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Koronakriisin talousvaikutukset osuvat
Suomeen muuta maailmaa pienempinä
mutta useampina iskuina 

Suhdanne-ennuste

Q3
2020

Koronan ensimmäisestä aallosta hyvin selviytynyt Suomi on uusien haasteiden 
edessä: tartuntaluvut ovat kasvussa, maailmanlaajuinen investointihalukkuus on jäissä 
ja työllisyydestä kantautuu huonoja uutisia. Kuntataloudessa pandemian todelliset 
talousvaikutukset nähdään vasta myöhemmin, kun tilapäiset tukitoimet lakkaavat. 

KUNTARAHOITUS:  
SUOMEN TALOUDEN ENNUSTE, SYYSKUU 2020
Määrän muutos, % 2019 2020e 2021e

Tarjonta

Kysyntä

Muut ennusteet*

Bkt

Yksityinen kulutus

Investoinnit

Työttömyysaste (15-74v.)

Tuonti

Julkinen kulutus

Vienti

Kuluttajahintainflaatio

1,0

0,9

-1,0

6,7

-5,0

-3,5

-5,0

8,0

1,5

1,5

-2,5

8,5

2,4

1,2

7,5

1,0

-10,0

2,0

-15,0

0,5

3,0

2,0

5,0

1,3

Nuolet: ennustetta                     nostettu                    laskettu                    säilynyt ennallaan

* ennuste vuosikeskiarvoina. Lähde: Tilastokeskus, Kuntarahoitus  



Koronakriisin negatiivisten talousvaikutusten ensimmäinen 
aalto oli Suomessa suhteellisen pieni: epidemia pysyi verrat-
tain rauhallisena, kaupat ja tehtaat pidettiin auki ja siirtyminen 
etätyöhön ja etäopetukseen sujui hyvin. Toisaalta tiedämme, 
että maailmanmarkkinoiden heikkous välittyy Suomeen aina 
viiveellä. Monet vientiteollisuutemme runkoyritykset, jotka 
ovat mukana investointihyödykkeiden globaaleissa arvo-
ketjuissa, kykenevät vanhojen tilausten voimin ylläpitämään 
tuotannon tasoa melko pitkään. 

Ulkomaankaupan vaikeuksien vuoksi koronavaikutusten 
toinen aalto on paraikaa rantautumassa Suomeen. Viennin 
näkymien kannalta avainkysymys on se, miten pitkään globaali 
investointilama jatkuu. Pandemiaan liittyvä epävarmuus on 
edelleen suurta. Myös koronan pitkän aikavälin vaikutukset 
taloudelliseen toimintaympäristöön ovat toistaiseksi arvailujen 
varassa. Olosuhteet eivät todellakaan tue yritysten investointi-
rohkeutta ja siten eväät teollisuuden pitkäkestoisille ongelmille 
ovat olemassa. Toisaalta Kiinan, Saksan ja USA:n yllättävänkin 
rivakka toipuminen on toiveita herättävää.

Alkaako Suomen talous loppuvuonna supistua uudelleen vai 
jatkuuko kesäkuukausina nähty asteittainen elpyminen? Vas-
taus riippuu oleellisesti siitä, miten hyvin kotimainen kysyntä 
kompensoi viennin hidastumista. Erityisen suuri merkitys 
on työllisyyden kehityksellä. Lomautettuna olevien määrä 
on kevään huippulukemista karkeasti ottaen puoliintunut ja 
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”Talouden suunnan määrittelee 
se, miten kotimainen kysyntä 
kompensoi viennin hidastumista.”

 Edellinen ennuste, kesäkuu 2020  Uusi ennuste, syyskuu 2020

Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, Kuntarahoitus  

Suomi, BKT-kasvu +  
Kuntarahoituksen ennuste 2020-2021

työssä olevien kokonaismäärä on hienoisesti noussut huhti–
toukokuun pohjalukemista. 

Valitettavasti näiden myönteisten makrotason tilastojen ohella 
alkava syyskausi on jo tuonut mukanaan tukun yt-uutisia – irti-
sanomiset näyttäisivät olevan kiihtymässä. Osin työpaikkojen 
menetyksissä on kyse koronakevään heijastusvaikutuksista 
eivätkä alkusyksyyn osuneet useat samanaikaiset ilmoitukset 
henkilöstövähennyksistä välttämättä ole merkki talouden 
elpymisen keskeytymisestä. Loppuvuosi näyttää, jatkuuko 
työmarkkinoiden toipuva pohjavire vai muuttuuko irtisano-
misaalto laajemmaksi ilmiöksi. 

Koronavaikutukset tuntuvat selvästi vielä ensi 
vuonna
Tällä hetkellä talouden perustrendit viittaavat siihen, että 
voimakasta uutta pudotusta ei enää nähdä. Elpymisvauhti 
kuitenkin hidastuu ja koronakriisi vaikuttaa merkittävästi vielä 
vuonna 2021. 

Tuoreimpien tietojen valossa bkt-kehityksen profiili on varsin 
erilainen kuin alkukesästä näytti. Koronakriisin välitön vaikutus 
oli Suomen kansantalouteen selvästi odotettua lievempi. 
Toisaalta viennin ja investointien jälkisyklisyys on ennakoitua 
voimakkaampi ja näiden kysyntätekijöiden heikkous painaa 
Suomen bkt-kehitystä aiempia arvioitamme pidempään. Pan-
demian pitkittyminen hidastaa myös kuluttajien luottamuksen 
ja siten yksityisen kulutuksen toipumista.

Edellä kuvatun profiilimuutoksen vuoksi odotamme nyt 
Suomen bruttokansantuotteen supistuvan kuluvana vuonna 
5 prosenttia eli selvästi vähemmän kuin vielä kesäkuussa 
arvioimme (-7 %). Toisaalta olemme puolittaneet vuoden 2021 
kasvuennusteemme 1,5 prosenttiin (+3 %). 
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Viimeaikaisista henkilöstövähennysuutisista huolimatta 
työllisyys on kokonaisuutena pitänyt ennakoitua paremmin 
pintansa, ja arvioimme työttömyyden nousevan hieman 
aiempaa ennustettamme maltillisemmin. Työttömyysaste 
saavuttaa huippunsa vuonna 2021 noin 8,5 prosentin tasolla. 

Talouden epäjatkuvuuskohtiin on varauduttava
Talouden näkymiä pyritään usein hahmottamaan trendien 
kautta, jolloin kehitys näyttäytyy helposti tasaisemmalta kuin 
se todellisuudessa on. Koronapandemia on ollut taloudelle 
valtava sokki ja osa vaikutuksista voi kasautua ennen kuin ne 
tulevat näkyviksi. Monet koronakriisin runtelemat yritykset 
ovat ensimmäisen puolen vuoden aikana selvinneet julkisen 
tuen sekä omien varojensa avulla. Pandemian pitkittyessä 
yhä useampi yritys voi kuitenkin ajautua tilanteeseen, jossa 
taloudellisia puskureita ei enää ole ja luottamus liiketoiminnan 
pitkän aikavälin edellytyksiin katoaa. Kokonaisten toimialojen 
perusinfra voi joutua uhatuksi. Matkailuala lienee ilmeisin 
esimerkki erityisen riskialttiista toimialasta.

Mahdollinen konkurssiaalto ja työttömyyden nopea nousu 
voivat edelleen aiheuttaa talouteen epäjatkuvuuskohtia, joissa 
elpyminen keskeytyy ja tuotanto kääntyy uudelleen laskuun. 

Korona nopeuttaa uudistumistarvetta
Korona voi pysyvästi muuttaa kulutustottumuksia sekä 
talouden toimintaa laajemminkin. Osa nykyisistä yrityksistä 
ja työpaikoista ei ole pitkällä aikavälillä elinkelpoisia. Jossain 
määrin näin on normaalioloissakin, mutta koronakriisi saattaa 
nopeuttaa talouden uudistumistarvetta. 

Lyhyen aikavälin tukipolitiikka ei välttämättä tue uudistumista 
vaan on perusluonteeltaan säilyttävää ja turvaavaa. Elvytys-
politiikan viritystä onkin järkevää enenevässä määrin suunnata 
uudenlaisen liiketoiminnan syntymisen tukemiseen. Samalla 
on tärkeää viedä läpi talouden rakenneuudistuksia. Sosiaali- ja 
terveyspalveluiden, sosiaaliturvan, koulutusjärjestelmän sekä 

työmarkkinoiden rohkea uudistaminen antaisi vipua kasvuun 
ja tuotantorakenteen uusiutumiseen, kun koronakriisistä 
aikanaan päästään yli. 

Koronan todelliset vaikutukset näkyvät kunnissa 
vasta vuonna 2021
Koronan vaikutukset ovat siirtyneet asteittain kuntatalouteen. 
Etulinjassa iskun ovat ottaneet vastaan sairaanhoitopiirit. 
Kuntiin koronan vaikutukset osuivat vahvimmin maalis–touko-
kuussa. Valtion tukitoimet ovat auttaneet kuntien taloutta siitä 
eteenpäin. Selkeimmin koronan talousvaikutukset näkyvät 
suurissa kaupungeissa sekä muissa vahvan elinkeinoelämän 
kunnissa. Niissä kunnissa, joissa talous nojautuu valtionosuuk-
siin, korona vaikuttaa osin jopa kahden vuoden viiveellä 
valtionosuusjärjestelmän verotulotasauksen vuoksi. 

Merkittävä osa koronan vaikutuksista nähdään kunnissa vasta 
2021. Ensimmäisessä vaiheessa kunnat ovat osin hyötyneet 
muun muassa kiireettömän terveydenhoidon lykkäämisestä, 
koulujen sulkemisista sekä palvelujen aukiolorajoituksista. 
Vuonna 2021 tilapäiset hyödyt jäävät pois, ja muut talousvai-
kutukset korostuvat. Valtion koronatuet erääntyvät pääosin 
vuoden 2020 lopussa, ja sitä myötä koronan talousvaikutukset 
tulevat täysimääräisesti näkyviksi kunnissa. 

Kuntien osuus yhteisöverosta pudonnee noin 400 miljoonaa 
euroa vuonna 2021. Kunnallisveron tuotossa nähtäneen 
valtakunnallisia ja paikallisia heilahteluita työllisyyskehityksen 
mukaisesti. Lisäksi kuntia kuormittavat sairaanhoitopiireille 
koronasta syntyneet lisäkustannukset. Valtio on sitoutunut 
kattamaan sairaanhoitopiirien kustannuksia 200 miljoonalla 
eurolla, mutta ylimenevä osa kuluista jää sairaanhoitopiirien ja 
siten kuntien maksettavaksi.
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Kuntarahoituksen suhdannekatsauksesta vastaa yhtiön pääekonomisti, valtio-
tieteiden tohtori Timo Vesala. Vesalan näkemyksiin ajankohtaisista talousaiheista 
voi tutustua suhdanne- ja markkinakatsausten lisäksi myös Kuntarahoituksen 
Huomisen talous -podcastissa. Podcast löytyy Kuntarahoituksen verkkosivuilta, 
iTunesista, Spotifysta ja Soundcloudista. 

          @TimoVesala

”Lyhyen aikavälin tukipolitiikka ei 
tue uudistumista. On käännettävä 
fokus uudenlaisen liiketoiminnan  
tukemiseen ja talouden 
rakenneuudistusten läpivientiin.”

”Merkittävin koronaisku nähdään 
kunnissa vasta vuonna 2021.”

 Edellinen ennuste, kesäkuu 2020  Uusi ennuste, syyskuu 2020

Lähde: Tilastokeskus, Macrobond, Kuntarahoitus  

https://www.kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/category/huomisen-talous/
https://www.kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/category/huomisen-talous/
https://podcasts.apple.com/fi/podcast/huomisen-talous/id1481455893?l=fi
https://open.spotify.com/show/34MYhdtj0bnMEaMbuD8WzM?si=d9nHAyoCSVylteah_zEQRQ
https://soundcloud.com/huomisentalous
https://twitter.com/TimoVesala

