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NOSTOT
•

Useat lääkealan yritykset ovat kehittämässä rokotetta COVID-19 virukseen.

•

Koronavirusrokote saadaan jakeluun todennäköisesti vuoden 2021 aikana.

•

Matalien koronakuolemien ja bruttokansantuotteen pudotuksen välillä vaikuttaisi
olevan vahva yhteys ja Suomi pärjää tällä mittarilla hyvin.

•

Suomessa koronatartuntojen määrä on noussut hälyttävän korkealle tasolle.

•

Työttömyys on laskenut huomattavasti kesän pahimmista luvuista, mutta on
edelleen historiallisesti tarkasteltuna korkealla tasolla.

•

Lomautusten määrän väheneminen on pysähtynyt – uudet rajoitustoimet saattavat
kääntää lomautusten määrän uuteen kasvuun.

•

Ansiotason kehitys on ollut Suomessa hyvää ja kilpailukykysopimuksen poistuma 		
näkyy ansiotason elpymisenä julkisen sektorin työntekijöillä.

•

Vienti ja tuontihintojen suhde on heikentynyt Suomessa, mikä osaltansa heikentää
Suomen vaihtotasetta.

•

Asuntojen hinnat ovat polarisoituneet 2000-luvulla, mikä saattaa aiheuttaa
ongelmia työvoiman liikkumisessa.
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Korona
Työmarkkinatilanne on palautumassa entiselleen, mutta viimeisimmät tartuntaluvut enteilevät huonoja aikoja
Euroopan taloudelle.
Koronavirusrokotteen kehityksessä on tapahtunut valtava harppaus lääkejätti Phizerin ja BioNTechin ilmoittaessa heidän kehittämän rokotteensa antavan peräti 95 prosentin suojan virusta vastaan.
Lisäksi yritykset nimeltä Moderna ja AstraZeneca ovat ilmoittanut samansuuntaisia tuloksia kehittämällensä
rokotteille.
Rokotteen saatavuuden ja hinnoittelun kannalta on tärkeää, että useampi yritys osallistuu rokotemarkkinoille.
Useilla mittareilla tarkasteltuna Suomi on edelleen pärjännyt kiitettävästi koronaa vastaan. Koronaviruksen hillitsemine näyttäisi tilastojen valossa olevan hyvää talouspolitiikkaa, vaikka runsaat rajoitustoimet jarruttavatkin
monien yritysten toimintaa ja taloudellista toimeliaisuutta kuluttajien osalta.
Kuviossa 1 havainnollistetaan koronakuolemien määrän ja vuoden 2020 toisen kvartaalin bruttokansantuotteen
vuosimuutoksen välistä yhteyttä. Kuviosta nähdään, että matala koronakuolleisuus korreloi vahvasti pienemmän bkt-pudotuksen kanssa.

Kuvio 1: Koronakuolemat miljoonaa
asukasta kohden ja bruttokansantuotteen
vuoden 2020 toisen kvartaalin pudotus
vuodentakaisesta2

1 Pearsonin korrelaatiokerroin on tässä tapauksessa -0,6, mikä tarkoittaa
vahvaa korrelaatiota. Korrelaatiokerroin voi saada arvoja 1 ja -1 väliltä.
2 https://ourworldindata.org/covid-health-economy
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Vaikka Suomi on pärjännyt hyvin viruksen runnomassa todellisuudessa, tilanne on valitettavasti heikentynyt
tartuntojen määrän kasvaessa reippaasti yli kevään huippulukemien.
Uusien tapausten lisäksi myös sairaalahoidossa olevien määrät ovat nousussa ja nykyisellä kasvuvauhdilla
saavuttavat kevään huipun nopeasti.
Kuviossa 2 havainnollistetaan uusien koronatartuntojen määrää Suomessa ja kuviossa 3 puolestaan sairaalahoidossa olevien määriä koronaviruksesta johtuen.

Kuvio 2: Uudet koronavirustartunnat 7 päivän
rullaavana keskiarvona. (WHO, Macrobond, JHL, 2020)

Kuvio 3: Koronaviruksen vuoksi sairaalahoidossa
olevien määrät (THL, Macrobond, JHL, 2020)

Molemmat kuviot kertovat samaa synkkää tarinaa koronaviruksen kiihtyneestä levinneisyydestä. Maanantaina
23.11. valtioneuvosto asetti voimaan rajoitustoimet, joiden avulla koronan levinneisyyttä saadaan hillittyä. On
kuitenkin todennäköistä, että uudet rajoitteet ovat haitallisia työmarkkinoille ja saattavat johtaa uusiin
lomautuksiin ja työttömyyden kasvuun.
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Työmarkkinat
Lomautukset
Lomautukset ovat edelleen hyvin korkealla, mutta lähestyvät pidemmän aikavälin keskiarvoa. Työmarkkinoilla
pelätään lomautusten muuttuvan pidemmiksi työttömyysjaksoiksi.
Epävarmuus tulevasta saattaa hidastaa työvoiman uudelleenpalkkaamista ja väliaikaiset lomautukset saattavat muuttua pidemmiksi työttömyysjaksoiksi.
Pitkittynyt työttömyys johtaa tutkitusti sosiaalisiin, terveydellisiin ja taloudellisiin ongelmiin, jotka puolestaan
keskenään ruokkivat toisiansa. Lisäksi pitkittyneen työttömyyden jälkeen työmarkkinoille uudelleenkiinnittyminen hankaloituu huomattavasti. Työttömyyden pitkittymistä voidaan estää muun muassa tukemalla yritysten toimintaa ja tarjoamalla palveluita työttömäksi jääneille.
Kuviossa 4 havainnollistetaan lomautettujen määrää Suomessa vuodesta 2006 eteenpäin. Kuten kuviosta
nähdään, lomautukset ovat kasvaneet äärimmäisen korkealle tasolle, mutta ovat kuitenkin laskeneet nopeasti.
Lokakuussa 2020 Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen perusteella lomautettuna oli lokakuussa noin 57 000
ihmistä. Huolestuttavaa viimeisimmistä tilastoluvuista tekee sen, että lomautusten määrä ei laskenut syyskuuhun verrattuna, vaan itseasiassa nousi hieman.

Kuvio 4: Lomautettujen määrät Suomessa
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)

Koronakriisin aiheuttama shokki työmarkkinoille oli hyvin voimakas, kuten kuvio 4 osoittaa. Lomautettujen
määrä kasvoi moninkertaiseksi verrattuna esimerkiksi vuoteen 2009, jolloin lomatusten määrään vaikutti
finanssikriisin aiheuttamat työmarkkinaongelmat.
Koronavirus on aiheuttanut maailmantalouteen vakavia ongelmia, jotka ovat olleet paikoittain jopa pahempia
verrattuna vuonna 2008 alkaneeseen finanssikriisiin. Esimerkiksi lomautusten määriä vertailtaessa vuoden
2009 ja 2020 välillä voidaan todeta että koronaviruksesta johtuneet sulkutoimenpiteet ovat olleet vakavampi
isku työmarkkinoille ainakin toistaiseksi.
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Kuvio 5: Lomautettujen määräien vertailu
kuukausitasolla vuosilta 2009 ja 2020
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)0)

Talouskriiseissä ihmiset usein joutuvat eriarvoiseen asemaan ammattinsa ja elämäntilanteensa vuoksi.
Työmarkkinoilla ongelmat ovat näkyneet siten, että työmäärä ja paineet ovat lisääntyneet esimerkiksi lastenhoidossa ja terveydenhuollossa, mutta samalla joissain ammateissa työtä ei yksinkertaisesti ole tarjolla.
Kuviossa 6 havainnollistetaan lomautusten määrän kehitystä eräissä ammattinimikkeissä vertailtuna vuoden
2020 alkutilanteeseen.

Kuvio 6: Lomautukset ammattinimikkeittäin
(Työ -ja elinkeinoministeriö, 2020)
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Lomautusten lisäksi suuri määrä työtekijöistä tekee lyhennettyä työviikkoa. Lyhennetylle työviikolle joutuneiden työllisten ansiot madaltuvat huomattavasti, mikä asettaa etenkin matalatuloiset ja lapsiperheet hyvin
hankalaan asemaan.

Kuvio 7: Lyhennetyllä työviikolla olevien
määrät vuodesta 2006 eteenpäin.

Huolestuttavin ilmiö työmarkkinoilla on työttömyyden raju kasvu. Työ- ja elinkeinoministeriön mittaustavan
mukaan työttömyys nousi pahimmillaan yli 420 000 henkilöön, mikä on historiallisesti tarkasteltuna valtava
määrä. Työttömyys on lähtenyt kesän jälkeen laskuun, mutta on silti erittäin korkealla tasolla.
Jos Suomi kykenee pitämään talouden käynnissä viruksen taantumisen jälkeen ja välttymään isoilta konkursseilta, tulee työttömyys hyvin todennäköisesti palautumaan kohtuullisen nopeasti lähelle aikaisempaa tasoa.
On kuitenkin vielä epäselvää, kuinka pitkään nykyinen kriisi jatkuu. On myös todennäköistä, että uudet rajoitustoimenpiteet nostavat työttömyyttä vielä ensi vuodenkin aikana.

Kuvio 8: Työttömien määrä Suomessa
(Työ- ja elinkeinoministeriö, 2020)
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Ansioiden kehitys
Ansioiden kehitys on ollut Suomessa yleisesti ottaen hyvää ja inflaatio matalaa, mikä on näkynyt palkansaajien ostovoiman myönteisenä kehityksenä.
Kilpailukykysopimus, joka muun muassa leikkasi lomarahoja 30 prosentilla julkisen sektorin työntekijöiltä,
näkyi vuosien 2017 aikana kokonaisansioiden negatiivisena kehityksenä. Kuvioista 9 ja 10 nähdään, miten
kilpailukykysopimus leikkasi kokonaisansioita kuntasektorin ja valtiosektorin työntekijöiltä. Kuviossa 11
puolestaan nähdään, että kilpailukykysopimus ei vaikuttanut yksityisen sektorin ansiotasoindeksin kehitykseen.
Kilpailukykysopimuksen vaikutus näkyy ansiotasoindeksin notkahduksena alaspäin, mutta säännöllisen ansioiden kehityksessä vastaavaa ei näy, sillä indeksit mittaavat eri ansiokäsitteitä.
Kilpailukykysopimus poistui vuoden 2019 aikana, jonka seurauksena ansiotason kehitys palasi aikaisemmalle
urallensa.

Kuvio 9: Kuntasektorin ansiotaso- ja säännöllisen ansion
indeksit kvartaaleittain 2015–2020 (Tilastokeskus, 2020)

Kuvio 10: Valtiosektorin ansiotaso- ja säännöllisen ansion
indeksit kvartaaleittain 2015–2020 (Tilastokeskus, 2020)
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Kuvio 11: Yksityisen sektorin ansiotaso- ja säännöllisen ansion
indeksit kvartaaleittain 2015–2020 (Tilastokeskus, 2020)

Hinnat
Suomen vientihintojen kehitys
Suomi on pienenä avotaloutena riippuvainen viennistä. Tämä tarkoittaa, että vientimarkkinoilla Suomelle olennaista on hintojen sekä volyymin kehitys. Viennin tuloilla katetaan osa tuonnin menoista, jolla ylläpidetään ja kasvatetaan hyvinvointia kansantaloudessamme. Vienti- ja tuontihintojen välistä suhdetta
kutsutaan vaihtosuhteeksi.
Kuviosta 12 havaitaan, että Suomessa vientihinnat ovat laskeneet vuodesta 1995 asti huomattavasti ja samalla
tuontihinnat ovat kasvaneet. Tämä vaihtosuhteen heikkeneminen tarkoittaa, että Suomi saa vähemmän tuloja
viennistä ja maksaa enemmän tuonnista.Kansantaloudellemme vaihtosuhteen
heikkeneminen tarkoittaa
menojen kasvua ja tulojen
pienenemistä ulkomaankaupassa.
Kuvio 12: Vienti- ja tuontihintaindeksi 1995–2020 (Tilastokeskus,
Macrobond, JHL, 2020

Asuntojen hinnat
Vaikka vuokra-asuminen onkin kasvattanut suosiotansa etenkin nuorten keskuudessa, asuu suurin osa suomalaisista asuntokunnista edelleen omistusasunnoissa. Tilastokeskuksen mukaan noin kolmasosa Suomen asuntokunnista
asuu vuokra-asunnoissa, kun taas hieman yli puolet omistusasunnoissa.
Asuntojen hintakehitys on yleisellä tasolla ollut vahvaa, mutta tarkempi tarkastelu kuvion 13 avulla osoittaa,
että hintojen kehitys on eriytynyt pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä. Vuoden 2008 finanssikriisin jäl-
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keen pääkaupunkiseudulla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat kasvaneet nopeasti samalla kun muualla
Suomessa vastaavien asuntojen hinnat ovat peräti laskeneet.
Asuntojen hintojen polarisaatio saattaa muodostaa pullonkaulan työntekijöiden liikkuvuudelle, mikä puolestaan heikentää
työllisyyttä.
Asuntojen hinnat
eivät pelkästään
eriydy pääkaupunkiseudun ja muun
Suomen välillä,
vaan polarisaatiota tapahtuu
etenkin suurten
kasvavien kaupunkien ja pienten
muuttotappioalueiden välillä.

Kuvio 13: Vanhojen kerrostalohuoneistojen hintaindeksi
(200=100) (Macrobond, Tilastokeskus, JHL, 2020)

Kuluttajahinnat
Euroopan keskuspankki tavoittelee kahden prosentin inflaatiota vuositasolla, mikä tarkoittaa käytännössä
hintojen tasaista nousua.
Vuodesta 2014 eteenpäin hintojen kehitys on ollut Suomessa äärimmäisen vaisua ja suurimman osan ajasta
inflaatio on ollut alle prosentin vuosimuutoksen tasolla ja paikoitellen hinnat ovat yleisellä tasolla laskeneet.
Kuviossa 14 havainnollistetaan kuluttajahintojen kehitystä kuluttajahintaindeksin avulla (2005=100). Lisäksi
kuviosta löytyy kuluttajahintaindeksin vuosimuutokset punaisilla palkeilla. Vasen pystyakseli kuvaa kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen arvoa ja oikea pystyakseli kuluttajahintaindeksin pistelukua.

Kuvio 14: Inflaation kehitys Suomessa vuodesta
2005 eteenpäin (Tilastokeskus, 2020)
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Hintojen laskun voisi ajatella olevan kuluttajan näkökulmasta hyödyllistä, mutta todellisuudessa se on
kansantalouden mittakaavassa jopa haitallista. Deflaatio saattaa johtaa siihen että kuluttajat ja muut
talouden toimijat viivästyttävä investointeja sekä pitkittävät ostopäätöksiänsä – miksi ostaa nyt, kun
hyödyke on mahdollista hankkia viikon päästä halvemmalla.
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