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NOSTOT
• Koronatilanne on pahentunut vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä
		
» Sairaalahoidossa olevien määrät ovat kasvussa
		
» Rokotustahti on hidas ja rokotevalmistajilla on toimitusongelmia
		
» Nopea tahti on kuitenkin mahdollinen, kuten esimerkiksi Israel osoittaa
• Työmarkkinoiden tilanne on heikentynyt vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä
		
» Työttömyys ja lomautukset kasvussa
		
» Vuoden 2020 pahin huippu vielä kaukana
•

Bruttokansantuotteen volyymi supistui -2,9% vuonna 2020

•

Suomi velkaantuu runsaasti koronakriisin vuoksi, mutta kansainvälisesti vertailtuna
velkataso on hyvin maltillinen

•

Velanhoitokulut ovat valtiolla historiallisen matalat johtuen negatiivisista ohjauskoroista

•

Kuntasektorin taloustilanne oli vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden mukaan hyvä, mutta
tämä johtuu valtion myöntämistä runsaista koronatuista

•

Ansioiden kehitys on ollut yleisesti ottaen hyvää ja julkisen sektorin osalta kilpailukykysopimuksen vaikutus on poistunut kokonaisansioista.

•

Hintakehitys (inflaatio) on edelleen maltillista, minkä vuoksi palkansaajien ostovoima
kasvaa

•

Hintojen kehitys kuitenkin eroaa hyödykekategorioiden välillä, minkä vuoksi kulutustottumukset vaikuttavat ostovoiman kehitykseen yksilö ja perhetasolla
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Korona
Suomessa uusien koronatartuntojen määrä on lähtenyt nousuun vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä.
Taudin leviäminen on tällä hetkellä huolestuttavan nopeaa, mikä tulee johtamaan mahdollisesti tiukkoihin
rajoitustoimiin. Tämän hetken rajoitustoimet osuvat etenkin ravitsemisalaan niiden joutuessa sulkemaan
ovensa maaliskuussa ajalla 8.-28.3.

Kuvio 1: Uudet koronavirustartunnat
7 päivän rullaavana keskiarvona.
(WHO, Macrobond, JHL, 2020)

Kuvio 2: Koronaviruksen vuoksi
sairaalahoidossa olevien määrät
(THL, Macrobond, JHL, 2020)

Myös sairaalahoidossa olevien määrä on lähtenyt jyrkkään nousuun, vaikka vielä ei ole saavutettu vuoden
2020 huippua. On oletettavaa, että rokotuslukujen kasvaessa tulee sairaalahoidossa olevien määrä vähenemään kesään mennessä hiukan.
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Tällä hetkellä näyttää siltä, että koronavirus selätetään vain rokottamalla väestö virusta vastaan. Ruotsin
strategia laumasuojan saavuttamiseksi osoittautui epäonnistuneeksi ja tällä hetkellä rokottaminen vaikuttaisi
olevan ainoa varteenotettava tie pois koronapandemiasta.
Rokotusten onnistuminen edellyttää että julkinen sektori järjestää rokottamisen tehokkaasti sekä sen, että
rokotevalmistajat onnistuvat toimittamaan tarvittavan määrän rokotteita.
Tällä hetkellä Suomen rokotustahti on kohtuullisen hidas ja on epäselvää, saadaanko rokotteita tarvittavat
määrät käyttöön tarpeeksi nopeasti. Rokotteen valmistajilla on ollut runsaasti toimitusongelmia.
Väestö on kuitenkin mahdollista rokottaa hyvin nopealla aikavälillä, sillä esimerkiksi Israelissa rokotteen on
saanut jo yli 90 prosenttia väestöstä. Suomessa vastaava luku on toistaiseksi alle 10 prosenttia.

Kuvio 3: Suomen viikoittainen
rokotustilanne. (THL, 2021)

Rokotettujen määrän kasvaessa etenkin riskiryhmäläisten osalta vältytään siltä, että samanaikaisesti iso osa
väestöstä joutuu sairaalahoitoon. Tilanne saisi potentiaalisesti terveydenhuollon kantokyvyn ylittymään.

Työmarkkinat
Työmarkkinoilla tilanne kääntyi heikompaan suuntaan vuoden 2020 loppupuolella, sillä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) keräämän rekisteriaineiston perusteella Suomessa oli vuoden 2020 joulukuussa hieman
yli 357 000 työtöntä työnhakijaa. TEMin mukaan työttömien työnhakijoiden määrä nousi joulukuussa 2020
42 800:lla marraskuuhun verrattuna ja vuoden takaiseen kasvua työttömien määrässä oli peräti 99 700.
Vaikka työttömäksi työnhakijaksi rekisteröityneitä henkilöitä oli paljon, ei tilanne ollut yhtä huono kuin esimerkiksi vuoden 2020 syyskuussa. On kuitenkin hyvin todennäköistä että työttömien määrä nousee huomattavasti vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla uusien koronarajoitteiden vuoksi.
Kuviossa 4 on havainnollistettu työttömien työnhakijoiden määrää kuukausittain Suomessa vuoden 2000
tammikuusta vuoden 2020 joulukuuhun. Punainen käyrä kuvastaa kuukausitasolla havaittua työttömien
määrää ja sininen suora viiva kuvastaa koko tarkastelujakson keskimääräistä työttömien määrää.
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Kuvio 4: Työttömäksi työnhakijaksi
rekisteröidyt Suomessa 2000-luvulla
(Macrobond, TEM, JHL, 2021)

Työttömien työnhakijoiden joukosta osa on lomautettuna, mistä onkin tullut poikkeuksellisen yleistä koronakriisin aikana. Lomautetuksi joutuneiden tulee ilmoittautua työttömiksi työnhakijoiksi TE-toimistoon viimeistään ensimmäisenä lomautuspäivänä.
Kuviossa 5 havainnollistetaan lomautettujen määriä vuoden 2000 alusta vuoden 2020 joulukuuhun. Lomautetuksi on joutunut poikkeuksellisen suuri määrä työntekijöitä, mutta on todennäköistä, että suurin osa tästä
joukosta palaa työmarkkinoille hyvinkin nopeasti koronankriisin jälkeen.

Kuvio 5: Lomautettujen määrä Suomessa
(Macrobond, TEM, JHL, 2021)

Työttömyyden ja lomautusten lisäksi lyhennetyllä työviikolla olevien määrä on lähtenyt uudelleen kasvuun
vuoden 2020 lopussa. Joulukuussa 2020 lyhennetyllä työviikolla olevien määrä oli noin 18 800, mikä on
12 800 enemmän verrattuna vuodentakaiseen (Kuvio 6).
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Kuvio 6: Lyhennettyä työviikkoa tekevien
määrä Suomessa (TEM, Macrobond, JHL, 2021)

Työmarkkinoiden tilannetta voidaan tarkastella työttömyysasteen avulla. Työttömyysaste kertoo kuinka
suuri prosenttiosuus työikäisestä väestöstä on vailla työpaikkaa. Kuviossa 7 havainnollistetaan Suomen
työttömyysasteita Tilastokeskuksen ja TEM:n tilastotietojen avulla. Mukana on vertailun vuoksi havainnollistettu myös 90-luvun korkeat työttömyysluvut.
On todennäköistä, että työttömyys pysyy korkealla, kunnes valtaosa väestöstä on rokotettu ja talous
palautuu kriisiä edeltäneeseen tilaan. Väliaikaisesti kohonneet työttömyysluvut eivät ole pitkällä tähtäimellä kovinkaan haitallinen ilmiö, mutta työttömyyden tulisi madaltua nopeasti kriisin jälkeen.

Kuvio 7: Työttömyysasteet Suomessa TEMin
ja Tilastokeskuksen mukaan (Tilastokeskus,
TEM, Macrobond, JHL, 2021)
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Työttömyys aiheuttaa julkiselle sektorille samanaikaisesti
verotulojen pienenemisen ja
menojen kasvun työttömyystukien muodossa. Työttömyyskassojen tilastojen mukaan
nähdään huomattava kasvu
päivärahojen saajien osalta.

Kuvio 8: Työttömyyspäivärahan
saajia työttömyyskassojen
datan perusteella

Kansantalous
Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen volyymi* heikkeni 2,9 prosenttia vuoden 2020 aikana. BKT:n supistuminen johtuu pääosin koronakriisin aiheuttamista sulkutoimenpiteistä ja yleisestä taloudellisen toimeliaisuuden heikkenemisestä. Vaikka 2,9 prosentin pudotus onkin merkittävä, on Suomi silti selvinnyt
koronakriisistä verrattain helpolla tämän mittarin perusteella.
Rajuin supistuminen bruttokansantuotteessa nähtiin
vuoden 2020 toisella neljänneksellä (-4,3%), mutta
loppuvuosi oli suotuisa.
Bruttokansantuotteen volyymin trendi puolestaan
supistui noin 1,7 prosentin verran vuoden takaisesta.

*Bruttokansantuotteen volyymi kuvaa bruttokansantuotteen
kehitystä siten, että siitä on putsattu hintojen muutoksen
vaikutus. Käytännössä tämä tarkoittaa, että hinnoille
valitaan viitevuosi, jonka perusteella hinnat vakioidaan
laskennassa.

Kuviossa 9 havainnollistetaan bruttokansantuotteen volyymin muutosta vuosineljänneksittäin oranssilla
katkoviivalla. Oranssilla katkoviivalla kuvataan alkuperäisen aikasarjan muutosta ja se sisältää merkittävää
kausittaista vaihtelua. Oranssilla yhtenäisellä viivalla kuvataan puolestaan kausitasoitettua muutosta. Sininen
käyrä kuvaa BKT:n volyymin trendiä. Kuviosta nähdään, että koronasta johtuvien sulkutoimenpiteiden vuoksi
kansantalous koki jyrkän iskun, mutta lähti nousuun nopeasti tämän jälkeen.

Kuvio 9: Suomen bruttokansantuotteen volyymin alkuperäinen-, trendisekä kausitasoitettu aikasarja (Macrobond, Tilastokeskus, JHL, 2021)

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Suomi on ainakin toistaiseksi selvinnyt hyvin kriisin aiheuttamista taloudellisista vaikutuksista. Kuviossa 10
vertaillaan vuoden 2020 bruttokansantuotteen volyymin muutosta muutamien eri maiden välillä.

Kuvio 10: Bruttokansantuotteen volyymin
muutokset vertailtuna (Macrobond, IMF,
JHL, 2021)

Suomen velkaantuminen on aiheuttanut runsaasti keskustelua jo pitkään. Velan määrä tulee kasvamaan
huomattavasti koronasta johtuvien elvytystoimien seurauksena.

Kuvio 11: Suomen
bruttokansantuotteen volyymin
alkuperäinen-, trendi- sekä
kausitasoitettu aikasarja
(Macrobond, Tilastokeskus, JHL, 2021)

Suomen velkataakka on korkeampi verrattuna muihin Pohjoismaihin, mutta kansainvälisesti vertailtuna se on
verrattain matala. IMF on ennustanut laajasti eri maiden velkataakkojen nousevan koronaelvytyksien vuoksi.
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Kuvio 12: Vuodelle 2021 ennustetut velkamäärät
suhteutettuna bruttokansantuotteeseen (IMF WEO,
Macrobond, JHL)

Suomen velkataakan on ennustettu kohoavan nopeammin verrattuna muihin Pohjoismaihin, mutta
kehittyvän kuitenkin verrattain maltillisesti, kun tarkastellaan laajempaa maajoukkoa. Kuviossa 13
havainnollistetaan IMF:n ennustamaa velkakehitystä indeksoituna siten, että vuoden 2018 velka suhteessa
bruttokansantuotteeseen saa arvon 100.

Kuvio 13: Ennustettu velkamäärän muutos
vertailtuna vuoden 2018 tasoon.
(IMF, Macrobond, JHL, 2021)

Kokonaisuudessaan Suomen velkatilanne on Pohjoismaihin nähden heikompi niin nykytason perusteella kuin
ennustetun kehityksen perusteella. Laajempi kansainvälinen vertailu kuitenkin osoittaa, ettei Suomen velkatilanne ole poikkeuksellisen huono.
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Kuntien talous
Vuosi 2020 oli kuntataloudelle tilinpäätösarvioiden mukaan todella hyvä, sillä kuntien tilikauden tulos oli
1,7 miljardia euroa. Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät positiivisen tuloksen vuoden 2020 osalta.
Kuntien hyvän talousvuoden taustalla oli kuitenkin valtion myöntämät koronatuet, joita kunnat saivat noin
1,5 miljardin euron edestä (Kuntaliitto, 2020).
Valtio turvasi kuntien taloudellisen tilanteen poikkeuksellisesti kasvattamalla valtionosuuksia ja jakamalla
suuremman osuuden verotuloista kuntien käytettäväksi.

2018		 2019

2020 (arvio) 2018-2019

2019-2020

Toimintakate

-28,4

-29,7

-30,6

0,9

3,0

Verotulot

22,3

22,9

23,8

0,9

3,9

Käyttötalouden valtionosuudet

8,5

8,6

11,0

2,4

27,9

Verorahoitus yhteensä

30,8

31,6

34,8

3,2

10,1

Rahoituserät, netto

0,3

0,5

0,4

-0,1

-20,0

Vuosikate

2,7

2,3

4,6

2,3

100,0

Poistot ja arvonalentumiset

2,8

2,9

3,0

0,1

3,4

Vuosikate - poistot

-0,1

-0,6

1,6

2,2

Nettoinvestoinnit

-3,8

-4,0

-4,7

0,7

Vuosikate - nettoinvestoinnit

-1,1

-1,7

-0,1

1,6

Lainakanta

20,5

23,1

24,6

1,5

6,5

Rahavarat

6,0

6,3

7,8

1,5

23,8

Veroprosentti, painotettu

19,87

19,90

19,98

17,5

Taulukko 1: Kuntatalouden vuoden 2020 tilinpäätösarvio vertailtuna aiempiin tilinpäätöksiin
(VM, Tilastokeskus, 2021)

Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösarvioiden mukaan yhteenlaskettu toimintakate oli
vuoden 2020 osalta 30,62 miljardia euroa, mikä tarkoitti noin 3 prosentin heikkenemistä vuoteen 2019
nähden. Valtionosuuksien kasvun ja verotulojen kuntaystävällisemmän jaon vuoksi kuntien vuosikate
vahvistui peräti 4,7 miljardiin euroon, jolloin se riitti kattamaan kuntien poistot ja arvonalentumiset.
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Ansioiden kehitys
Suomessa ansioiden kehitys on ollut pääosin suotuisaa. Kilpailukykysopimuksen lakattua vuoden 2020 aikana, on julkisen sektorin kokonaisansion kehitys palautunut sopimusta edeltäneelle uralle. Kuvioissa 14 ja 15
havainnollistetaan valtiosektorin ja kuntasektorin ansioiden kehitystä Tilastokeskuksen julkaiseman ansiotasoindeksin ja säännöllisen ansion indeksin avulla.
Kuvioista nähdään, että vuoden 2015 alusta vuoden 2020 loppuun säännöllisten ansioiden kehitys (oranssi
käyrä) on ollut hyvää, mutta lomarahaleikkausten vaikutus näkyy molempien sektoreiden kokonaisansioiden
(punainen käyrä) osalta huomattavana tiputuksena vuonna 2017, joka jatkui vuoden 2020 loppupuolelle asti.
Kuvioihin on havainnollistettu kilpailukykysopimuksen vaikutus siniseksi värjätyllä alueella.

Kuvio 15: Kuntien ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi. (Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Kuvio 14: Valtiosektorin ansiotasoindeksi ja
säännöllisen ansion indeksi. (Tilastokeskus,
Macrobond, JHL, 2021)

Kuvio 15: Kuntien ansiotasoindeksi ja
säännöllisen ansion indeksi. (Tilastokeskus,
Macrobond, JHL, 2021)
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Yksityisellä sektorilla ansioiden kehitys on ollut hyvää niin kokonaisansioiden, kuin säännöllisten ansioiden
osalta. Lyhyellä aikavälillä kilpailukykysopimuksen loputtua julkisen ja yksityisen sektorin palkkakehitykset
ovat kokonaisuudeltaan olleet yhtenevät.

Kuvio 16: Yksityisen sektorin
ansiotasoindeksi ja säännöllisen ansion indeksi
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa, että valtiolla työskentelevien kokonaisansiot ovat kehittyneet
nopeammin verrattuna muihin. Valtion nopeaa ansiokehitystä selittää kuitenkin ammattien rakennemuutos.
Valtiolta on poistunut lukuisia matalapalkkaisia tehtäviä ja tilalle on tullut uusia korkeampipalkkaisia tehtäviä.

Kuvio
17: Ansiotasoindeksit sektoreittain
		
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)
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Hinnat
Hintojen kehitys yhdessä ansiokehityksen kanssa kertoo, kuinka paljon reaaliansiot eli palkansaajien ostovoima
kehittyy.
Jos hinnat nousevat erittäin nopeasti ja palkat maltillisesti, palkansaajien ostovoima heikkenee. Jos hinnat
puolestaan nousevat maltillisesti ja palkat ripeästi, niin ostovoima kasvaa. Tällä hetkellä hintojen nousu on
ollut äärimmäisen matalaa, joten ostovoima on vahvistunut Suomessa.
Hintakehitys viestii myös maailmantaloudessa olevien resurssien niukkuudesta, sillä markkinoilla hinnat muodostuvat pitkässä juoksussa kysynnän ja tarjonnan yhteensovituksessa.
Kansantaloudessa hintojen nousua kutsutaan inflaatioksi ja sitä voidaan mitata esimerkiksi Tilastokeskuksen
julkaiseman kuluttajahintaindeksin avulla.
Koronakriisin vuoksi inflaatio on jälleen madaltunut taloudellisen toimeliaisuuden hidastuessa, vaikka rahan
määrä maailmantaloudessa on lisääntynyt valtavasti.
Kansantaloudessa olevan rahan määrä yhdessä taloudellisen toimeliaisuuden kanssa kiihdyttävät yleensä
inflaatiota.
Kuvio 18 havainnollistaa kuluttajahintaindeksin kehitystä Suomessa vuodesta 2005 lähtien sinisellä käyrällä
Punaiset palkit puolestaan havainnollistavat rullaava vuosimuutosta siten, että indeksin arvoa verrataan aina
vuoden takaiseen arvoon.

Kuvio 18: Kuluttajahintaindeksin
kehitys ja rullaava vuosimuutos
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

4

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Kuluttajahintaindeksin kehitys muodostuu erilaisten hyödykkeiden yksittäisistä hinnanmuutoksista, joten
indeksin kehitystä voidaan tarkastella myös eri hyödykeryhmien välillä. Kuviossa 19 on vertailtu eri
hyödykeryhmien hintojen muutoksia vertailemalla indeksin arvoa tammikuun 2021 ja 2020 välillä.
Yhteensä kuluttajahinnat nousivat 0,9 prosenttia, mutta esimerkiksi alkoholi ja tupakkatuotteet nousivat
5,1 prosenttia.

Kuvio 19: Kuluttajahintojen vuosimuutos
2020 joulukuussa hyödykeryhmittäin
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Kokonaisuudessaan inflaatio on ollut maltillista ja alittanut Euroopan keskuspankin tavoitteen kahden
prosentin inflaatiotavoitteesta. Inflaatio saattaa kuitenkin lähteä kiihtymään nopeasti koronakriisin jälkeen
sillä keskuspankit ympäri maailmaa ovat lisänneet markkinoilla kiertävän rahan määrää huomattavasti.
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