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NOSTOT
•

Koronatartunnat ovat runsaassa kasvussa ainakin tilastojen valossa.

•

Suomi on pärjännyt erinomaisesti koronavirusta vastaan talous -ja
terveysrintamalla.

•

Suomen bruttokansantuotteen kehitys on pärjännyt hyvin, kun
vertaillaan muihin maihin.

•

Koronavirustartuntojen määrät ovat huomattavassa kasvussa, mutta
tähän vaikuttaa myös testauskäytäntöjen muuttuminen.

•

Työllisyys on laskenut huomattavasti.

•

Työttömyys on kasvanut huomattavasti vuoden 2020 aikana.

•

Kotitaloudet ovat Suomessa velkaantuneet nopeasti, mutta lainanhoitokulut 		
ovat laskussa yleisen korkotason laskun vuoksi.

•

Palkkakehitys on ollut Suomessa keskimäärin hyvää ja naisten keskimääräiset 		
palkat ovat ottaneet hieman kiinni miesten palkkoja.
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Koronavirustilanne
Tartunnat
Useilla mittareilla tarkasteltuna Suomi on pärjännyt erinomaisesti koronaa vastaan. Vaikka kritiikkiä on annettu
runsaasti usealle eri instituutiolle, ja välillä tilanne on saattanut vaikuttaa sekavalta, on ainakin tämän hetken
tilastojen valossa Suomelle annettava kiitettävä arvosana.
Vertailemalla erilaisia tilastotietoja saadaan kohtuullinen tilannekuva koronan vaikutuksista.
Suomessa tartuntojen määrä suhteutettuna väkilukuun on huomattavasti matalampi verrattuna esimerkiksi
Ruotsiin, Tanskaan tai Norjaan. Tartuntojen määrän pitäminen matalana ja mahdollisimman tasaisena on tärkeää
niin talouden, kuin kansalaisten terveyden kannalta.
Ensinnäkin pienempi määrä tartuntoja johtaa taudin hallittuun etenemiseen ja estää hoitopaikkojen määrän
ylittymisen ja näin takaa asianmukaisen hoidon kaikille sitä tarvitseville.
Toisekseen pieni määrä tartuntoja mahdollistaa sen, että Suomessa ei tarvitsisi siirtyä kovempiin rajoitteisiin,
joiden seurauksena kansantalous pysähtyisi.
Tartuntojen matala määrä signaloi kansalaisille, että liikkuminen ja myös kuluttaminen on verrattain turvallista.
Kuviossa 1 on havainnollistettu tartuntojen määrät sataatuhatta asukasta kohden. Tanska, Suomi, Norja ja
Ruotsi ovat keskenään vertailukelpoisia maita monessa suhteessa. Kuviosta nähdään, että Ruotsissa tartuntojen
määrät ovat olleet toistaiseksi huomattavasti korkeammat verrattuna muihin Pohjoismaihin.
Ruotsissa koronavirukseen on suhtauduttu ”vapaamielisemmin”, eikä valtio asettanut kovinkaan rajuja toimenpiteitä taudin leviämisen estämiseksi.
Suomessa taudin leviämisen estämiseen suhtauduttiin tiukemmin ja voimaan asetettiin erilaisia sulkutoimenpiteitä, joiden seurauksena taudin leviäminen on myös ollut huomattavasti hitaampaa kuin esimerkiksi
Ruotsissa.

Kuvio 1: Koronavirustartunnat
per 100 000 asukasta
(Lähde: WHO,
Macrobond, JHL)
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Leviämisen estäminen
Viruksen leviämistä ei todennäköisesti voida pysäyttää kokonaan ennen rokotteen keksimistä, mutta taudin
leviämisen nopeutta voidaan hidastaa. Jos viruksen annetaan levitä vapaasti, saattaa tartuntojen määrä
nousta niinkin korkeaksi, etteivät esimerkiksi tehohoitopaikat sairaaloissa riitä kattamaan kansan tarpeita.
Tällaisessa tilanteessa rajoitustoimenpiteet ovat jo myöhäistä ja hoidon puute saattaa johtaa muutoin estettävissä oleviin kuolemiin.
Kuviossa 2 on esiteltynä kaksi hypoteettista skenaariota, jotka voivat realisoitua riippuen siitä, miten valtio
lähestyy koronaviruksen tuomaa uhkaa. Pystyakselilla on tartuntojen määrä ja vaaka-akselilla juoksee aika
vasemmalta oikealle.
Sininen vaakasuora viiva kuvastaa terveydenhuollon maksimikapasiteettiä, jolla pystytään hoitamaan kaikki
sairastuneet. Punainen käyrä kuvaa tilannetta, jossa valtio ei puutu millään tavalla koronaviruksen leviämiseen. Oranssi käyrä puolestaan kuvaa tilannetta, jossa valtio pyrkii vähentämään tartuntojen leviämistä
erilaisilla toimenpiteillä.

Kuvio 2: Tartuntojen määrän tasoittaminen pidemmälle ajanjaksolle
turvaa terveydenhuollon kapasiteetin riittävyyden (Lähde: JHL)

Suomi on toiminut oranssin käyrän lähettyvillä, eli terveydenhuollon kapasiteettia ei olla ylitetty.
Toimenpiteitä, joilla tartuntakäyrä saadaan ja on saatu pidettyä matalalla ovat muun muassa:
•
Testaus ja karanteenit
•
Matkustusrajoitukset
•
Maskien käyttöön liittyvä suositus
•
Uudenmaan lyhytaikainen eristäminen
•
Etätyöskentelysuositukset
Edellä mainitut toimenpiteet vähentävät ihmiskontakteja, jotka puolestaan vähentävät tartuntojen määrää.
Toimiminen oranssin käyrän lähettyvillä maksaa kuitenkin kansantaloudelle huomattavan määrän rahaa. Tästä
esimerkkinä HUS:n diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan pelkästään testaaminen saattaisi maksaa
Suomelle vuoden 2020 syksyllä peräti 3 miljoonaa euroa päivässä. Lisäksi valtiovarainministeri Matti Vanhasen mukaan vuoden 2021 koronatestaukseen on varauduttu yhteensä 1,4 miljardin euron summalla.
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Tartuntamäärät ovat kasvussa, mutta koronakuolemat eivät
Tällä hetkellä uusien tartuntojen määrä on nopeassa kasvussa, jonka vuoksi myös Suomen taloudellinen
tilanne saattaa heikentyä nopeasti. Alkuvuodesta tilannetta oli vaikea ennakoida, koska tilannekuva oli aina
hiukan jäljessä.
Nyt ajankohtaista tilastotietoa on saatavilla hyvinkin nopeasti useista eri lähteistä. Kuviossa 4 havainnollistetaan uusien tartuntojen määrää Suomessa 7 päivän rullaavan keskiarvon avulla.
Uusien tartuntojen alkuperäinen huippu saavutettiin huhtikuun alkupuolella ja nyt tartuntojen määrä on
lähtenyt uudestaan kasvamaan nopeasti. Uusien tartuntojen määrissä tulee huomioida kuitenkin se, että tällä
hetkellä tartuntoja testataan ja jäljitetään huomattavasti tehokkaammin verrattuna alkuvuoteen. Tehokkaammat testauskäytännöt kasvattavat havaittua tartuntojen määrää.
Kuvio 3: Uudet koronavirustartunnat Suomessa
7-päivän rullaava keskiarvo
(WHO, Macrobond, JHL)

Uusien tartuntamäärien vertaileminen alkuvuoteen saattaa antaa vääristyneen kuvan todellisuudesta testausmäärien muutoksen vuoksi.
Vaihtoehtoisena mittarina voidaan käyttää esimerkiksi koronakuolemien määriä, joiden luvut ovat mahdollisesti vertailukelpoisempia alkuvuoteen tilastoinnin osalta.

Kuvio 4: Uudet koronakuolemat Suomessa
7-päivän rullaavalla keskiarvolla mitattuna
(WHO, Macrobond, JHL)
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Talouden tila
Matkailu
Edellä mainittujen lisäksi Suomen talous ottaa osumaa muun muassa ihmisten matkustuksen ja kulutuksen
hiipumisesta. Matkustuksen hiipuminen vaikeuttaa huomattavasti viruksen leviämistä, mutta samalla se aiheuttaa ongelmia työllisyydelle ja yritysten toiminnalle.
Matkailualan yritykset ovat vakavissa ongelmissa, mikä on myös uhka alalla työskenteleville suomalaisille.
Tilastokeskuksen mukaan matkailutoimialoilla työskenteli vuonna 2018 peräti 142 100 henkeä.

Kuvio 5: Kaikki kuukausittaiset saapuneet vieraat matkailualalla
12 kuukauden keskiarvo. (Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2020)

Teollisuus
Iso osa bruttokansantuotteesta muodostuu teollisuuden tuotannosta, vaikkakin sen osuus on ollut laskussa
verrattuna esimerkiksi palveluihin. Kuviossa 6 on Suomen teollisuuden tuotannon indeksi. Tällä hetkellä Suomen teollisuustuotanto vaikuttaisi selviävän kohtuullisen hyvin koronaviruksesta. On kuitenkin mahdollista,
että teollisuus kärsii Suomessa jälkisyklisesti, eli vaikutukset näkyisivät vasta akuutin kriisin jälkeen.

Kuvio 6: Teollisuuden tuotannon indeksi
(Tilastokeskus, Macrobond, 2020)
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Bruttokansantuotteen kehitys
Suomen bruttokansantuote on
laskenut vähemmän, verrattuna muihin Euroopan maihin. Toisen kvartaalin
muutosprosentti on ollut Suomessa
vähäinen verrattuna muihin. On
kuitenkin selvää, että pitkän aikavälin
vaikutukset nähdään myöhemmin ja
näiden seuraaminen tulee olemaan
myös tärkeää. Vaikka Suomen bruttokansantuotteen tiputus ei ole nyt
kovinkaan suuri, palautuminen Suomessa saattaa kestää pidempään, kuin
muissa maissa.
Kuvio 7: BKT muutos vertailumaissa prosentteina
(Eurostat, Macrobond, JHL)

Työmarkkinat
Suomen talouskehitystä seurataan tarkasti myös työllisyyden näkökulmasta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että
viimevuosien hyvä työllisyyskehitys on pyyhkiytynyt kerralla hukkaan. Työllisten määrä on kääntynyt jyrkkään
laskuun, eikä tilanne tule helpottamaan vähään aikaan.
Kuviossa 8 havainnollistetaan Suomen työllisten määrän kehitystä vuodesta 1990 eteenpäin. Oranssi käyrä
kuvaa yksittäisiä havaintoja, eli kunkin ajanhetken työllisten määrä kvartaaleittain. Punainen käyrä puolestaan
työllisten määrän kausivaihtelusta puhdistettu trendilukua.

Kuvio 8: Työllisten määrän kehitys Suomessa 1990-2020
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL)

Työllisten määrän lyhyen aikavälin vaihtelu ei kovinkaan tärkeää nykyisessä tilanteessa, jossa työmarkkinat
ovat kokonaisvaltaisesti hankalassa ja epävarmassa tilanteessa. Lyhyen aikavälin vaihtelua tärkeämpää on
kiinnittää huomio pidemmän aikavälin trendiin ja sen kehitykseen.
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Kuviosta 9 huomataan, että esimerkiksi vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen työllisyydellä kesti hyvin pitkään
palautua entiselleen. Vastaavanlainen hidas palautuminen on uhkana myös koronakriisin jälkeisenä aikana.
Kuten aiemmin mainittiin, kriisi saattaa iskeä rakenteiltaan erilaisiin talouksiin eri aikoina. Taloudet, jotka ovat
riippuvaisia turismista, ovat hyvin hankalassa tilanteessa kriisin alkuvaiheessa. Vakavammat ongelmat taloudessa voivat levitä myöhemmin dominoefektin tavoin myös muunlaisiin talouksiin.
Suomessa tavoitellaan tällä hetkellä 75 prosentin työllisyysastetta, mikä tulee olemaan erittäin hankalaa työllisyysasteen laskiessa huomattavasti koronan vuoksi. Kuviossa 9 on havainnollistettu Suomen työllisyysasteen
trendiä sekä yksittäisiä havaintoja vuodesta 2007 eteenpäin.

Kuvio 9: Työllisyysaste Suomessa
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL)

Työpaikan saaminen ja sen pitäminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta äärimmäisen tärkeää. Työpaikan
menettäminen puolestaan on erittäin vaikea tilanne niin yksilölle, kuin koko kansantaloudelle.
Yksilötasolla työttömyys aiheuttaa köyhyyttä, joka puolestaan ollaan tutkitusti linkitetty muun muassa
terveys- sekä muihin sosiaalisiin ongelmiin. Kansantalouden tasolla työttömyys kasvattaa menoja esimerkiksi
työttömyysmaksujen osalta sekä vähentää verotuloja, joiden avulla rahoitetaan osa hyvinvointiyhteiskuntamme toiminnoista.

KAKSI ERI TYÖTTÖMYYSASTETTA
Suomessa työttömyysastetta mitataan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen sekä Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston avulla.
Tilastokeskuksen työvoimatutkimus perustuu satunnaisotannalla suoritettuun kyselytutkimukseen.
Työvoimatutkimuksesta saadut luvut ovat kansainvälisesti vertailukelpoisia ja niiden avulla määritellään
Suomen virallinen työttömyysaste.
Työ -ja elinkeinoministeriön mittaustapa puolestaan perustuu TE-toimistojen rekisteritietoihin. Rekisteritietojen avulla saadaan tieto kaikista työttömäksi rekisteröityneistä henkilöistä. Tilastokeskuksen ja
Työ- ja elinkeinoministeriön työttömyyslukujen tasot eroavat toisistaan, mutta kehityssuunnat kertovat
yleensä samaa tarinaa.
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Kuviossa 10 havainnollistetaan Suomen työttömyysasteiden kehitystä vuodesta 1989 eteenpäin. Vuonna 2019
työttömyysaste oli laskenut kohtuullisen matalalle Suomen mittakaavassa, mutta koronan aiheuttamien ongelmien vuoksi työttömyysaste on lähtenyt nopeaan kasvuun.

Kuvio 10: Työttömyysasteet Suomessa Työ- ja elinkeinoministeriön
sekä Tilastokeskuksen mittaustavoilla (TEM, Tilastokeskus, Macrobond, JHL)

Kotitalouksien velkaantuneisuus
Suomen valtion velka-asteesta käydään usein kiivasta keskustelua, mutta harvemmin kiinnitetään huomiota
kotitalouksien velkaantuneisuuteen. Valtiot muodostuvat
yrityksistä, instituutiosta sekä kansalaisista, jotka puolestaan
muodostavat tilastoitavia kotitalouksia.
Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut huomattavasti
viimeisen 45 vuoden aikana. Kotitalouksien velat Suomessa
muodostuvat muun muassa asuntolainoista sekä erilaisista
kulutusluotoista.
Kuviossa 11 havainnollistetaan punaisella käyrällä kotitalouksien velkaa suhteutettuna käytettävissä oleviin tuloihin
ja oranssilla käyrällä korkokuluja suhteutettuna käytettävissä
oleviin tuloihin.
Kuviosta 11 nähdään, että velkaantuneisuus on kasvanut
runsaasti, mutta matalan korkotason vuoksi lainanhoitoon
menevät kulut ovat itseasiassa madaltuneet huomattavasti
90–luvun huipusta. Vastaava kehitys havaitaan myös valtion
Kuntakohtainen tasauslisä
tasolla.
(Tasausraja - kunnan asukasSuomessa
kotitalouksilla
kohtainen verotulo)
*0,8 oli velkoja yhteensä vuoden 2019 ta-

Kuvio 11: Kotitalouksien
velkaantumisaste ja lainanhoitokulut
(Suomen Pankki, Tilastokeskus, 2020)

sossa noin 126,9 miljardia euroa, josta suurin osa oli asuntolainaa. Vaikka korkokulut ovat todennäköisesti hyvin pitkään
matalia, saattaisi korkotason nousu tulevaisuudessa olla hyvin
vaarallinen tilanne Suomen yksityiselle kulutukselle ja tätä
kautta talouskasvulle.
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Palkkakehitys
Ansioiden kehitys on ollut Suomessa kohtuullisen vakaata ja viimeisellä neuvottelukierroksella aikaansaadut
palkkasopimukset takaavat hyvän ansiokehityksen työssä oleville myös tulevina vuosina.
Kuviossa 12 on havainnollistettu ansiotasoindeksien kehitystä Suomessa vuodesta 2005 eteenpäin. Oranssi
käyrä kuvaa keskimääräistä ansiokehitystä koko talouden tasolla. Punainen käyrä kuvaa ansiokehitystä naisilla
ja sininen käyrä kuvaa ansiokehitystä naisilla.
Huomion arvoista on, että naisten ansiotasokehitys on ollut nopeampaa verrattuna miehiin, mikä tarkoittaa
ainakin suhteellisten palkkaerojen kaventumista miesten ja naisten välillä.

Kuva 12: Ansiotasoindeksit Suomessa (2005=100)
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL)
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