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KOHTUUDEN PUOLELLA
NOSTOT

• Suomen talouskasvu on lähtenyt rullaamaan voimakkaasti pandemian jälkeisenä aikana
» Vuosineljänneksittäin mitattavan bruttokansantuotteen kehitys oli peräti 7,8 prosenttia vuoden
takaiseen.
• Talouskasvun ennustetaan jatkuvan vahvana vielä vuoden 2022 aikana
» Ennusteisiin liittyy kuitenkin paljon epävarmuustekijöitä
• Kuntien taloustilanne helpottui vuoden 2020 aikana lähinnä valtion tukemana
» Kuntien valtionosuusprosentti madaltuu, mutta valtionosuuksien euromäärä kasvaa vuoden
2022 aikana
• Teollisuustuotanto on noussut koronakuopasta ja tilauskannan huomattava kasvu ennakoi hyvää kasvua
myös lähitulevaisuudelle
• Kuluttajien luottamus talouteen on todella kovaa, mikä ennakoi vahvaa talouskasvua vielä vuoden 2022
ensimmäiselle neljännekselle
• Suomen energia-ala on siirtynyt 2000-luvulla kohti ympäristöystävällistä tuotantoa ja trendi tulee
todennäköisesti jatkumaan
• Kotitaloudet ovat velkaantuneet Suomessa huomattavasti, mikä luo riskejä talouden vakaudelle.
» Etenkin inflaation kiihtyessä on riski, että korkotaso nousee ja velkaantuneiden kotitalouksien
korkomenot leikkaavat yksityistä kulutusta huomattavasti
• Koronatilanne on tilastojen valossa heikentynyt kesästä
» Etenkin rokottamattomat kuormittavat terveydenhuoltojärjestelmään suhteettoman paljon
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Talouskasvu
Maailman ja Suomen talouden kasvuvauhti bruttokansantuotteella (BKT) mitattuna hidastui koronapandemian
vuoksi etenkin vuonna 2020. Pandemia aiheutti runsaasti irtisanomisia, lomautuksia ja kulutuksen hidastumista, jonka seurauksena talouskasvu vaimeni.
Kuvio 1: Suomen BKT:n volyymi vuosineljänneksittäin
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Kuviossa 1 on havainnollistettuna Suomen BKT:n kehitys vuosineljänneksittäin vuodesta 1990
eteenpäin.
BKT:n kehitystä havainnollistetaan
kiintein hinnoin, eli hintamuutosten vaikutus on putsattu kuviosta
pois.
Kuvion 1 sininen katkoviiva havainnollistaa todellista BKT:n kehitystä ja punainen käyrä puolestaan kausitasoitettua aikasarjaa

Kausitasoitettu aikasarja
Kausitasoituksella tarkoitetaan tilastollisia menetelmiä, joiden avulla alkuperäisestä aikasarjasta
poistetaan kausittainen vaihtelu ja epäsäännöllinen satunnaisvaihtelu. Kun kaksi edellä mainittua
saadaan poistettua aikasarjasta, jäljelle jää trendin kehitys. Trendin mittaaminen ja havainnollistaminen antaa selkeämmän kuvan kehityksen suunnasta.

Suomen talouskasvu on ollut nopeaa vuodesta 1992 vuoteen 2008 asti. Tämän jälkeen talouskasvu oli hidasta, jopa negatiivista vuoteen 2015 asti, jonka jälkeen talouskasvu nopeutui hieman. Kuviosta 1 havaitaan
selkeästi koronapandemian aiheuttama nopea talouskasvun hidastuminen vuoden 2020 aikana, joka näyttäisi
kuroutuvan umpeen vuoden 2021 aikana.
Kuviossa 2 havainnollistetaan bruttokansantuotteen vuosittaista kasvuprosenttia vuosineljänneksittäin siten,
että jokaista vuosineljännestä verrataan vuodentakaiseen neljännekseen ja näiden perusteella lasketaan kasvuprosentit. Kuviosta havaitaan, että vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana bruttokansantuotteen volyymin
kasvu oli 7,5 prosenttia.
Talouskasvu on ollut voimakasta koronapandemian jälkeen, mikä on seurausta mittavasta kansainvälisestä
elvytyksestä sekä arjen normalisoitumisesta erilaisten rajoitteiden poistuessa.
PUOLIVÄLIRIIHI
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Kuvio 2: Bruttokansantuotteen
vuosimuutokset kvartaaleittain
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Talouden on ennustettu kasvavan nopeasti vuonna 2021 ja kasvun on ennakoitu olevan nopeaa myös vuonna
2022, minkä jälkeen kasvuvauhti hidastuu pysyen edelleen positiivisena.
Taulukossa 1 on esitelty keskeisten ennustelaitosten talouskasvuennusteet. Taulukon mukaan talouskasvu tulee olemaan vahvaa tänä ja ensi vuonna. Talousennusteiden keskiarvo povaa vuodelle 2021 noin 3,4 prosentin
kasvua.
Vuoden 2022 osalta kasvu näyttäisi yltävän edelleen jopa 3,1 prosentin kasvuun. Vuoden 2023 osalta kasvu
hiipuu maltillisempaan 1,5 prosentin kasvuun keskimääräisen ennusteen mukaan.

Taulukko 1: Talouskasvuennusteet keskeisimmiltä ennustelaitoksilta
(Macrobond, JHL, 2021

Laitos
Valtiovarainministeriö (VM)
Palkansaajien tutkimuslaitos (PT)

2021

2022

2023

3,3

2,9

1,4

3

3,5

1,8

OP-ryhmä (OP)

3,6

3

1,4

Pellervon taloustutkimus (PTT)

3,7

4

-

Elinkeinoelämän tutkimuskeskus (ETLA)

3,5

3

1,7

Eläketurvakeskus (ETK)
Suomen Pankki (BOF)
Keskiarvo

3

2,8

1,4

3,5

2,8

1,3

3,37

3,14

1,5

Talouskasvuennusteisiin liittyy huomattavasti epävarmuuksia, mikä tulee huomioida kasvuennusteiden tulkinnassa. Esimerkiksi koronapandemian ennustaminen vuodelle 2020 oli käytännössä mahdotonta. Mitä pidemmälle ennusteita tehdään, sitä epävarmempia ennusteet ovat.
Esimerkiksi VM ilmoittaa aiempien ennustevirheiden perusteella, että bruttokansantuotteen kasvu on 80%
todennäköisyydellä jotain 2-5 prosentin väliltä vuonna 2021 ja 0-6 prosentin väliltä vuonna 2022.
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Alla oleva kuvio 3 on lainattu VM:n syksyn 2021 taloudellisesta katsauksesta¹. Kuvion punainen käyrä havainnollistaa toteutuneita kasvulukuja sekä ennustelukuja tuleville vuosille. Käyrän ympärille värjätty punainen
alue kuvaa mahdollisia kasvulukuja siten, että tummemmalla alueella sijaitsevat kasvuluvut toteutuvat todennäköisemmin, kuin vaaleammalla alueella sijaitsevat luvut.

Kuvio 3: Valtiovarainministeriön
kasvuennusteiden epävarmuus
(VM, Tilastokeskus, 2021)

Kuntatalous
Koronapandemian aiheutti mittavia kustannuspaineita ja tulojen vähentymistä jo ennestään heikkoon kuntatalouteen. Valtion tarjoamat taloudelliset tukitoimet vahvistivat kuntien taloutta poikkeuksellisesti vuoden
2020 aikana. Vuoden 2020 tilinpäätöstietojen perusteella kuntatalous näyttääkin myönteisemmältä kuin se
todellisuudessa oli. Kuluvana vuotena 2021 kuntien taloustilanne on heikentynyt hieman, sillä osa valtion
allokoimista tukitoimista poistui. Yksi kuntien rahoitusasemaan vaikuttava asia on hintojen nousu.
Oheisessa kuviossa on havainnollistettu julkisten menojen hintaindeksiä kuntatalouden osalta.
Kuviosta havaitaan, että kuntatalouden kohdistuvien menojen
hinnat kehittyivät hyvin maltillisesti 2015 vuodesta vuoteen
2020, mutta viimeisten ennakkotietojen mukaan julkisten menojen hintaindeksi on lähtenyt
nousuun.

¹https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163513
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Kuntien peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 25,67 prosentista 23,59 prosenttiin. Yli puolet valtionosuuden muutoksista ovat teknisiä, joissa aiemmin määräaikaisena pidettyjä vähennyksiä on muutettu
pysyväksi. Valtionosuusprosentin väheneminen ei myöskään kerro koko totuutta kuntien ja valtion välisestä
kustannusten jaosta. (Valtiovarainministeriö, 2021.)
Vuonna 2022 kuntien saamien valtionosuuksien määrä nousee 300 miljoonalla eurolla, vaikka valtionosuusprosentti laskee samanaikaisesti. Vuonna 2022 valtionosuuksiin vaikuttaa oleellisesti kunnille määräytyvien
uusien tehtävien täysimääräinen rahoitus. (Valtiovarainministeriö, 2021.)
Taulukossa 2 on havainnollistettu valtionosuusprosenttia vähentävien toimenpiteiden vaikutus prosenttiyksiköissä ja euromääräisenä.

Toimenpide

Vaikutus valtionosuusprosenttiin

Vaikutus euroina

Uudet ja laajenevat tehtävät

+0,30 %-yks

+ 116 milj.€

Erillinen valtionosuuden korotus

+0,80 %-yks

+245,7 milj.€

Vuoden 2022 kustannustenjaon tarkistusten
neutralisointi

-1,87 %-yks

-563,5 milj.€

Vuosien 2016, 2018 ja 2019 indeksikorotuksiin
liittyvien vähennysten muuttaminen pysyviksi

-0,55 %-yks

-168,5 milj.€

Kilpailukykysopimukseen liittyvän vähennyksen
muuttaminen pysyväksi

-0,76 %-yks

-233,6 milj.€
Taulukko 2: Valtionosuusprosenttia
muuttavien toimenpiteiden vaikutukset
(Valtiovarainministeriö, 2021)

Kuviossa 4 havainnollistetaan paikallishallinnon nettoluotonantoa, eli tulojen ja menojen erotuksena
laskettavaa alijäämää vuosineljänneksittäin. Kuviosta havaitaan paikallishallinnon menojen olevan tuloja
suuremmat lähes poikkeuksetta. Vuosi 2020 helpotti kuntien alijäämiä, mutta vuonna 2021 on todennäköistä, että paikallishallinto siirtyy jälleen alijäämäiseksi.

Kuvio 4: Paikallishallinnon
nettoluotonannon trendi
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)
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Paikallishallinnon määritelmä tilastoissa
Paikallishallintoon lasketaan mukaan kuntien, kuntayhtymien ja Ahvenanmaan maakuntahallinnon
budjettien alaiset talousyksiköt. Paikallishallinnon omistuksessa olevia yrityksiä ja liikelaitoksia ei
huomioida paikallishallinnon tilastoluvuissa. Liikelaitokset luetaan kuitenkin paikallishallintoon jos
niiden ei katsota toimivan markkinatuottajina. (Tilastokeskus, 2021)

Voimakas aljäämä johtaa paikallishallinnon velkamäärän kasvuun. 2000-luvulla paikallishallinnon velkataakka on kasvanut tasaisesti hieman yli viidestä miljardista yli 26 miljardiin euroon. Julkisen sektorin osalta
on kuitenkin tärkeä muistaa, että alijäämät ja velkamäärät olisi hyvä suhteuttaa esimerkiksi bruttokansantuotteeseen.
Alla olevassa kuviossa 5 on havainnollistettuna paikallishallinnon velkataso euromääräisenä sekä suhteutettuna bruttokansantuotteeseen. Kuviosta havaitaan, että vaikka eruomääräinen velka on jopa viisinkertaistunut,
kun velkamäärää suhteutetaan bruttokansantuotteeseen, ei muutos ole ollut niin dramaattinen.

Kuvio 5: Paikallishallinnon EDP-velka
euromääräisenä (vasen)
ja suhteessa bkt:seen (oikea)
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021

Teollisuus
Pienenä avotaloutena Suomi on riippuvainen myös vientisektorin ja teollisuuden menestymisestä. Talouden
taantuminen vuoden 2020 aikana hidasti vientiä ja teollisuustuotantoa hetkellisesti. Vuoden 2021 elokuussa
teollisuustuotannon volyymi oli kuitenkin 4,4 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Kasvu viittaisi siihen,
että suomalaisen teollisuuden näkymät ovat myönteisemmät ainakin kysynnän osalta.
Kuviossa 6 havainnollistetaan Suomen teollisuustuotannon volyymin kehitystä vuodesta 1995 eteenpäin.
Kuviosta havaitaan, että teollisuustuotannon volyymi laski pandemian aikana, mutta on palautunut nopeasti
ennalleen.
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Kuvio 7: Teollisuuden uusien tilausten
indeksi (Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Kuluttajien luottamus
Myönteiset talousnäkymät koronapandemian jälkeen heijastuvat myös yksityiseen kulutukseen kuluttajien
luottamukseen. Toisaalta vahva luottamus talouteen luo edellytykset myös tulevalle talouskasvulle. Kuluttajien luottamuksen muutokset ennakoivat kohtuullisen hyvin talouden suhdanteen kehitystä2. Tyypillisesti
kuluttajien luottamus on noin puoli vuotta talouden suhdannekehitystä edellä.
Ilman yllättäviä käänteitä näyttäisi siltä, että talouskehitys tulee olemaan hyvin myönteistä ainakin vuoden
2022 ensimmäiseen neljännekseen asti, sillä kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku oli syyskuussa 2021
todella korkealla. Kuluttajien luottamus on tällä hetkellä lukemissa, joita ei ole nähty montaa kertaa mittaushistorian aikana. Luottamus on ollut korkeammalla mittaushistorian aikana itseasiassa vain kerran, vuonna
2017.
Kuviossa 8 havainnollistetaan kuluttajien luottamusindikaattorin saldolukua vuodesta 1995 eteenpäin. Kuviosta havaitaan selkeästi muun muassa finanssikriisin ja koronakriisin vaikutus luottamuksen rajuna laskuna.
Lisäksi kuviosta nähdään selkeästi, että vuoden 2021 aikana luottamus on noussut kohisten.
Kuvio 8: Kuluttajien luottamusindikaattorin saldoluku vuodesta 1995 vuoteen 2021
kuukausitasolla (Macrobond, Tilastokeskus, JHL)

2 https://www.eurojatalous.fi/fi/2020/3/kuluttajien-luottamus-ennakoi-talouden-kaanteita/
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Ympäristö ja energiantuotanto
Ilmastonmuutoksen torjunta on nopeuttanut energiantuotannon siirtymistä kohti ympäristölle ystävällisempiä ratkaisuja. Koko Suomen kansantalouden tasolla päästöt ovat laskeneet 32 prosenttia vuoteen 1990
verrattuna ja peräti 44 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna (Tilastokeskus, 20213).
Suomen energiantuotanto etenee vauhdikkaasti kohti ympäristöystävällisyyttä. Sähkön kokonaiskulutus oli
vuonna 2019 noin 86 100 gigawattituntia (Gwh), josta noin 66 000 tuotettiin kotimaassa. Tilastokeskuksen
mukaan vuonna 2019 kotimaassa tuotetusta sähköstä noin 82 prosenttia koostui fossiilivapaista energianlähteistä, kuten ydinvoimasta ja uusiutuvista energianlähteistä.
Kuviossa 9 ja 10 havainnollistetaan kotimaista sähkön- ja lämmöntuotantoa energialähteittäin. Kuvioista
havaitaan, että fossiilisten lähteiden osuus kotimaisessa tuotannossa on vähentynyt oleellisesti 2000-luvulla
samalla, kun uusiutuvien lähteiden osuus on kasvanut, mikä tarkoittaa ympäristölle vähemmän kuormittavaa
energiantuotantoa.

Kuvio 9: Sähkön ja lämmöntuotannon
energianlähteet Suomessa
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)

Kuvio 10: Fossiilisen, uusiutuvan ja ydinvoiman
käyttö kotimaisessa sähkön- ja lämmöntuotannossa
(Tilastokeskus, Macrobond, JHL, 2021)
3https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-05-21_kat_001_fi.html
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Kaukolämmön tuotannossa fossiilisilla polttoaineilla on ollut pitkään merkittävä asema, joka on kuitenkin alkanut vähentymään nopeasti vuoden 2010 jälkeen. Vuosi 2019 oli ensimmäinen, jolloin kaukolämpöä tuotettiin enemmän uusiutuvilla polttoaineilla verrattuna fossiilisiin.
Kaukolämmön tuotannossa päästöt ovat vähentyneet oleellisesti ja Energiateollisuuden mukaan ala selvittää
keinoja tarjota kaukolämpöä täysin hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä4.

Kuvio 11: Kaukolämmön tuotanto terawattitunteina (Twh) polttoaineittain 2000-luvulla
(Macrobond, Tilastokeskus, JHL, 2021)

Energia-alalla edetään nopeasti kohti ympäristöystävällisempää ja vähäpäästöisempää tuotantoa. Tuotannon
uudistaminen vahvistaa Suomen asemaa teknologisen kehityksen kärkimaana ja samanaikaisesti lisää alan
työvoiman osaamista.

Kotitalouksien velkaantuneisuus
Kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut nopeasti 2000-luvulla. Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitalouksien velkaantuneisuusaste (kuvio 12 vasemmanpuoleinen osio) on noussut vuonna 2021 peräti 134,2
prosenttiin. Velkaantuneisuusaste kuvaa velkojen määrää suhteutettuna käytettävissä oleviin tuloihin. Suomen Pankin tilastojen mukaan kotitaloudet velkaantuvat huomattavasti nopeammin mitä säästämiseen ja
kulutukseen käytettävät rahamäärät kasvavat.
Kotitalouksien velkaantuneisuusastetta nostavat Suomessa etenkin asunto- ja taloyhtiölainojen kasvu ja yleistyminen (Suomen Pankki, 2019). Samanaikaisesti kotitalouksien korkomenot ja lainanhoitokulut ovat laskeneet huomattavasti (kuvio 12, oikeanpuoleinen osio). Korkomenojen lasku johtuu pääosin yleisen korkotason
laskusta kevyen rahapolitiikan seurauksena.
Pitkään jatkunut poikkeuksellisen matala korkotaso on totuttanut kotitaloudet maltillisiin korkomenoihin.
On kuitenkin mahdollista, että korkotasoa joudutaan nostamaan esimerkiksi inflaation vaimentamiseksi tai
talouden ylikuumenemisen välttämiseksi.
Korkotason noustessa myös kotitalouksien korkomenot kasvavat huomattavasti, mikä vähentää yksityistä kulutusta. Yksityisen kulutuksen huomattava lasku ja korkomenojen nopea nousu saattavat käynnistää taloudessa arvaamattomia tapahtumaketjuja, joiden seurauksena taloustilanne voi heiketä nopeasti.
4https://energia.fi/energiapolitiikka/vahahiilisyyden_tiekartta/puhdistuva_energia/puhdistuva_kaukolampo
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Kuvio 12: Kotitalouksien velkamäärä ja
korkomenot suhteessa käytettävissä
oleviin tuloihin (Tilastokeskus, Macrobond,
JHL, 2021)

Koronatilanne
Haastavan pandemiatilanteen hallinta on Suomessa ollut pääosin myönteistä. Rokotusmäärät ovat kasvaneet
ja koronapassin käyttöönotolla rajoituksia on voitu höllentää. Kaksi rokoteannosta on saanut koko väestöstä
noin 68 prosenttia ja yli 12-vuotta täyttäneestä väestöstä hieman yli 72 prosenttia. Ongelmana tällä hetkellä
vaikuttaisi olevan rokotuskattavuuden kasvuvauhdin selkeä hidastuminen.
Talouden sekä myös väestön hyvinvoinnin kannalta rokotekattavuuden kasvattaminen maailmanlaajuisesti
on ensiarvoisen tärkeää. Rokotekattavuuden lisäämisellä voidaan myös vähentää erilaisia rajoituksia, joilla on
väistämättä talouskasvua heikentävä vaikutus.
Vaikka rokotekattavuus on noussut, ovat tartuntamäärät ja jopa sairaalahoitoa tarvitsevien määrät kasvaneet
viimeisten neljän kuukauden aikana. Kuviossa 13 havainnollistetaan uusien koronatartuntojen määriä
7 päivän liukuvalla keskiarvolla. Kuviosta havaitaan tartuntamäärien ja sairaalahoidossa olevien määrän
selkeä kasvu kesän jäljiltä.

Kuvio 13: Uudet koronatartunnat ja sairaalahoidossa olevien määrät
Suomessa (THL, Macrobond,
JHL, 2021)
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Tartuntojen määrän kasvua selittää todennäköisesti rajoitusten höllentäminen ja ihmisten paluu normaaliarkeen.
Vaikka sairaalahoidossa olevien määrät ovat kasvaneet, on tärkeä huomata, että melkein 80 prosenttia
sairaalahoitoa tarvitsevista ovat rokottamattomia⁵.
Sairaaloiden resurssit ovat rajalliset, joten koronapotilaiden aiheuttama kuormitus saattaa johtaa sairaalahoitokapasiteetin ylikuormittumiseen.
Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tehohoitopaikkoja riittää noin 50 potilaalle ja tällä hetkellä tehohoidossa on 34 potilasta (Kuvio 14).

Kuvio 14: Sairaalahoidossa ja tehohoidossa
olevien koronapotilaiden määrät Suomessa
(THL, Macrobond, JHL, 2021)

⁵ https://yle.fi/uutiset/3-12150476
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