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Kumulatiiviset vahvistetut 
rokotetoimitukset Suomeen
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Koronaviruksien kausivaihtelu aiempina 
vuosina

Rokotukset ja kausivaihtelu tulevat koko ajan 
enemmän avuksi

Lähde: EK:n Restart-hanke 10.2.2021

Lähde: Monto et al. (2020)
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Yhdysvaltojen talous kasvaa nopeasti 
rokotustahdin ja elvytyksen ansiosta
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Koronavirustilanteesta huolimatta Euroopan 
talousluvut yllättävän hyviä
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Hintapaineet kasvavat
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Erot toimialoittain ja yrityksittäin kasvussa
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Työllisyys- ja konkurssitilastoissa ei ole näkynyt 
suurta nousua
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Suomessakin suhdanne on 
kohenemassa
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Suhdannenäkymät kohentuneet 
kaikilla päätoimialoilla
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Henkilökuntaodotus nousussa 
kaikilla päätoimialoilla

27.4.202114



Työvoiman saatavuusongelmat 
kasvussa jo nyt
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Riittämätön kysyntä yhä suurin 
kasvun este yrityksissä
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Kommentteja 
taloustilanteesta

Johtaja, pääekonomisti Penna Urrila
27.4.2021



Julkinen velka suhteessa BKT:hen, %
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Suomen julkinen talous vajoaa 
rakenteellisesti yhä enemmän miinukselle
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Suomi velkaantuu sitkeästi

Ennusteet v. 2025



Mitä enemmän korjausliikettä viivytetään, 
sitä kivuliaampi se lopulta on

Miten pitkän aikavälin tasapaino saavutetaan? 
Eri tekijöiden vaikutus kestävyysvajeeseen (VM 
2020)

-2,5-2-1,5-1-0,500,511,5

Sote-palvelutarve ei siirry eliniän

kasvun myötä ("kaikki lisävuodet…

Julkisen velan reaalikorko -0,5 %-yks.

ja eläkesijoitusten tuotto -0,5 %-yks.

Julkisen velan reaalikorko -0,5 %-

yksikköä

Syntyvyyden kasvu 1,35 -> 1,7

(kokonaishedelmällisyysluku)

Yleisen tuottavuuden nousu +0,5 %-

yks./v. pysyvästi ("teknologiamurros")

Nettomaahanmuutto 15 000 => 30 000

/v. ilman muutosta työllisyysasteessa*

Sote-palveluiden tarve siirtyy

täysimääräisesti eliniän pidentyessä

Työllisyysasteen taso + 4 %-yksikköä

2020-luvun lopulta lähtien

Julkisten sote-palveluiden tuottavuus

+0,5 %-yks. vuodessa
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Taustalla jo ennen koronaa 
vaivanneet ongelmat



Työllisyystavoitteen 
toteutuminen kaukana Työllisyys-

vaikutus

Tasapaino-
vaikutus

linjattu, m€ 

Tasapaino-
vaikutus

HE annettu, 
m€

Vähimmäispäivärahojen 
nosto

-4 000 -100 -100

Perhevapaauudistus -2 000 -80

Eläkeputken alaikärajan 
nosto yhdellä vuodella

+7 000 +175 +175

Työkyvyttömyyseläkkeen 
lineaarimalli

+200 +5

Aikuiskoulutusuudistus +200 +5 +5

Pohjoismaiden 
työnhakumalli (Aktiivimalli 2)

+10 000 +180

Palkkatukiuudistus +1 000 -50

55+ työllisyyden edistäminen +10 300 +165

Oppivelvollisuusiän nosto +1 600 +50 +50

Varhaiskasvatusmaksujen 
alentaminen

+3 600 -100

YHTEENSÄ
+27 900 
= 35 % 

tavoitteesta

+250
= 13 %

Tavoitteesta

+130
= 7 % 

tavoitteesta

20

Hallituksen 9/2020 päivitetty työllisyystavoite

– 80 000 työpaikkaa, joilla on…
– 2 000 miljoonan tasapainovaikutus

Hallituksen mukaan sen työllisyystavoitteesta 
on nyt saavutettu 45 %

– 36 000 työpaikkaa 
– Julkista taloutta on vahvistettu 900 miljoonalla

Työllisyystavoitteesta on oikeasti 
(ks. laskelma) saavutettu 13 %, kun 
se painotetaan julkisen talouden 
tasapainotavoitteella ja vain 7 %, jos 
huomioidaan ne asiat, joista hallitus on 
antanut lakiesityksen eduskunnalle.
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Talouspolitiikan agenda huhtikuussa 2021

Talouden ripeä avaaminen rokotekattavuuden nousun myötä

Koronatodistus ja muut keinot terveysturvalliseen toimintaan

Riittävät ja nopeat tukitoimet pahiten kärsineille aloille

Pandemia väistyy – ei ole perusteita erityiselle elvytykselle 2022 eikä varsinkaan 2023

Paluu koronaa edeltäneisiin budjettikehyksiin

Uskottava julkisen talouden ohjaus ja vaikutusarvioihin perustuvat päätökset

Tehokkaat, todennetut työllisyystoimet ja työvoiman saatavuus – työperusteinen maahanmuutto

Tehokas SOTE ja muut uudistukset

TKI-rahoituksen pitkäjänteinen varmistaminen

Ei kasvua haittaavia veronkorotuksia

Nopea koronan torjunta ja vaikutusten minimointi

Paluu julkisen talouden kehyksiin

Suomen kasvupotentiaalin vahvistaminen – terve julkinen talous pitkälläkin aikavälillä
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puh. 050 343 4337
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