
Kuntarahoitus l Suhdanne-ennuste Q2/2021 1

Investointirohkeuden palautuminen 
ja nopeasti edenneet rokotukset 
vauhdittavat talouden nousu-uralle

Suhdanne-ennuste

Q2
2021

Tautitilanteen pahenemista seurannut sulkutila ja viennin väliaikainen notkahdus jarruttivat 
alkuvuonna talouden kehitystä. Piristyvä ulkomaankauppa, rokotusten ripeä eteneminen 
ja vahvistunut investointirohkeus lupaavat kuitenkin hyvää kuluvan vuoden kasvulle. 
Nostimme vuoden 2021 bkt-ennustettamme 2,7 prosenttiin. 
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Ennakkoarvioista poiketen Suomen talous supistui hieman vuo-
den 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka epidemiatilanne ei 
lopulta kovin vakavaksi äitynytkään, yhteiskunnan rajoitustoimet 
sekä pelko viruksen leviämisestä pitivät yksityisen kulutuksen 
laskussa. 

Erityisen rumalta näyttävää jälkeä syntyi ulkomaankaupassa: 
vienti tippui yhden vuosineljänneksen aikana noin viisi prosenttia, 
mutta samaan aikaan tuonti kasvoi. Viennin notkahduksesta ei 
kuitenkaan pidä huolestua. Alkuvuoden laskua selitti loppuvuoden 
2020 haastava vertailujakso, jolloin laivatoimitukset kasvattivat 
viennin tasoa. Tammi–maaliskuun reippaasta laskusta huolimatta 
viennin volyymi oli nelisen prosenttia viime vuoden syksyä 
korkeampi. Vaikka vuosineljännesten välillä nähdään ajoittain 
voimakastakin heiluntaa, nettoviennin vahvistuva trendi jatkuu ja 
on kuluvana vuonna yksi talouskasvun ajuri. 

Alkuvuoden paras uutinen oli investointien kääntyminen laajalla 
rintamalla nousuun. Kone- ja laiteinvestointien kasvu oli erityisen 
voimakasta. Yritysten usko tulevaan on vahvistunut ja tuotantoka-
pasiteettia viritetään vastaamaan elpyvään kysyntään. 

Investointirohkeuden ripeä palautuminen onkin yksi keskeinen se-
litys, miksi olemme nostaneet kuluvan vuoden bkt-ennusteemme 
2,7 prosenttiin (oli 2,3 %). Toinen positiivista ennustemuutosta se-
littävä tekijä on rokottamisen ennakoitua nopeampi eteneminen. 
Talouskasvu näyttäisi vauhdittuneen pian alkukevään sulkutilan 
jälkeen, ja kuluttajien vedolla vuoden keskivaiheesta on tulossa 
aiempia arvioitamme vahvempi. Ensi vuoden kasvunäkymä sen 
sijaan on säilynyt kutakuinkin ennallaan ja pidämme vuoden 2022 
ennusteemme 3,0 prosentissa. 

Vaikka Suomen talouden perusnäkymä on viime kuukausina 
pysynyt varsin muuttumattomana, toimintaympäristön riskit ovat 
edelleen koholla. Virustilanne voi muuttua nopeasti ja paikalliset 
tautipesäkkeet saattavat väliaikaisesti aiheuttaa merkittävää 
haittaa globaaleille toimitusketjuille. Tarjontapuolen pullonkaulat 
voivat pahimmillaan muuttaa koko talouden hintadynamiikkaa 
ja odotuksia, jolloin myös rahapolitiikkaan liittyvä epävarmuus 
kasvaisi.

Työmarkkinoiden imu voimistunut odotettua 
rivakammin…
Työmarkkinat ovat toipuneet pandemiasta odotettua paremmin. 
Työttömyysasteen huippu ohitettiin jo viime syksynä, ja työllisyys 
on sydäntalven lyhyen suvantovaiheen jälkeen alkanut elpyä 
varsin rivakasti. Työllisten kokonaismäärä on kuitenkin yhä noin 
35 000 – 40 000 pandemiaa edeltävää tasoa matalammalla. 
Erityisen myönteistä on työvoimaosuuden kasvu: työmarkkinoille 
osallistutaan jo jopa innokkaammin kuin ennen koronapandemian 
puhkeamista.
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Työmarkkinoiden imu on ollut selvästi aiempia odotuksiamme 
vahvempaa. Arvioimme nyt keskimääräisen työttömyysasteen 
olevan vuonna 2021 7,6 prosenttia ja laskevan edelleen 7,1 
prosenttiin vuonna 2022. 

…mutta työllisyyskasvu voi kiusallisen nopeasti 
törmätä osaamisvajeeseen
Työllisyystoimilla viitataan tyypillisesti uudistuksiin, joilla 
kannustetaan lisäämään työn tarjontaa. Työnteon kannustimien 
vahvistaminen on ilman muuta tarpeellista, mutta työmarkkinoiden 
kohtaanto-ongelmissa on kyse paljon muustakin. Vaikka uusi 
nousukausi on vasta käynnistymässä, yritysten tarvitseman 
osaamisen puute uhkaa kiusallisen nopeasti rajoittaa kasvua. 
Avoimien työpaikkojen määrä on nykyisessä suhdannetilanteessa 
yllättävänkin suuri ja niistä noin puolet on vaikeasti täytettäviä.

Osaamisvajeesta on vaivihkaa tullut yksi hankalimmista 
taloutemme rakenteellisista ongelmista. Vielä 2000-luvun alussa 
työmarkkinoille tulevat nuoret olivat koulutetumpia kuin siellä 
entuudestaan olevat vanhemmat ikäluokat. Näin ei enää ole: jopa 
55–64 -vuotiaista useammalla on korkeakoulututkinto kuin 25–34 
-vuotiailla suomalaisilla. 

Osaamispohjan vahvistaminen ei tapahdu nopeasti, vaan vaatii 
pitkäjänteisiä panostuksia koulutukseen ja tutkimukseen. Oppi-
velvollisuusiän pidennyksellä on hyvä tarkoitus, mutta uudistuksen 
yhteydessä on varmistettava, että kunnilla ja tulevilla hyvinvointi-
alueilla on riittävästi keinoja puuttua nuorten syrjäytymiseen. 

Inflaation väliaikainen kiihtyminen odotettua – 
ilmiön sitkeyttä vaikea ennakoida
Kysyntä virkoaa varsin nopeasti, mutta talouden tarjontapuoli 
toipuu pandemiasta hitaammin. Kysynnän ja tarjonnan elpymisen 
eritahtisuus aiheuttaa väliaikaisia inflaatiopaineita. Myös energian 
ja raaka-aineiden hintojen palautuminen vuoden takaisesta 
romahduksesta kasvattaa nyt inflaatiolukuja. Yhdysvalloissa, 
jossa taloutta on elvytetty ennennäkemättömän voimakkaasti, 
inflaatioriskit ovat selvästi suuremmat kuin Euroopassa. 

Inflaation kiihtyminen on varsin odotettua ja on hyviä syitä uskoa, 
että ilmiö jää väliaikaiseksi. Inflaatiokehityksen ennakointi on 
kuitenkin vaikeaa, koska kyse on osin joukkopsykologiasta ja eri 
toimijoiden tulevaisuuden odotuksista. Ei myöskään ole ilmeistä, 
miten tehokkaasti inflaatiota kyettäisiin jarruttamaan, mikäli 
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hintojen nousu ja odotukset tulevaisuuden inflaatiosta voimistui-
sivat liikaa. Tarve pitää velkaisten valtioiden rahoituskustannukset 
riittävän alhaisina saattaisi muodostua rajoitteeksi rahapolitiikan 
reagoinnille. Kotitalouksille on myös kertynyt merkittävää 
käyttämätöntä kulutuspotentiaalia, johon pienillä rahapolitiikan 
hienosäädöillä voisi olla vaikea vaikuttaa. Finanssipolitiikan 
kiristykset inflaatiopaineiden vaimentamiseksi puolestaan olisivat 
poliittisesti hankalia.

Suomessa kuluttajahintainflaatio on voimistunut hyvin saman-
kaltaisista syistä kuin muissakin länsimaissa. Viime kuukausina 
Suomen inflaatio on pitkästä aikaa kohonnut euroalueen kes-
kiarvon yläpuolelle, mikä voi pidemmän päälle olla kilpailukyvyn 
ylläpitämisen kannalta ongelma. Olemme nostaneet kuluvan 
vuoden inflaatioennusteemme 1,9 prosenttiin. Vuoden 2022 
inflaatioarviomme on ennallaan 1,7 prosentissa.

Euroalueella korkopolitiikan kiristyminen edellyttää 
kasvuodotusten toteutumista
Mikäli EU:n elvytyspolitiikka onnistuu ja talous toipuu lähivuosina 
pandemiaa edeltäneelle bkt:n kasvu-uralle, Euroopan keskus-
pankille voi avautua mahdollisuus alkaa normalisoida korkotasoa. 
Pitkät korot ovatkin jo kääntyneet maltilliselle nousutrendille. 
Talouden toipumisvauhti – ja samalla myös ylikuumenemisriski – 
on Euroopassa huomattavasti maltillisempi kuin Yhdysvalloissa. 
Siksi myös korkojen nousupotentiaali on selvästi vähäisempi. 
Näillä näkymin EKP:n ensimmäiset koronnostot voisivat ajoittua 
vuodelle 2023, mutta tällainen näkymä kuitenkin edellyttää 
nykyisten kasvuodotusten toteutumista.

Sote muuttaa merkittävästi kuntien 
rahoitusrakennetta
Sote-uudistus on suunniteltu niin, ettei sillä ole kovin suuria 
välittömiä vaikutuksia kuntien taloudelliseen asemaan. Sen 
seurauksena kunnissa kuitenkin muuttuu sekä menojen että 
tulojen rakenne, millä voi olla iso merkitys kuntien talouden pitkän 
aikavälin kehitykselle.

Kuntien kannalta sote-uudistuksessa myönteisintä on voi-
makkaasti kasvavan ja vaikeasti ennustettavan kustannuserän 
poistuminen. Kustannuspaineiden siirtyminen hyvinvointialueiden 
ja valtion huoliksi hyödyttää kaikkia kuntia, mutta vaikutus on 
erityisen merkittävä ikääntyville muuttotappioalueille, joissa soten 
osuus kuntien nettokustannuksista on huomattavan suuri.
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Kuntarahoituksen suhdanne-ennusteesta vastaa yhtiön pääekonomisti, valtio tieteiden 
tohtori Timo Vesala. Vesalan näkemyksiin ajankohtaisista talous aiheista voi tutustua 
suhdanne-ennusteiden ja markkinakatsausten lisäksi myös  Kuntarahoituksen 
Huomisen talous -podcastissa. Podcast löytyy Kuntarahoituksen verkkosivuilta, 
iTunesista, Spotifysta, Soundcloudista ja Acastista. 

          @TimoVesala

”Soten myötä kunnissa muuttuu 
menojen ja tulojen rakenne, millä 
voi olla iso merkitys kuntien 
talouden pitkän aikavälin 
kehitykselle.”

Sen sijaan esitetyn soten vaikutukset kuntien käyttötalouden 
rahoitusrakenteeseen ovat eri alueilla hyvin erilaisia. Vahvan 
veropohjan kunnat menettävät omia verotuloja ja saavat tilalle 
valtiolta tulonsiirtona muutostasausta. Näissä kunnissa tulopuo-
len kasvunäkymä ja ennustettavuus heikkenevät, koska verotulot 
tyypillisesti kohenevat yleisen talouskasvun vanavedessä, ja 
niihin kunnat voivat omilla päätöksillään myös vaikuttaa. Valtiolta 
saataviin tulonsiirtoihin puolestaan liittyy enemmän epävarmuutta. 

Omien verotulojen suhteellisen merkityksen pienenemisellä 
saattaa pitkällä aikavälillä olla negatiivinen vaikutus taloudellisesti 
vahvimpien kuntien investointikykyyn. Riittävän vuosikatteen 
ylläpitäminen tarvittavien investointien rahoittamiseksi ei 
ole nykytilaan verrattuna enää yhtä hyvin kuntien omassa 
hallinnassa. Sote-uudistuksessa kunnista poistuu suhteellisesti 
selvästi enemmän juoksevia käyttötalouden kustannuksia kuin 
investointitarpeita.

Muuttotappioalueilla käy päinvastoin: omien verotulojen osuus 
kunnan rahoituksesta tyypillisesti kasvaa. Elinvoiman kanssa 
kamppaileville alueille tämä on periaatteessa tervetullut uutinen. 
Ongelmana on kuitenkin veropohjan heikkous, joka ei tarjoa vero-
tuloille itsestään selvää kasvunäkymää. Verotulojen painoarvon 
nousu kyllä lisää muuttotappioseuduilla kannustimia panostaa 
elinvoimatekijöihin, mutta kestävien tulosten saavuttaminen on 
vaikeaa ja vaatii pitkäjänteistä työtä.

Rahoitusrakenteen muutosten vuoksi kaupungeissa ja muilla 
muuttovoittoalueilla kannustimet elinvoimainvestointeihin heikke-
nevät. Kehitys on ongelmallista, koska suurimpien kaupunkiemme 
pitäisi pystyä kilpailemaan myös kansainvälisesti. 

Suomen on lähes mahdotonta kuroa kestävyysvajetta umpeen 
ilman merkittävää työperäistä nettomaahanmuuton kasvua. 
Ulkomaisten osaajien houkuttelemisessa vireillä kaupunkialueilla 
on erittäin suuri merkitys. Sote-uudistuksen jälkeen suurimpien 
kaupunkiemme kansainvälisestä kilpailukyvystä huolehtiminen 
vaatiikin erityishuomiota.

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://play.acast.com/s/huomisen-talous
https://twitter.com/TimoVesala

