 0,8           1,0         1,4 
Euroalue  1,0 0,8 1,5 1,5 
Japani -0,5        -0,5         -0,3          0,2 
 
Maailma 2,3 2,3 3,1 2,9 
 
Lähteet: Tapiola-ryhmä ja IMF. 

2011 2012 
BKT, määrän muutos, %  2,5 2,0 
     Yksityinen kulutus  2,0 2,0 
     Vienti   5,0 4,0 
     Tuonti   4,5 4,0 
     Investoinnit  4,0 3,0 
Työttömyysaste, %  7,8 7,4 
Inflaatio, %    2,2 2,0 
 
Lähde: Tapiola-ryhmä. 
Ennustetta on nostettu tai laskettu edelliseen katsaukseen verrattuna. 



TIIVISTELMÄ: TAPIOLAN ENNUSTE VUOSILLE 2011 – 2012  

 
 Teollisuusmaiden kasvu hidastuu edelleen alkuvuonna. Suurin riski on teollisuusmaiden finanssipolitiikan 

liian aikainen kiristäminen. Talouksien tasapainottaminen supistaa kysyntää tuntuvasti, mikä voisi 
pahimmillaan johtaa uuteen taantumaan, työttömyyden kasvuun, verotulojen supistumiseen ja alijäämien 
kasvuun. 

 
 Elvyttävän talouspolitiikan ehtyminen heijastuu myös kehittyvien talouksien näkymiin. BRIC-maista 

globaalin kysynnän heikkeneminen hidastaa voimakkaimmin Brasilian kasvua. Venäjän suhdannenäkymä 
on pysynyt vakaimpana. Kiinan talouskasvu on uudelleen voimistumassa. Kustannusinflaation hallinta on 
keskeinen haaste useissa kehittyvissä talouksissa. 

 
 Yhdysvalloissa asuntomarkkinoiden heikkous jatkuu ja hinnat ovat kääntyneet uudelleen laskuun vuoden 

kolmannella neljänneksellä. Luoton kysynnän ja tarjonnan puute sekä velkojen takaisinmaksu leikkaavat 
kulutusta ja investointeja. Euroalueen velkakriisin laajeneminen uhkaa sysätä alueen uuteen taantumaan ja 
hintojen laskukierteeseen. Japanissa kasvu on ollut syksyllä nopeampaa, mutta jenin viimekuukausien 
vahvistuminen toimii jarruna viennin kasvulle.  

 
 Suomessa yritysten ja kuluttajien luottamus on korkealla. Erityisen myönteinen yllätys on ollut 

työttömyyden aleneminen jo vuoden 2010 aikana. Kansainvälisen talouden heikkeneminen ja euroalueen 
velkaongelmat ovat myös Suomen taloudelle merkittävä riskitekijä. Kasvu maltillistuu selvästi vuosien 
2011–2012 aikana.  

 
 FED jatkaa nollakoron politiikkaa ja määrällistä elvytystä. Elvyttävällä rahapolitiikalla FED pyrkii torjumaan 

deflaatioriskiä. Resurssien (työvoima ja kapasiteetti) vajaakäyttö, asunto- ja rahoitusvarallisuuden lasku 
sekä yksityisen sektorin velkaantuminen ovat deflatorisia tekijöitä.  

  
 EKP pitäytyy nykyisessä korkotasossa. Velkakriisin myötä EKP on joutunut ottamaan uudelleen käyttöön 

epätavanomaiset toimenpiteet. Kriisien sarja jatkuu eikä koronnostoihin ole mahdollisuutta ennustejaksolla.  
  

 Öljyn tynnyrihinta pysyy tarkastelujaksolla keskimäärin 60–70 dollarissa. Pitkällä aikavälillä öljyn hintaan 
kohdistuu nousupaineita ylikysynnän ja rajallisen jalostuskapasiteetin vuoksi.  

 
 Euro on edelleen yliarvostettu dollaria vastaan ja hintakilpailukyvyn palauttaminen edellyttää aliarvostettua 

valuuttakurssia. Rahaliiton jatkuminen edellyttää nopeampaa kasvua, heikompaa euroa, EKP:n kevyempää 
rahapolitiikkaa, ydinmaiden kevyempää finanssipolitiikkaa ja tiiviimpää finanssipolitiikan koordinaatiota.  

 
 Euroalueen velkakriisin hoito edellyttää tiivistä koordinaatiota EU:n Komission ja jäsenmaiden kesken. 

Kansallinen liikkumavara vähenee nykyisestä ja palkkaneuvottelujen merkitys korostuu. Ylisuuret 
palkankorotukset heikentävät yritysten kilpailukykyä ja maksavat työpaikkoja. 

 
 Suomen talouden suurin riski liittyy Euroopan velkakriisiin ja sen hoitoon. Liian tiukka budjettikuri johtaa 

poliittisiin jännitteisiin maiden sisällä ja välillä, kun taas nykymenon jatkuminen voi johtaa nykymuotoisen 
euroalueen hajoamiseen. Huonot uutiset välittyvät meille viennin, rahoitus- ja hyödykemarkkinoiden sekä 
luottamusindikaattoreiden heikkenemisen kautta.  

 
 Asuntomarkkinoilla hintojen nousu tasaantui heinä-syyskuussa. Pääkaupunkiseudulla pitkään jatkunut 

nousu kääntyi hienoiseen laskuun. Muualla maassa hinnat nousivat aikaisempaa hitaammin. Verrattuna 
edellisvuoteen vanhojen asuntojen hinnat nousivat kuitenkin koko maassa 7,8 prosenttia. 

 
 Asuntorakentaminen kasvoi syyskuussa huimat 63 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Uusien 

rakennuslupien mukaiset pientalojen kuutiomäärät kasvoivat vajaat 25 prosenttia ja rivitalojen kuutiomäärät 
runsaalla neljänneksellä. Sen sijaan asuinkerrostaloille myönnettyjen uusien rakennuslupien lupakuutiot 
pienenivät lähes 40 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

 
 Seuraava suhdannekatsaus julkistetaan kesäkuussa 2011.  

 


