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Suomen elpymisvauhti ylittänyt  
odotukset – maailmantalouden  
näkymissä jo myös säröjä

Suhdanne-ennuste

Q3
2021

Suomen talous on kuluvan vuoden aikana kohentunut ennakoitua nopeammin. 
Kuluttajien luottamus on erittäin korkealla ja yritysten tulevaisuudenusko on vahvistunut. 
Myös työllisyys on ylittänyt odotukset, mutta työvoimapulasta on kehkeytymässä sitkeä 
ongelma. Nostimme arviomme vuoden 2021 bkt-kasvusta 3,2 prosenttiin.

KUNTARAHOITUS:  
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Kotimainen kysyntä kasvun veturina
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä bkt ei vielä juuri kasvanut, 
mutta maaliskuun sulkutilan jälkeen kotimaisen kysynnän 
 elpyminen on ollut rivakkaa. Pandemiaa edeltänyt bkt-taso 
 saavutettiin aiempiin ennusteisiin nähden etuajassa jo vuoden  toi-
sella neljänneksellä. Yksityinen kulutus kasvoi huhti– kesäkuussa 
lähes kaksi prosenttia ja investoinnitkin noin 1,3 prosenttia. 
Kone- ja laiteinvestoinnit ovat olleet jo vuoden verran voimak-
kaassa kasvussa, mikä kertoo investointirohkeuden nopeasta 
toipumisesta. Myös rakentaminen näyttäisi elpyvän selvästi 
aiempia arvioitamme ripeämmin. 

Investoinneissa kuitenkin iso huolenaihe liittyy edelleen aineet-
tomiin investointeihin, joiden laskeva trendi näyttäisi jatkuvan. 
Tutkimus- ja tuotekehityspanostuksissa olisi saatava merkittävä 
nousukäänne, jotta suomalainen osaamispohja vahvistuisi ja 
talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaali kohenisi.    

Jatkossa myös viennin kasvu vauhdittuu
Odotukset ulkomaankaupan imusta eivät ole vielä aivan toteutu-
neet. Nettoviennin vaikutus bkt-kasvuun oli alkuvuoden aikana ne-
gatiivinen. Palveluvienti kääntyi alkuvuonna kasvuun, mutta tavara-
viennin kehitys on ollut miinusmerkkistä. Osin kyse on 
vuosineljänneksien välillä tapahtuvasta normaalista vaihtelusta, 
sillä viime vuoden lopulle ajoittuneet alustoimitukset aiheuttivat 
tavaraviennin tasoon nousupiikin, joka on sittemmin tasoittunut. 
Positiivinen trendikäänne kokonaisviennissä tapahtui kuitenkin jo 
viime syksynä. Teollisuuden saamat uudet tilaukset ovat viimeisen 
vuoden aikana nousseet erittäin hyvälle tasolle, mikä vahvistaa 
viennin tulevaisuuden näkymiä. Nettoviennin kasvuvaikutus kään-
tyneekin loppuvuoden aikana positiiviseksi. 

Alkuvuoden odotettua voimakkaamman kasvuhumauksen vuoksi 
olemme nostaneet arviomme vuoden 2021 bkt-kasvusta 3,2 
prosenttiin. Ensi vuoden aikana kasvuvauhti jo selvästi maltillistuu, 
mutta kuluvalta vuodelta siirtyvän kasvuperinnön ansiosta 
bkt-kasvu yltää vuonna 2022 yhä 3,0 prosenttiin. Vuonna 2023 
kasvu hidastuu 1,8 prosenttiin. 

Kansainvälisen talouden näkymä hieman 
heikentynyt
Suomen talous kasvaa tällä hetkellä laajalla rintamalla eikä 
tunnelmapuolen mittareissa ole juuri havaittavissa säröjä. 
Kansainvälisesti näkymä ei kuitenkaan ole aivan yhtä seesteinen. 
Maailmantalouden suhdannekuvaajissa on jo jonkin aikaa ollut 
viitteitä siitä, että elpymisvaiheen kasvuhuippu on ohitettu. Myös 
pitkien korkojen lasku kevään huipputasoilta kertoo samaa viestiä.

” Olemme nostaneet  
arviomme vuoden 2021  
bkt-kasvusta 3,2 prosenttiin.”
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Kyse ei välttämättä ole kovin dramaattisesta muutoksesta kan-
sainvälisessä suhdannekuvassa: pandemiasta toipuminen vain 
näyttäisi olleen odotuksia etupainotteisempaa. Toisaalta talouden 
tarjontapuolen ”palautumiskitkoja” on voitu aliarvioida. Kulutuksen 
sähäkkä elpyminen on pistänyt globaalit toimitusketjut lujille. Moni 
teollisuudenala kärsii komponenttipulasta, ja ylipäänsä tavara 
liikkuu hitaasti, kun konteista on niukkuutta.

Myös pandemian tilannekuva on viime kuukausina jälleen 
 muuttunut. Uusien tarttuvampien virusvarianttien myötä 
 laumasuojan saavuttaminen rokotekattavuuden avulla on 
 muuttunut aiempaa haastavammaksi. Länsimaissa ongelma ei 
kuitenkaan liene kovin suuri, sillä rokotteet torjuvat vakavia 
 tautimuotoja tehokkaasti ja laajoja rajoitustoimia tuskin enää tarvi-
taan. Sen sijaan kehittyvissä talouksissa, joissa rokottaminen ete-
nee hitaasti, tilanne on yhä riskialtis.

Työllisten määrä toipunut nopeasti  
– syynä  osa-aikaisten töiden voimakas kasvu
Talouden kuluvan vuoden ehkä suurin yllätys on ollut nopeus, 
jolla työllisyys on palautunut. Työllisyysasteen trendiluku on 
noussut jo pandemiaa edeltäneelle huipputasolle 72,7 prosenttiin. 
 Työllisyyden paraneminen selittyy kuitenkin pääosin osa- 
aikaisten työtehtävien voimakkaalla kasvulla. Taloudessa 
kokonaisuutena tehdyt työtunnit ovat edelleen pandemiaa 
edeltäneen tason alapuolella – työ jakaantuu siis useammalle 
tekijälle. Toisaalta työtuntien kokonaistuotantoa hitaampi kasvu 
kertoo tuottavuuden paranemisesta.

Ikäryhmistä yli 65-vuotiaiden työllisyys on kasvanut suhteellisesti 
eniten. Osaselitys lienee terveydenhuollon lisääntyneessä 
työvoiman tarpeessa, jota on tilkitty kutsumalla jo eläkkeellä 
olevia terveydenhoitoalan ammattilaisia takaisin töihin. Myös 
55–64-vuotiaissa sekä toisaalta 25–34-vuotiaissa työllisten 
määrä on kehittynyt hyvin. Sen sijaan 45–54-vuotiaiden työllisyys 
on yhä selvästi pandemiaa edeltävää tilannetta heikompi.

Erityisen odottamaton ilmiö on ollut työmarkkinoiden käytössä 
olevan työvoiman erittäin rivakka kasvu. Aiemmin kokonaan 
työvoiman ulkopuolella olleita ihmisiä on runsaasti aktivoitunut 
osallistumaan työmarkkinoille. Työvoiman kokonaismäärä on 
tällä hetkellä jopa kymmeniä tuhansia suurempi kuin ennen 
koronapandemian alkua.

Osallistumisasteen nousun vuoksi työttömyys ei ole alentunut 
aivan samassa tahdissa työllisten määrän kasvun kanssa. Kuluvan 
vuoden keskimääräinen työttömyysaste jääkin hieman aiempaa 
arviotamme korkeammalle tasolle 7,8 prosenttiin. Vuonna 2022 
työttömyysaste laskee edellisen ennusteemme mukaisesti 7,1 
prosenttiin ja vuonna 2023 edelleen 6,6 prosenttiin.

” Talouden kuluvan vuoden suurin 
yllätys on ollut työllisyyden 
palautumisen nopeus.”



Työvoimapulasta tulossa sitkeä ongelma – myös 
kunnille ja kuntayhtymille
Talouden nopean toipumisen kääntöpuolena työmarkkinoille on 
lyhyessä ajassa syntynyt merkittäviä pullonkauloja. Avoimia työ-
paikkoja on ennätysmäärä ja monilla aloilla akuutti työvoimapula 
rajoittaa jo tuotannon kasvua. Osittain kyse on osaamisvajeesta. 
Pandemian aikana hävinneiden työpaikkojen tilalle syntyy uusia, 
mutta ne ovat hieman erilaisia, ja samalla osaamisvaatimukset 
muuttuvat. Tarvitaan koulutusta ja myös lisää ulkomaista työvoi-
maa. Kumpikaan kanava ei kuitenkaan hetkessä auta. 

Pahiten koronan runtelemilla aloilla, kuten matkailu- ja ravitsemis-
toiminnassa sekä tapahtuma-alalla, työvoimapulaa selittää myös 
osaavan henkilöstön siirtyminen toisille toimialoille. Terveyden-
huollossa korona-aika on ollut erityisen kuormittava, minkä vuoksi 
alanvaihdoksia on tapahtunut.

Työvoimapula ei olekaan pelkästään yksityisten yritysten haaste 
vaan yhtä lailla ongelma julkisella sektorilla. Itse asiassa kunnissa 
ja kuntayhtymissä työvoiman tarve on viimeisen vuoden aikana 
kasvanut suhteellisesti jopa enemmän kuin yksityisillä aloilla. 
Kuntataloudessa suurimmat työvoimatarpeet ovat terveyden-
huollossa ja opetustoimessa. 

Talouden näkymissä alueellisia eroja
Yksityisillä aloilla työvoimapula kertoo talouden elpymisestä, 
kun yritykset pyrkivät kasvattamaan tuotantokapasiteettia 
 vastatakseen virkistyneeseen kysyntään. Työvoiman tarpeen 
kasvussa on kuitenkin selviä alueellisia eroja. Työllisyys on 
yleisesti parantunut, mutta työmarkkinoiden imu on muuta maata 
vaimeampaa Kaakkois-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa. Väestö-
pohjaan suhteutettuna eniten avoimia työpaikkoja on Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa sekä Lapissa. Pohjanmaalla kyse 
on nimenomaan  työvoimapulasta, sillä  työttömyys on koko maan 
keskiarvoa selvästi matalampi. Kainuussa ja Lapissa työmarkki-
noiden  kohtaanto-ongelmat näyttävät erityisen vaikeilta: avoimia 
 työpaikkoja on paljon, mutta niin on myös työttömiä.  

” Myös kunnissa ja kunta-
yhtymissä työvoiman tarve on 
merkittävästi kasvanut.”
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Koronakriisin seurauksena talous uudistuu: syntyy uutta liiketoi-
mintaa sekä uudenlaisia työpaikkoja. Alueet, joissa on parhaiten 
saatavilla koulutettua aktiiviväestöä, saavat alkavasta nousukau-
desta todennäköisesti myös eniten irti. Tästä näkökulmasta alu-
eellinen eriytyminen voi koronataantuman jälkeisessä elpymisvai-
heessa entisestään vauhdittua. 

Pohjois-Suomen tilanne poikkeaa muun maan perustrendeistä 
sikäli, että matkailualan ahdinko ja epävarmat tulevaisuuden 
näkymät ovat jatkumassa muita toimialoja pidempään. Henkeä 
kohden laskettu bruttokansantuote on 2000-luvulla kasvanut 
Lapissa eniten koko Suomessa. Kehityksen suunta voi muuttua, 
mikäli Lapin matkailualan yritysinfraan syntyy pysyviä vaurioita ja 
tarvittavaa työvoimareserviä siirtyy muille aloille. 

” Alueellinen eriytyminen 
voi vauhdittua entisestään 
koronataantuman jälkeisessä 
talouden elpymisvaiheessa.”
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Kuntarahoituksen suhdanne-ennusteesta vastaa yhtiön pääekonomisti, valtio tieteiden toh-
tori Timo Vesala. Vesalan näkemyksiin ajankohtaisista talous aiheista voi tutustua suhdan-
ne-ennusteiden ja markkinakatsausten lisäksi myös  Kuntarahoituksen Huomisen talous 
-podcastissa. Podcast löytyy Kuntarahoituksen verkkosivuilta, iTunesista, Spotifysta, 
Soundcloudista ja Acastista. 

          @TimoVesala

Inflaation pysyvästä kiihtymisestä ei Euroopassa 
vielä vahvoja merkkejä – riskit kuitenkin nousussa
Kysynnän ja tarjonnan erirytminen elpyminen on kuluvana vuonna 
aiheuttanut inflaation selvää kiihtymistä. Kuluttajahintojen nousu 
oli voimakkaimmillaan keväällä. Yhdysvalloissa kuukausitason 
inflaatio on kevään piikin jälkeen kuitenkin säilynyt yhä varsin 
ripeänä. USA:ssa inflaation pysyvä kiihtyminen onkin aito makro-
taloudellinen riski. Euroopassa inflaationäkymä on huomattavasti 
maltillisempi ja toistaiseksi kyse on enemmän deflaatioriskien 
pienenemisestä kuin sitkeän inflaatio-ongelman uhasta. 

Kysymys siitä, jääkö inflaatio väliaikaiseksi piikiksi vai tuleeko siitä 
pitkäkestoisempi ilmiö, on kuitenkin vielä täysin auki. On seuratta-
va, miten pitkään toimitusketjujen pullonkaulat aiheuttavat kustan-
nuspaineita, alkaako palkkainflaatio kiihtyä ja miten tulevaisuuden 
hintaodotukset muuttuvat. Inflaatio-odotuksissa on paljolti kyse 
joukkopsykologiasta, jonka kehitystä on vaikea ennakoida. 

Kitkatekijöistä huolimatta talouden pidemmän 
aikavälin suhdannekuva myönteinen
Elpymistä häiritsevät pullonkaulat luovat talouteen lyhyen 
aikavälin riskejä, mutta pandemia-ajan kokemukset tarjoavat 
myös runsaasti eväitä aiempaa parempaan talouskehitykseen. 
Koronataantuman aiheuttama pakollinen tuumaustauko on 
antanut monille yrityksille aikaa oman liikeidean kirkastamiseen ja 
toiminnan tehostamiseen. Digitaalisten työkalujen hyödyntäminen 
on ottanut merkittävän edistysloikan ja myös investoinnit vihreään 
siirtymään etenevät. Tuottavuuskasvun vauhdittumisesta on jo 
selviä merkkejä. 

Julkiset investointihankkeet, joiden toteutumista EU:n elvytys-
rahastosta saatava rahoituskin tukee, edesauttavat pyrkimystä 
nostaa Euroopan bkt-kehitys entistä korkeammalle ja myös 
ekologisesti kestävämmälle uralle. 

” Koronataantuma antoi  
yrityksille aikaa liikeidean 
kirkastamiseen ja toiminnan 
tehostamiseen. Tuottavuus- 
kasvun vauhdittumisesta  
on jo selviä merkkejä.”

Suhdannetilanne lisää optimismia myös 
kuntataloudessa –  sote-uudistukseen 
valmistautuminen kuitenkin suuri ponnistus
Yleisen suhdannetilanteen koheneminen heijastuu positiivisesti 
myös kuntatalouteen. Työllisyys ja palkkasumma ovat kehittyneet 
odotettua paremmin, joten verotulojakin kertyy ennakoitua 
enemmän. Toisaalta, vaikka suhdannetilanne on nyt suotuisa, 
rakenteelliset haasteet eivät ole hävinneet mihinkään. Väestön 
ikärakenteen voimakas muutos ja aktiiviväestön väheneminen 
ovat monissa kunnissa krooninen uhka talouden kantokyvylle. 

Sote-uudistuksen käytännön läpivienti on kuntataloudelle iso 
urakka. Lisäksi soten kuntakohtaiset vaikutusarviot ovat vielä 
alustavia ja voivat huomattavastikin muuttua. Osin epävarmuus 
liittyy toimintojen siirron käytännön toteutukseen: esimerkiksi 
hyvinvointialueille siirtyvien ja kuntiin jäljelle jäävien toimintojen 
rajauksiin voi jäädä tulkinnanvaraisia kohtia. Sote-uudistuksesta 
saattaakin aiheutua uudistustarpeita kuntien jäljelle jäävien toimin-
tojen järjestämiseen ja henkilöstöresurssien organisoimiseen. 

Siirtyvien nettokustannusten lopulliseen määrään liittyy kunnissa 
yhä huomattavaa epävarmuutta. Myös ennusteet siirtyvistä vero-
tuloista ovat vielä epätarkkoja. Mikäli ennustevirheet nettokustan-
nuksissa ja verotuloissa ovat erisuuntaiset, suhteellisen pienetkin 
poikkeamat voivat oleellisesti vaikuttaa siihen, mihin kohtaan 
tasapainovaikutuksen sallittua vaihteluväliä (+/- 60 €/asukas) 
kunta asettuu. Kuntien pitäisi samalla pystyä kuluvana syksynä 
kiinnittämään jo myös sote-uudistuksen jälkeinen verotuksen taso 
vuodelle 2023. Uudistukseen liittyvien epävarmuustekijöiden 
vuoksi tämä on hankala tehtävä.  

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

