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Suutarit vaihdelkoot lestejään
Talouden koronakriisi on paljon oudompi kuin
aiemmat muistissa olevat talouden taantumat.
Vaikka taantumat yleensäkin ovat kovia kolauksia yrityksille ja niiden työntekijöille, tarkoittaa
se tavallisesti vain alentunutta kysyntää kaikilla
yrityksillä melko tasaisesti muutamien kvartaalien
ajan. Koronalamassa tasapuolisesta kärsimyksestä
ei ollut tietoakaan. Kun kulutuskysyntä rajoitusten ja varotoimien vuoksi lopahtaa lähes kokonaan
jonkun tietyn alan yrityksiltä, ei näillä firmoilla ja
niiden työntekijöillä ole juurikaan mahdollisuuksia jatkaa toimintaa. Lappu luukulle ja työntekijät
lomautetuiksi tai lopulta irtisanotuiksi.
Tosin havaintoja on tehty myös siitä, että saman
toimialan yritysten menestys lähti erkaantumaan
rajusti. Yritystasolla liiketoiminnan joustavuus ja
sukkeluus ratkaisevat.
Kansantalouden tilinpidon mukainen tuotanto
putosi koronavuonna 2,8 prosenttia. Se on vähän
verrattuna esimerkiksi vuoden 2009 finanssikriisiin, jolloin BKT tipahti yli 8 prosenttia. Toipuminen finanssikriisistä oli todella vaivalloista,
mutta mitkään yksittäiset kokonaiset toimialat
eivät vajonneet, toisin kuin nyt. Poikkeuksellisinta ja kummallisinta koronavuodessa oli se, että
joillekin toimialoille ja yrityksille viime vuosi oli
taloudellisesti paras kautta aikojen.
Myös laman seurauksiin liitettävä yrityskentässä tapahtuva luova tuho on ollut toisenlainen ja
äkillisempi kuin ennen. Etenkin jos kvanttihyppy
kuluttajien mieltymyksissä ja asenteissa on pysyvää, huiskivat muutoksen puhurit elinkeinorakenteeseen kovemmin kuin koskaan ennen.
Ennennäkemättömän mielenkiintoinen tämän
laman syy ja sen ruotiminen on ollut myös taloustieteilijöille. Ekonomistit näyttivät ajattelevan, että
epidemian mallintaminen on aivan liian jännittävää ja haastavaa jätettäväksi yksinomaan epidemiologien harteille. Talousennusteiden taustatarinat
pohjautuivat kokonaan epidemiatilanteelle, ja siten
myös epidemian leviämislakia haluttiin ymmärtää.

Meilläkin PT:ssä ennustepäällikkö näki
paljon vaivaa pyrkiessään selvittämään
erilaisia talouden toipumisskenaarioita,
jotka olivat alisteisia
viruksen tarttuvuuslaskelmille. Eikä hän
ollut ainut hurmioitunut ekonomisti
tämän aiheen kimpussa. Myös Suomen
Pankin ennustajat laativat oman virusmallinsa ja
Aalto-yliopiston työelämäprofessorikin kollegoidensa kanssa intoutui aiheesta tieteellisen artikkelin verran.
Tutkimusrahoitusta suunnattiin huomattavan
paljon korona-aiheisiin. Suomen Akatemia ja Valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminta ovat
laskeneet liikkeelle runsaasti rahaa koronaa ja
sen aiheuttamaa kriisiä tutkiviin hankehakuihin.
Tähän on tultu, että suhdanteiden taustaselityksiä haetaan muilta tieteenaloilta, ja taloustieteen työkalupakkia käytetään luonnonvoimien
selittämiseen ja ymmärtämiseen. Mutta mitä
sanoisivat taloustieteilijät siitä, jos epidemiologit tulisivat mallintamaan taloutta? Varmasti
tykkäisivät kyttyrää.
Mitä pandemia-ajasta tulisi oppia? Ainakin
se, että ongelmatilanteita pitää miettiä eri hallinnonalojen vinkkelistä sekä eri tieteenalojen
asiantuntijoiden voimalla. Eikä sekään riitä.
Kansainvälinen yhteistyö epidemian ja sen vaikutusten hallinnassa osoitti välttämättömyytensä.
Kaikkein tärkeimmät voimavarat selviytymisessä
ovat yhteistyö ja optimismi. Ja toivon, että näillä
jatketaan pandemian väistyttyäkin, sillä ilmastonmuutos, joka on jo monien vuosien ajan ollut
tiedossamme, vaatii täsmälleen samoja keinoja
ratkaisuja varten – ja pikavauhtia. •
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJU

Miten Pohjoismaat ovat selviytyneet
koronakriisistä taloudellisesti?
Suomi näyttäisi selvinneen kriisistä kohtuullisesti – niin kuin kaikki muutkin Pohjoismaat siitä huolimatta, että talouksien
erilainen rakenne, erot epidemiatilanteessa ja hallitusten ratkaisut talouden tukitoimien suhteen ovat poikenneet toisista.
Mitkä tekijät ovat tukeneet Pohjoismaiden taloudellista toipumista?

P

ohjoismaiden taloudet ovat
bruttokansantuotteella mitattuna selvinneet koronaviruspandemiasta muita
Euroopan maita paremmin.
Vähäisempiä menetyksiä vuonna 2020
nähtiin lähinnä muutamassa Aasian
maassa, kuten Kiinassa, sekä Australiassa ja Uudessa-Seelannissa. Kyseisten maiden menestys näyttäisi pitkälti
perustuvan pandemian tehokkaaseen
hillintään esimerkiksi rajakontrollin ja
karanteenien avulla. Suhteellisen lievä
tautitilanne auttoi myös Pohjoismaita
selviytymään muita pienemmillä taloudellisilla ja inhimillisillä vaurioilla,
Ruotsissa pandemia tosin niitti muita
synkempää satoa kuolemantapauksilla
mitattuna. Pohjoismaiden kokemuksista löytyy runsaasti yhtäläisyyksiä, kuten
hyvä mahdollisuus etätöihin monissa
ammateissa, mutta myös eroavaisuuksia.
Talouksien erilainen rakenne, erot epi02 T&Y talous ja yhteiskunta
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demiatilanteessa ja hallitusten ratkaisut
talouden tukitoimien suhteen tuottivat
hieman erilaisia lopputuloksia.

Talouden tulevaisuuden
kannalta toimiva etäopetus
on keskeistä, sillä se rajoittaa
pandemian aiheuttamia häiriötä
koulutukselle ja ammattiin
valmistumiselle.
Etätyömahdollisuudet olivat jo ennen
koronapandemiaa melko hyvät Pohjoismaissa, jotka lukeutuvat digitalisaation
edelläkävijöihin Euroopassa. Valtaosa
pohjoismaalaisista käyttää internetiä
päivittäin ja pystyy hoitamaan huomattavan osan viranomaisasioinnista etänä.
Eurofoundin kyselyn mukaan Pohjoismaissa onkin oltu keskimääräistä selvästi tyytyväisempiä etätöiden sujumiseen

pandemian aikana. Etäkoulukin sujui
keskimääräistä helpommin, sillä internetyhteys löytyi lähes kaikilta ja sekä
opettajien että oppilaiden digivalmiudet
olivat hyvällä tasolla (Education and
Training Monitor 2020). Talouden tulevaisuuden kannalta toimiva etäopetus
on keskeistä, sillä se rajoittaa pandemian aiheuttamia häiriötä koulutukselle ja
ammattiin valmistumiselle. Tosin eivät
kaikki oppilaat Pohjoismaissakaan ole
pystyneet seuraamaan opetusta etänä
yhtä hyvin kuin lähiopetuksessa.
Pohjoismaita yhdistää jossain määrin
myös ulkomaanmatkailutaseen vaje, eli
maiden asukkaat käyttävät rahaa enemmän ulkomailla kuin ulkomaalaiset matkailijat tuovat sinne. Koronapandemian
aikana ulkomaanmatkailu romahti, mutta
rahaa käytettiin yhä kotimaanmatkailuun
ja iso osa jäi säästöön. Matkailualan yritykset kokivat tilanteen eri tavoin. Kotimaisia matkailijoita ensisijaisesti pal-

Pohjoismaat ovat selvinneet koronasta taloudellisesti
verrattain hyvin, vaikka maiden tekemät toimet ovat
poikenneet toisistaan, muistuttaa Danske Bankin
ekonomisti PASI KUOPPAMÄKI.
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velevat yritykset kokivat pienemmän
menetyksen kuin ulkomaisia turisteja
palvelleet yritykset. Lomailu kotimaassa
merkitsi myös lisätuloja vähittäiskaupan
yrityksille ja urheiluvälineiden myyjille.
Yksittäisille alan yrityksille tilanne on
ollut vaikea. Suomessa matkatoimistojen
liikevaihto supistui 63 prosenttia vuonna
2020. Samaan aikaan alan palkkasumma
tippui 27 prosenttia, mikä kielii kannattavuusongelmista.
Kaikkiaan matkailun merkitys on Pohjoismaissa pienempi kuin esimerkiksi
Etelä-Euroopan maissa, jotka kokivat
mittavan shokin turismitulojen romahdettua. WTTC:n mukaan matkailuun liittyvä toiminta muodosti Espanjassa 14,3
prosenttia bruttokansantuotteesta, mutta
lukema oli Ruotsissa 8,2 prosenttia, Norjassa 8,0 prosenttia, Suomessa 7,5 prosenttia ja Tanskassa vain 6,6 prosenttia.
Islanti, jota en tässä tekstissä muuten
käsittele, muodosti poikkeuksen Pohjoismaissa. Matkailulla on Islannin taloudelle huomattava merkitys ja maan bruttokansantuote supistui 6,7 prosenttia 2020.
JULKISEN SEKTORIN VALMIUS KRIISINHALLINTAAN KELVOLLISELLA TASOLLA

Pohjoismaiden julkinen talous oli keskimääräistä paremmassa asemassa torjumaan koronakriisiä finanssipolitiikan

keinoin. Kaikki Pohjoismaat ovat vähemmän velkaisia kuin EU-maat keskimäärin. Suomen julkinen velka oli selvästi
suurin ennen kriisiä, mutta Suomikin
sai mittavan julkisen talouden alijäämän
rahoitettua helposti. Valtiot tukivat yrityksiä huomattavin summin, jotta kriisi
ei veisi perusterveitä yrityksiä maksukyvyttömyyteen ja konkurssiin. Tässä
näytetään onnistuneenkin, sillä konkurssien määrä on pysynyt tukitoimien
päättymisen jälkeenkin melko normaalin puitteissa. Julkinen alijäämä paisui
myös työttömyyden nousun ja verotulojen heikkenemisen kautta. Lisäksi rahaa
tarvittiin terveydenhuollon kohonneisiin
kustannuksiin ja talouden elvyttämiseen.
Korkean luottoluokituksen omaavien Pohjoismaiden velkapaperit olisivat todennäköisesti menneet kaupaksi
muutenkin, mutta keskuspankkien arvopapereiden osto-ohjelmat helpottivat
varainhankintaa entisestään etenkin
Suomessa ja Ruotsissa. Rahapolitiikkaa ja pankkien säätelyä kevennettiin
muutenkin.
Koronakriisi on lisännyt kiinnostusta
parempaan varautumiseen kriiseihin ja
toimitushäiriöihin niin valtioiden, yritysten kuin kotitalouksienkin tasolla.
Esimerkiksi kotitaloudet hamstrasivat
elintarvikkeita keväällä 2020. Suomen

Taulukko 1. Bruttokansantuotteen muutos ja ennusteet (%)
2019

2020

2021

2022

Taiwan
Norja

3,0
0,9

3,1
-0,8

4,7
3,9

3,0
4,0

Korea

2,0

-1,0

3,6

2,8

Australia

1,9

-2,4

4,5

2,8

Suomi
Ruotsi
Viro
Tanska
Yhdysvallat
Japani
Saksa
Islanti
Ranska
Italia
Iso-Britannia
Espanja

1,3
1,4
5,0
2,9
2,2
0,3
0,6
2,6
1,5
0,3
1,4
2,0

-2,8
-2,8
-2,9
-3,3
-3,5
-4,8
-4,9
-6,6
-8,2
-8,9
-9,9
-11,0

2,3
3,1
3,4
2,8
6,4
3,3
3,6
3,7
5,8
4,2
5,3
6,4

2,5
3,0
4,2
2,9
3,5
2,5
3,4
3,6
4,2
3,6
5,1
4,7

Lähde: IMF.
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valtiolla piti olla etulyöntiasema kriiseihin ennakkovarautumisen osalta, sillä
Huoltovarmuuskeskus oli periaatteessa varautunut poikkeusoloihin. Suomi
ei lopettanut kriittisiksi katsottujen
tuotteiden varastojensa kerryttämistä
toisen maailmansodan jälkeen. Tutkija
Magnus Håkenstad lausui huhtikuussa
2020 New York Times -lehdessä, että
Suomi on Pohjoismaiden varautujamaa
(prepper nation), joka on aina valmiina
valtavaan katastrofiin tai kolmanteen
maailmansotaan. Todellisuudessa varastot olivat esimerkiksi hengitysmaskien
osalta riittämättömät koronaepidemian
laajuisen kriisin hoitamiseen. Yhteistyö
Pohjoismaiden kesken on ollut rajallista.
Suomella ja Ruotsilla on sopimus taloudellisesta yhteistyöstä kansainvälisissä
kriisitilanteissa. Huoltovarmuuskeskuksen mukaan yhteistyö Ruotsin valmiusviraston (Myndigheten för samhällsskyd
och beredskap) kanssa on tiivistynyt
kriisin aikana. Suomella ja Norjalla on
valtiosopimus tavaroiden ja palvelujen
vaihdosta kriisitilanteissa. Sopimuksen
tarkoituksena on varmistaa, että tavaroiden ja palveluiden vaihto maiden välillä jatkuu mahdollisimman normaalisti
myös häiriötilanteissa.

Väljähkö asumistiheys ja
yksilön laajahko sosiaalinen
tila ovat saattaneet auttaa
Pohjoismaita välttämään taudin
laajan leviämisen suuressa
osassa maata.
Tilastoista tiedetään, että Covid-19 on
levinnyt pahimmin köyhillä tiheään
asutetuilla alueilla, missä turvavälien
pitäminen on vaikeaa ja yhteiskunnan
kyky jarruttaa taudin leviämistä heikko. Väljähkö asumistiheys ja yksilön
laajahko sosiaalinen tila ovat saattaneet
auttaa Pohjoismaita välttämään taudin
laajan leviämisen suuressa osassa maata. Suurimmissa kaupungeissa, etenkin
pääkaupungeissa, tauti on toki levinnyt
vaarallisesti. Pohjoismaissa kansalaisten
luottamus viranomaisten ohjeita kohtaan
on verraten korkealla, joten ohjeistus
esimerkiksi turvavälien ja käsihygienian

POHJOISMAIDEN MAHDOLLISUUDET TOIPUA KRIISISTÄ NÄYTTÄVÄT
HYVILTÄ, KOSKA TALOUDEN RAKENTEET SÄILYIVÄT MELKO EHJINÄ.

osalta hyväksyttiin todennäköisesti melko tehokkaasti. Terveydenhoidon taso
ennen koronaepidemiaa oli Pohjoismaissa maailman kärkiluokkaa, mikä auttoi
pitämään kansanterveyden monia muita
maita parempana ja edesauttoi talouden
toimintaa avoimempana.
NORJA SELVISI PARHAITEN

Norjan talous selvisi vuodesta 2020 parhaiten. Teollisuustuotanto kasvoi edellisvuodesta ja työttömyysaste nousi noin 5
prosenttiin. Vienti laski vain 1,2 prosenttia, eli selvästi vähemmän kuin muissa
Pohjoismaissa. Vähittäiskaupan myynti
paisui kaikkein voimakkaimmin Norjassa, koska norjalaisten ostovoima pysyi
korkealla ja raha kulutettiin aiempaa
enemmän kotimaassa, eikä esimerkiksi
Ruotsin puolella. Kesällä 2020 norjalaisia
ostosmatkailijoita tosin nähtiin esimerkiksi Suomen Lapissa. Yksityinen kulutus supistui Norjassa kuitenkin enemmän
kuin muissa Pohjoismaissa, sillä epidemian rajoitustoimet iskivät muita voimakkaammin palvelusektoriin.
Norjan talouden erityispiirteisiin kuuluu öljyntuotannon suuri rooli. Norjan
valtion suuri öljyrahasto ei alkuvuoden
2020 kurssisukelluksen jälkeen kärsinyt
maailmantalouden laskusuhdanteesta.
Yli 1000 miljardin euron arvoinen rahasto paisui sijoitustoiminnan kautta
101 miljardilla vuonna 2020, eli rahaston sijoitukset tuottivat 10,9 prosenttia.
Tuottoa tuli erityisesti yhdysvaltalaisista teknologiayhtiöistä, kuten Apple, Amazon, Microsoft ja Tesla, joiden
osakekurssien nousua korona ei ainakaan hyydyttänyt. Norjan valtio käytti
rahaston varoja koronakriisin hoitoon
yli 30 miljardia euroa, mikä oli merkittävä piristysruiske Norjan talouteen. Rahaston varoja on tulevaisuudessa määrä
käyttää hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen, kun maan öljy- ja kaasukentät
joskus ehtyvät.

AVOIMUUS EI AUTTANUT RUOTSIA
MUITA PAREMPA AN LOPPUTULOKSEEN

Ruotsin talouden tahti alkoi hyytyä jo
vuonna 2019 pitkän kasvujakson jälkeen.
Asuntorakentamisen hidastuminen painoi investointeja, ja työttömyys kohosi
jarruttaen kulutusta jo ennen koronaa.
Sen sijaan nettovienti tuki Ruotsin taloutta heikentyneen kruunun avittamana.
Koronakriisi iskikin juuri tähän tukijalkaan euroalueen heikkouden kautta.
Ruotsin valtio tuki yrityksiä merkittävästi esimerkiksi sosiaaliturvamaksujen alennuksella ja verojen lykkäyksillä.
Erityinen lomautusjärjestely (korttidspermittering) mahdollisti työajan lyhennyksen palkkatuella, joka pehmensi
koronakriisin vaikutuksia työmarkkinoilla ja turvasi ostovoimaa. Kotitalouksien
taloudellista vakautta tuettiin myös poistamalla asuntolainojen lyhennyspakko
tilapäisesti. Valtiolla oli finanssipolitiikassa liikkumavaraa, sillä julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen
oli ennen kriisiä vain noin 35 prosentin
luokkaa. Hieman ylikuumentuneena pidetty asuntomarkkina pysyi kriisin kuluessa melko vakaana.
Ruotsi oli keväällä 2020 hetken aikaa
maa, jossa pandemian vuoksi asetettuja
rajoituksia oli vähän. Ravintolat saivat
pysyä auki ja elämä jatkui melko vapaana. Tästä huolimatta maan talous kärsi
samantapaisen iskun kuin tiukempia rajoituksia asettaneet muut Pohjoismaat.
Koronaan sairastui ja kuoli Ruotsissa
naapurimaita enemmän ihmisiä, mikä
toki tiedostettiin kansan keskuudessa.
Ihmiset ovatkin rajoittaneet liikkumistaan sairauden pelossa, ja yksityinen kulutus supistui keväällä likimain samaan
tapaan kuin muissa Pohjoismaissa. Rahankäyttöä tutkittaessa osoittautui, että
iäkkäämmät ruotsalaiset jättivät täysin
omaehtoisesti ravintolakäynnit väliin,
vaikka perusterveet nuoret jatkoivatkin
ravintoloissa käymistä (Pandemic, Shut-

down and Consumer Spending: Lessons
from Scandinavian Policy Responses to
COVID-19). Ruotsin teollisuus kärsi komponenttipulasta ja vientikysynnän tyrehtymisestä samoin kuin muutkin. Esimerkiksi autotehtaita jouduttiin sulkemaan
osien puuttumisen vuoksi. Teollisuus
elpyi kuitenkin ripeästi komponenttipulan helpotettua ja kansainvälisen kaupan
vilkastuttua.
TANSKASSA TIUKIMMAT RAJOITUKSET

Tanskan talous kärsi hieman muita Pohjoismaita kovemman iskun vuonna 2020.
Bruttokansantuote supistui 3,3 prosenttia. Tanskassa talouden rajoitustoimet
olivat hieman Suomen rajoituksia tiukempia keväällä 2020. Kevään avoimen
kauden jälkeen pandemian toinen aalto
iski kovaa ja rajoitustoimia tiukennettiin
jälleen huomattavasti. Tanska on toiminut eräänlaisena aikakoneena muille
Pohjoismaille, sillä maa on tyypillisesti ottanut ensimmäisenä käyttöön rajoituksia viikkoa paria ennen muita ja
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KRIISISTÄ HUOLIMATTA SUOMI NOUSI ONNELLISUUSVERTAILUSSA
JÄLLEEN MAAILMAN ONNELLISIMMAKSI MAAKSI.

myös purkanut rajoituksia kärkijoukossa. Suomessakin pystyttiin keväällä 2020
ennakoimaan rajoitustoimien purkamisen vaikutuksia talouden elpymiseen.
Muutoin Tanskan taloutta ei voi pitää
erityisen pandemiaherkkänä. Maatalouden ja lääketeollisuuden tuotteiden
kysyntä pysyy hyvänä koronakriisin kaltaisissa tilanteissa. Metalliteollisuuden
tuotanto kuitenkin laski selvästi vuonna
2020, mihin vaikutti osaltaan tilapäisesti
vähentynyt kysyntä tuulivoimaloille. Kokonaisuutena Tanskan teollisuustuotanto supistui eniten Pohjoismaissa. Vienti
mukaan lukien palvelut supistuivat 7,7
prosenttia, mikä ylittää hieman Suomen
ja Ruotsin viennin laskun.
Tanska käytti innovatiivista keinoa
kotimaisen kysynnän pönkittämiseen.
Tanskalaiset työntekijät saivat etuajassa käyttöönsä eräänlaisen lomarahan,
joka heidän piti saada vasta eläkeiässä.
Ylimääräinen raha näkyi voimakkaana
nousuna vähittäiskaupassa syksyllä 2020.
Yksityinen kulutus supistui 2,0 prosenttia, vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa, vuonna 2020.
SUOMI EDELLEEN MA AILMAN

välttämään konkursseja, minkä lisäksi lyhennysvapaat pankeista, vuokranantajien
helpotukset ovensa tilapäisesti sulkeneille yrityksille ja helpotukset lomautuksiin
auttoivat vähentämään menoja.
Suomi on pieni avotalous, jonka suhdanteita heiluttavat yleensä muutokset
vientikysynnässä ja investoinneissa.
Koronakriisi muodosti poikkeuksen
tähän sääntöön, sillä suurimmat vaikutukset ovat liittyneet yksityiseen
kulutukseen, joka supistui 4,9 prosenttia vuonna 2020. Talouden elpyminen
käynnistyi vauhdikkaasti kesällä 2020,
mutta loppuvuosi ja talvi kuluivat tasapaksummin koronan toisen aallon ja uusien rajoitustoimien tuloksena. Tilanne
pysyi vaikeana esimerkiksi logistiikassa,
majoitus- ja ravitsemistoiminnoissa sekä
kulttuurialoilla. Työmarkkinoilla kriisi
aiheutti ennen kaikkea massiivisen nousun lomautuksissa, joiden määrä putosi
nopeasti kesällä 2020. Työttömyysaste
nousi likimain linjassa muiden Pohjoismaiden kanssa. Vientiteollisuuden osalta tilanne heikkeni keväällä, mutta töitä
riitti kohtuullisesti vanhojen tilausten
parissa. Uusien tilauksien virta kääntyi
nousuun kesän jälkeen.

ONNELLISIN MA A

Suomen talouden pelättiin keväällä 2020
supistuvan muita Pohjoismaita enemmän. Täytyy myös muistaa, että Suomen
bruttokansantuote kääntyi laskuun jo
vuoden 2019 jälkipuoliskolla, eli keväällä
2020 mitattiin neljäs peräkkäinen vuosineljännes talouden supistumista. Kaikki
Suomen talouden haasteet eivät siis ole
liittyneet koronaan. Konsensusennuste
bruttokansantuotteen supistumiselle painui 6,5 prosenttiin toukokuussa 2020. Tilastokeskuksen tuoreimman arvion mukaan pudotus jäi 2,8 prosenttiin. Muihin
maihin verrattuna maltilliset rajoitustoimet ja parempi terveystilanne auttoivat ylläpitämään talouden aktiviteettia.
Valtion tukitoimet yrityksille auttoivat
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Suomen asuntomarkkinat
ovat yllättäneet hyvällä
suoriutumisellaan koronakriisin
aikana.
Suomen asuntomarkkinat ovat yllättäneet hyvällä suoriutumisellaan koronakriisin aikana. Keväällä 2020 nähtiin
hetkellinen romahdus kauppamäärissä,
mutta toipuminen oli nopeaa jo kesällä.
Hinnat ovat nousseet kasvukeskuksissa,
ja asuntolainoja nostettiin loppuvuoden
aikana edellisvuotta vilkkaammin. Muuttoliike kasvukeskuksiin jatkuu, ja osa ihmisistä on saattanut kaipailla suurempia

neliöitä etätyön luotua uusia tarpeita. Tilastokeskuksen kuluttajabarometri kertoo asunnonostoaikeiden olevan edelleen
poikkeuksellisen korkealla.
Kriisistä huolimatta Suomi nousi onnellisuusvertailussa jälleen maailman onnellisimmaksi maaksi, ja viime kuukausien
väestötilastot ovat kertoneet syntyvyyden
noususta, mikä muodostaa poikkeuksen
verrattuna lähes kaikkiin muihin kehittyneisiin maihin. Suomi näyttäisi selvinneen
kriisistä kohtuullisesti.
RAHAPOLITIIKKA UUDELLE
AIKAKAUDELLE

Euroopan keskuspankki ajautui koronakriisiin ohjauskorkojen ollessa jo
valmiiksi matalalla tasolla, joten se on
pyrkinyt turvaamaan hintavakautta ja
tukemaan talouden vakaudelle tärkeää
edullista rahoitusta ensisijaisesti kasvattamalla osto-ohjelmaansa ja tarjoamalla pankeille rahoitusta poikkeuksellisen edullisilla ehdoilla myös alle
ohjauskorkojen. Rahapolitiikan keventämisen pääasiallisena työkaluna on Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP). Aluksi EKP:n oli määrä ostaa
PEPP-ohjelman kautta 750 miljardin
euron arvosta joukkovelkakirjoja, mutta
ostovaltuutus nostettiin lopulta 1850 miljardiin euroon. Ostoja on tarkoitus jatkaa
vähintään vuoden 2022 maaliskuuhun.
EKP toteuttaa myös useita pankeille
suunnattuja TLTRO- ja PELTRO-rahoitusohjelmia edullisin ehdoin ja pyrkii
muinkin keinoin tukemaan talouskasvua,
rahoitusvakautta ja hintavakautta.
Ruotsin Riksbank perusti arvopaperiosto-ohjelman maaliskuussa 2020,
mutta ohjauskorkoa ei laskettu. 700
miljardin kruunun osto-ohjelma kattaa
valtion ja yksityisen sektorin velkapaperit. Lisäksi pankeille tarjotaan rahoitusta
edullisin ehdoin ja pienemmin vakuusvaatimuksin. Keskuspankin inflaatiotavoite on 2 prosenttia, mutta inflaatio

TALOUSEN KANNALTA IHMISTEN OMA KÄYTTÄYTYMINEN SUHTEESSA
KORONAEPIDEMIAAN ON OLLUT YHTÄ TÄRKEÄÄ KUIN RAJOITUSTOIMET.

jäi 0,5 prosenttiin vuonna 2020. Keskuspankki ennakoi inflaation nousevan
2 prosentin tavoitteeseen vuonna 2023,
mihin koronakriisi osaltaan vaikuttaa
talouden resurssien vajaakäytön kautta.
Työttömyysaste nousikin Ruotsissa korkeammalle kuin muissa Pohjoismaissa.
Työmarkkinaneuvotteluissa palkansaajapuoli on usein asettanut palkankorotustavoitteen inflaatiotavoitteeseen
ostovoiman kasvun varmistamiseksi.
Marraskuussa 2020 sovitussa avoimen
sektorin teollisuusalojen sopimuksessa
palkankorotusten taso oli 5,4 prosenttia
29 kuukautta kestävässä sopimuksissa.
Teollisuussopimus on perinteisesti ohjannut muiden alojen palkkaneuvotteluja. Koronakriisi todennäköisesti osaltaan
vaikutti melko maltillisen palkkaratkaisun syntymiseen.
Norjan keskuspankki laski ohjauskoron 1,5 prosentista nollaan eli alemmas
kuin koskaan historiassa. Norjan keskuspankki helpotti myös pankeille tarjottavan rahoituksen ehtoja esimerkiksi
vakuusvaatimusten osalta ja tuki kruunun valuuttakurssia. Monista muista
keskuspankeista poiketen Norges Bank
ei kuitenkaan ottanut käyttöön arvopapereiden osto-ohjelmaa, koska markkina
katsottiin liian ohueksi ja muut keinot tehokkaammiksi.
Tanskan keskuspankki on pitänyt ohjauskorot pitkään negatiivisena. Talletuskorkoa jouduttiin itse asiassa nostamaan
15 korkopistettä maaliskuussa 2020, jotta
kruunun valuuttakurssi suhteessa euroon
pysyisi vakaana. Kruunun valuuttakurssin kytkös euroon rajoittaa Tanskan rahapolitiikkaa voimakkaasti, mutta keskuspankilla on muitakin välineitä kuin korot
ja markkinainterventiot. Keskuspankki
on kriisin aikana esimerkiksi helpottanut
pankkien luottoehtoja ja siten ylläpitänyt
likviditeettiä.
Euroopan keskuspankki kykeni toimillaan pitämään euroalueen valtioiden

velkakirjamarkkinat rauhallisina siitä
huolimatta, että julkisen talouden kestävyyteen kohdistuu useissa maissa epäilyksiä. Pohjoismaisten keskuspankkien
toimet ovat riittäneet pitämään pankkien
varainhankinnan edullisena, mikä on auttanut pitämään rahoituksen saatavuuden
ja koron alhaalla niin henkilö- kuin yritysasiakkaille.
TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronaepidemia on aaltoillut Pohjoismaissa hieman eri tavoin, mutta talvella
2020–21 koettiin tautitilanteen merkittävä pahentuminen kaikkialla. Kaikissa
Pohjoismaissa päädyttiin uusiin rajoitustoimiin ja suosituksiin, jotka vähensivät
kuluttajien liikkumista ja liiketoiminnan
harjoittamisen mahdollisuuksia muutamilla toimialoilla. Majoitus- ja ravintola-alan
toimintaa rajoitettiin merkittävästi kaikissa Pohjoismaissa. Pohjoismaat kuitenkin
näyttävät selvinneen alkuvuodesta 2021
melko pienin taloudellisin vaurioin. Ruotsissa työllisyys on tosin heikentynyt kevään
2020 lukemia matalammalle tasolle.
Pohjoismaiden mahdollisuudet toipua
kriisistä näyttävät hyviltä, koska talouden
rakenteet säilyivät melko ehjinä. Yritysten konkurssiaalto vältettiin ja yritykset
onnistuivat hoitamaan työvoimakustannusten leikkauksen pitkälti lomautuksilla,
joten massatyöttömyydeltäkin on vältytty,
vaikka työttömyys on toki kriisiä edeltänyttä tasoa korkeammalla. Kysynnän elpy-

essä yritykset voivat melko ripeästi palata
entiseen liiketoimintaan. Rahoitusmarkkinoillakaan ei ole finanssikriisin aikaan
koetun kaltaista häiriötä, jotka jarruttaisivat talouden toimintaa.
Norjan talouden nousu näyttää kaikkein
voimakkailta ja inflaationkin on kiihtynyt
viime kuukausina yli 3 prosentin vauhtiin.
Norjan keskuspankki saattaakin olla ensimmäinen länsimainen keskuspankki,
joka nostaa ohjauskorkoa kriisin jälkeen.
Ruotsin keskuspankilla ei ole kiirettä
nostaa ohjauskorkoa ja EKP sekä Tanskan keskuspankki pitävät korkotason
entisellään luultavasti ainakin vielä 2022.
YHTEENVETO

Talouden kannalta ihmisten oma käyttäytyminen suhteessa koronaepidemiaan
on ollut yhtä tärkeää kuin rajoitustoimet.
Poliittiset toimet ovat Pohjoismaissa olleet melko tarkoin punnittuja ja perustuslakia kunnioittavia. Finanssipolitiikalla ja rahapolitiikalla on onnistuttu
välttämään konkursseja ja pitämään talouden rakenteita eheinä. Finanssipolitiikan keventyminen merkitsi korkeampia
velkasuhteita, mutta tässäkin mielessä
Pohjoismaat pärjäävät kansainvälisessä
vertailussa hyvin. Kaiken kaikkiaan Pohjoismaiden taloudellinen selviytyminen
kriisistä on ollut hyvin samankaltaista,
vaikka Pohjoismaat omaksuivat hieman
toisistaan poikkeavia tapoja hallita kriisiä ja talouksien rakenteet eroavat. •
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Vertailu euroalueen talouksista
koronakriisissä
Covid-19-pandemiasta koituneet taloudelliset kustannukset eivät jakautuneet tasaisesti euroalueen maiden kesken viime vuonna.
Maiden väliset erot bkt:n supistumisessa juontuvat pääosin viruksen leviämisen vauhdista ja sen hillitsemiseksi asetetuista
rajoituksista. Rajoitukset selittävät hyvin Suomen ja muiden euroalueen maiden yksityisen kulutuksen muutoksia viime vuonna.
Pandemia osui raskaasti myös palveluvientiin: Espanjassa, Kreikassa ja Portugalissa palveluvienti on kärsinyt selvästi enemmän
kuin muissa euromaissa. Kaikissa maissa pandemia iski eniten matkailuvientiin. Pandemian aikaiselle elvytykselle tunnusomaista
on valtion epäsuorien vastuiden voimakas kasvu.
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oronakriisi syöksi maailmantalouden suurimpaan pudotukseen
sitten toisen maailmansodan: maailman bkt:n
arvioidaan supistuneen viime vuonna
3,3 prosenttia. Maiden kokemissa taloudellisissa takaiskuissa on kuitenkin suuria eroja, niin maanosien kuin
talousalueidenkin sisällä. Euroalueen
bkt supistui viime vuonna 6,6 prosenttia. Espanjan talous supistui jopa lähes
11 prosenttia, Italian 8,9 ja Ranskan 8,1
prosenttia. Toisaalta Saksan talous supistui ”vain” 4,9, Suomen talous 2,8 ja
Liettuan 0,8 prosenttia.
Erilainen suoriutuminen viime vuonna juontui suurelta osin eroista pandemian leviämisessä. Maissa, joissa covid19-pandemia laajeni niin suureksi ja
hankalaksi, että terveydenhuollon kapasiteetti joutui koetukselle, ja kuolonuhreja tuli paljon, jouduttiin turvautumaan
laajoihin ja pitkäkestoisiin talouden sulkuihin samalla, kun ihmiset rajoittivat
itsekin omaa käyttäytymistään merkittävästi. Tällä oli merkittäviä vaikutuksia
muun muassa yksityiseen kulutukseen,
josta kerrotaan alla tarkemmin.
Erilaisia pandemian hankaluusasteita
selittävät jossain määrin erilaiset pande-

mian hallintaan liittyvät strategiat ja politiikkatoimet, mutta sitäkin enemmän
euroalueen maiden väliset erot asukastiheydessä, sosiaalisessa käyttäytymisessä sekä jossain määrin ilmeisesti myös
viranomaisohjeiden noudattamisessa.
Myös erot ihmiskontaktia edellyttävien
palveluiden suhteellisessa merkityksessä, digitaalisissa taidoissa sekä etätyön
yleisyydessä selittänevät epidemian
kehittymistä maiden välillä. Kaikkien
näiden tekijöiden merkitsevyyden tutkiminen on monien jatkotutkimusten
aiheina, ja niistä saadut tulokset auttavat toivottavasti tekemään parempia
päätöksiä seuraavan pandemian tullessa
vastaan.

Pandemiasta elpymiseen
vaikuttaa mm. teollisuuden
osuus kokonaistuotannosta.
Pandemian hallinta on tärkeässä roolissa
myös siinä, mitä tahtia euroalueen maat
nousevat koronakriisistä tänä vuonna.
Mittelössä viruksen ja sen mutaatioiden
kanssa on vuoden alusta lähtien tullut
olennaiseksi avuksi ennätysvauhdilla
kehitetyt rokotteet, joiden antama suoja

Kuvat
Maarit Kytöharju

PÄIVI PUONNIN (ylh.), MARKKU LEHMUKSEN
(ylh.), VILLE KAITILAN ja BIRGITTA BERGANDERSSONIN mielestä koronan hillitsemiseksi
asetetut rajoitukset selittävät hyvin euromaiden
yksityisen kulutuksen muutoksia viime vuonna.
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LYHYELLÄ AIKAVÄLILLÄ EUROALUEEN MAAT HYÖTYVÄT ENEMMÄN
YHDYSVALTOJEN FINANSSIPOLITIIKAN ELVYTYKSESTÄ KUIN EU:N
ELPYMISVÄLINEESTÄ.

auttaa aluksi epidemian saamisessa hallintaan ja lopulta, riittävän rokotekattavuuden myötä, pitää sen myös kurissa.
Elpymisen nopeutta kussakin euroalueen maassa – samoin kuin takaiskun
suuruutta viime vuonna – selittää myös
teollisuuden osuus kokonaistuotannosta. Maat kuten Saksa, joissa teollisuus
muodostaa merkittävän osuuden arvonlisäyksestä, kärsivät viime vuonna vähemmän ja nousevat myös nopeammin
tänä vuonna. Monet teollisuuden alat,
kuten autoteollisuus sekä kone- ja laiteteollisuus, hyötyivät Kiinan elpymisestä
jo viime vuoden toisella puoliskolla. Sen
sijaan palveluista riippuvaisemmat Etelä-Euroopan maat kasvavat muita euroalueen maita vauhdikkaammin kuluvan
vuoden toisella puoliskolla, kun rokotekattavuus alkaa olla riittävän korkea
turismin avaamiseksi.
Ennustamme euroalueen talouksien
kasvavan tänä vuonna keskimäärin 4,7
prosentin vauhtia. Euroalueen eteläiset

maat hyötyvät jonkin verran EU:n yhteisestä, yhteensä 750 miljardin euron
elpymisvälineestä jo tänä vuonna, mutta
voimakkaammin se vaikuttaa vasta ensi
vuonna, sillä toimien suunnitteluun ja
implementointiin kuluu oma aikansa.
Monet suunnitellut toimet, mm. investoinnit vihreään siirtymään ja digitalisaatioon, vaikuttavat pikemminkin
pidemmän aikavälin taloudelliseen potentiaaliin kuin lyhyen aikavälin elpymiseen eri maissa.

EU:n elpymisvälineen
vaikutukset näkyvät
taloudellisen potentiaalin
kasvuna pitkällä aikavälillä.
Lähinnä viime vuonna tehdyt finanssija rahapolitiikan kevennykset euroalueella pehmensivät ensin kriisin tuomaa
pudotusta ja vauhdittavat toipumista

Muutos edellisestä neljänneksestä kiintein hinnoin,
kausitasoitettuna ja työpäiväkorjattuna (%)

Suomi

2020Q1

2020Q2

2020Q3

2020Q4

Bkt
Julkinen kulutus

-3,8
-0,3

-11,6
-2,2

12,5
4,6

-0,7
0,4

Yksityinen kulutus
Kiinteät investoinnit

-4,5
-5,9

-12,6
-16,1

14,1
13,9

-3
1,6

Vienti

-3,7

-18,8

16,7

3,5

Tuonti
Bkt
Julkinen kulutus
Yksityinen kulutus
Kiinteät investoinnit
Vienti
Tuonti

-2,9
-0,6
1,5
-0,8
0,1
-2
1,3

-18,2
-4,7
-1,5
-9,7
-2,1
-11,2
-11,9

11,8
3,3
2,5
8
-1,1
3,7
4,8

4,1
0,4
2,9
-1,5
-1,5
9,7
-0,9

Lähde: Eurostat
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EUROALUEEN YKSITYINEN KULUTUS
VÄHENI SELVÄSTI

Taulukko 1. Bkt:n kysyntäerien kehitys euroalueella ja Suomessa vuonna 2020.

Euroalue

tänä vuonna. Enemmän kuin EU:n yhteisestä elpymisvälineestä, euroalueen
maat todennäköisesti hyötyvät lyhyellä aikavälillä Yhdysvaltojen mittavasta
finanssipolitiikan elvytyksestä. Esimerkiksi OECD (Economic Outlook
2021) laskee Bidenin hallinnon jo toimeenpaneman 1 900 miljardin dollarin
elvytyksen nostavan euroalueen bkt:ta
tänä vuonna 0,4–0,5 prosenttia.

Pandemia on iskenyt erityisesti yksityiseen kulutukseen ja palvelujen kysyntään. Maasta riippuen myös tavaroiden
vähittäiskauppa on sulkeutunut ajoittain
tavalla, mitä esimerkiksi Suomessa ei ole
tapahtunut. Koko euroalueen yksityinen
kulutus aleni viime vuonna yhteensä 8,1
prosenttia edellisvuodesta, kun laskua
kertyi Suomessa 4,9 prosenttia. Suurin
romahdus koettiin Espanjassa (–12,4
%) ja Italiassa (–10,7 %), pienin pudotus Slovakiassa (–1,3 %) ja Liettuassa
(–1,5 %).
Vuosineljänneksittäin tarkasteluna
yksityisen kulutuksen kehitys on ollut
vuoristorataa, kun pandemia- ja rajoitusaallot ovat seuranneet toisiaan eri
tahdissa ja vaihtelevalla intensiteetillä
eri maissa (ks. taulukko 1). Vuosineljänneksittäin suurimmat yksittäiset yksityisen kulutuksen pudotukset koettiin
Espanjassa ja Irlannissa. Suurinta kulutuksen heilahtelua koettiin viime vuonna Luxemburgissa, Espanjassa ja Irlannissa, pienintä Slovakiassa ja Virossa.
Kuviossa 1 on verrattu Oxfordin yliopistossa laadittua ja päivittäin raportoitua covid-19-rajoitustoimien keskimääräistä tiukkuusindeksiä euroalueen
jäsenmaissa yksityisen kulutuksen
muutokseen vuoteen 2019 verrattuna.
Kuviosta nähdään, että näiden välillä
on negatiivinen yhteys, eli vakavampi
pandemiatilanne on johtanut tiukem-

YKSITYISEN KULUTUKSEN KEHITYS ON OLLUT
VUORISTORATAA – SUURINTA VAIHTELU OLI VIIME VUONNA
LUXEMBURGISSA, ESPANJASSA JA IRLANNISSA.

Tarkastellaan seuraavaksi asiaa vuosineljänneksittäin. Kuviosta 2 nähdään,
että rajoitustoimien tiukentuminen tai
väljentyminen (vaaka-akselilla) ja muutos yksityisessä kulutuksessa verrattuna edelliseen neljännekseen korreloivat
selvästi, kun tarkastellaan kaikkia euroalueen jäsenmaita. Lineaarisen trendin
selitysaste on 80 prosenttia, mitä voidaan pitää korkeana. Suomen osalta rajoitustoimien tiukkuuden suhde yksityisen kulutuksen muutoksiin on yhtenevä
muun euroalueen kanssa.
Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä painotettu tiukkuusindeksi
nousi taas euroalueella yli kahdeksan
pistettä viime vuoden lopusta. Silti
tämä ennakoi ekonometrisen analyysin perusteella euroalueen yksityisen
kulutuksen kasvua reilulla prosentilla
kuluvan vuoden alussa. Estimoinnin 95
prosentin luottamusväli on kuitenkin
±1,5 prosenttiyksikköä.

MAIDEN PALVELUVIENTIIN

Erityisesti palveluvienti kärsi viime
vuonna koronakriisistä merkittävästi. Analysoimme tässä luvussa, miten
pandemia on vaikuttanut eri maiden
palveluvientiin. Tarkastelussa on euro-

Kuvio 1. Muutos (%) euroalueen maiden yksityisessä kulutuksessa vuonna
2020, ja keskimääräinen rajoitustoimien tiukkuusindeksi

0
Muutos yksityisessä kulutuksessa

Yksityinen kulutus vaihteli eri
tavoin eri maissa, mikä selittyy
osin erilaisilla käytössä olleilla
rajoitustoimilla.

maiden lisäksi mukana Iso-Britannia,
koska Brexitin myötä kiinnostus IsonBritannian palveluviennin kehitykseen
on noussut merkittävästi. Palveluviennin yleiskatsaus perustuu ITC:n (International Trade Centre) neljännesvuositilastoihin vuosilta 2016–2020.
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Kuvio 2. Muutos eri euroalueen maiden yksityisessä kulutuksessa (%-muutos
edellisestä neljänneksestä) ja tiukkuusindeksissä (indeksiarvojen erotus); Suomen
datapisteet on esitetty tummansinisinä, koko eroalueen harmaina
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piin rajoituksiin ja edelleen suurempaan
pudotukseen yksityisessä kulutuksessa.
Vuositasolla lineaarisen trendin selitysaste on kuitenkin vain 0,24. Kuviosta nähdään esimerkiksi, että samalla
tiukkuusindeksin arvolla yksityinen
kulutus aleni Latviassa 10 prosenttia,
mutta Liettuassa vain 1,5 prosenttia.
Rajoitustoimet vaihtelevat eri maissa ja
eri toimenpiteet koskettavat juuri yksityistä kulutusta eri tavoin, mikä selittää
yhdessä muiden kulutukseen vaikuttavien tekijöiden kanssa osaltaan tätä eroa.
Euroalueen tiukkuusindeksi on painotettu jäsenmaiden yksityisen kulutuksen
suuruudella.
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Kuvio 3. Euroalueen maiden palveluviennin arvo (mrd. euroa)
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Lähde: International Trade Centre (ITC): Trade in Service Statistics, Quarterly time series
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Kuvio 4. Euromaiden elvytystoimet koronakriisissä, prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuoden 2020 lopun tilanne.
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VALTION TAKAUKSET

Lähde: IMF Fiscal Monitor Database

Kuvio 5. Euromaiden valtiontakaukset ennen koronariisiä ja kriisin aikana,
prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen.
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Viimeinen havainto on vuoden 2020
kolmannelta neljännekseltä.
Ryhmä ”Muut liike-elämän palvelut”
on euroalueen maiden suurin palveluviennin erä. Vuosina 2016–2019 sen
osuus oli 25 prosenttia, viime vuonna
hieman suurempi. Muihin liike-elämän
palveluihin sisältyvät mm. tutkimus- ja
kehityspalvelut sekä asiantuntijoiden ja
liikehallinnon konsulttipalvelut. Matkailun osuus euromaiden palveluviennistä oli aiemmin 19 prosenttia, mutta
viime vuoden kolmen ensimmäisen
neljänneksen aikana vain 11,5 prosenttia. Kolmanneksi suurin palveluviennin
erä on kuljetukset, jonka osuus pysyi 16
prosentissa myös koronavuonna 2020.
Televiestinnän osuus oli 12 prosenttia
vuonna 2016 ja nousi 17 prosenttiin
vuonna 2020. Covid-19-pandemian vaikutus muihin palvelueriin on vähäinen.
Palveluviennin suurimmat maat ovat
Iso-Britannia, Saksa, Ranska, Alankomaat ja Irlanti. Näiden maiden yhteenlaskettu osuus euroalueen ja Britannian palveluviennin arvosta on vajaat 70
prosenttia.
Saksassa, Ranskassa ja Alankomaissa
palveluviennin elpyminen alkoi vuoden
2020 kolmannella neljänneksellä, mutta Isossa-Britanniassa vastaavaa nousua
ei näkynyt. Irlanti ja Alankomaat ovat
kärsineet selvästi vähemmän covid19-pandemiasta kuin muut kolme kärkimaata. Espanja, Kreikka ja Portugali
ovat puolestaan kärsineet selvästi muita
euromaita enemmän. Italiassakin pudotus on ollut suuri, mutta huomattavasti
pienempi kuin Espanjassa.

Isoista matkailumaista
Espanja kärsi eniten matkailun
romahtamisesta viime vuoden
aikana.
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KORONAKRIISISSÄ MYÖNNETYT VALTIOTAKAUKSET

Vuoden 2019 viimeisen neljänneksen jälkeen palveluvienti Saksassa on kehittynyt
samantapaisesti kuin euroalueella keskimäärin. Ranskan palveluvienti supistui
keskimääräistä enemmän. Itävallassa
taas pudotus oli huomattavasti jyrkempi toisella neljänneksellä. Suomen palveluvienti putosi suhteellisesti hieman

enemmän kuin euromaissa keskimäärin
ja toipuminen kolmannella neljänneksellä 2020 oli hitaampaa.
Matkailu sukelsi syvälle toisella neljänneksellä, mikä näkyy kaikissa maissa.
Eniten kärsi suuri matkailumaa Espanja,
jonka matkailuvienti loppui kuin seinään
toisella neljänneksellä. Ranska, Italia ja
Iso-Britannia ovat myös suuria matkailumaita, jotka kärsivät merkittävästi pandemiasta, mutta näiden matkailuvienti
ei pysähtynyt kokonaan. Saksan osalta
pudotus oli hieman pienempi. Kreikan
matkailuvienti loppui lähes täysin. Portugalissa pudotus oli huomattavan suuri,
mutta jonkin verran matkailuvientiä oli
kuitenkin. Suomessa ja muissa pienissä
matkailumaissa kuten Slovenia ja Slovakia tämän palveluerän vienti pysähtyi
lähes kokonaan, mutta Suomessa elpyminen on selvästi hitaampaa.
Kuljetusten viennin arvo laski huomattavasti enemmän Saksassa ja Isossa-Britanniassa kuin muissa suurissa
kuljetusviennin maissa. Useimmissa
maissa kuljetukset kuitenkin putosivat
selvästi. Suomen kuljetusvienti laski
selvästi enemmän kuin muissa maissa
keskimäärin.
Euroalueen ja Ison-Britannian yhteenlasketusta televiestinnän palveluviennistä yli 40 prosenttia on Irlannin
vientiä. Muiden suurten viejämaiden eli
Saksan, Ison-Britannian ja Alankomaiden osuudet ovat kymmenen prosentin
suuruusluokkaa. Televiestinnän vienti
väheni tuntuvasti Suomessa jo vuoden
2020 ensimmäisellä neljänneksellä ja
sama tapahtui myös Irlannissa, Saksassa, Alankomaissa ja Espanjassa.
Palveluvienti saa suurimman piristyksen kuluvana vuonna rokotekattavuuden
kasvusta, mikä mahdollistaa turismin
avaamisen kesän aikana ja nostaa EUmaiden palveluvientiä vuoden toisella
puoliskolla ja sitäkin voimakkaammin
ensi vuonna.
JULKINEN TALOUS PEHMENSI TAANTUMAN NEGATIIVISIA VAIKUTUKSIA KANSALAISTEN JA YRITYSTEN TALOUTEEN

Covid-19-pandemian aikana euromaat
ovat elvyttäneet taloutta päätösperäisillä toimilla kuten menolisäyksillä,
verojen ja maksujen lykkäyksillä ja

alennuksilla sekä tukemalla yrityksiä
pääomituksilla, lainoilla ja valtiontakauksilla. 1
Eri tukimuodoilla on erilainen vaikutus julkisen sektorin rahoitusasemaan ja
velkaan. Menojen lisäykset ja vero- ja
maksutulojen alennukset kasvattavat
välittömästi julkista alijäämää, toisin
kuin valtion myöntämät takaukset.
Takausvastuut kuitenkin kasvattavat
valtiontalouden riskejä, sillä lauetessaan ne tulevat valtion maksettavaksi
kasvattaen julkista velkaa. Pandemian
aikaiselle elvytykselle tunnusomaista
on juuri valtion epäsuorien vastuiden
voimakas kasvu.

Elvytystoimien myötä pankkien lainananto yrityksille ja kotitalouksille
kasvoi. Lainanantoa tukivat Euroopan
keskuspankin toimet, pankkien vakavaraisuussääntelyn muutokset ja valtiontakaukset. Euroopan pankkiviranomaisen mukaan (EBA 2020a) monessa
maassa pienten ja keskisuurten yritysten
toiminta jatkui valtion takaamien lainojen ansiosta erityisesti toimialoilla, jotka
kärsivät rajoitustoimista eniten (matkailu ja ravitsemisala, taide- ja viihdeala,
liikenne ja varastointi). Nyt huolena on,

Valtion takausvastuut voivat
lauetessaan tulla valtion
maksettavaksi ja siten
kasvattaa julkista velkaa.
Kuviossa 4 on esitetty euromaiden kansallisten koronaelvytystoimien jakautuminen toimenpiteittäin vuonna 2020.
Suhteessa talouden kokoon eniten elvyttivät Italia ja Saksa. Puolessa euromaista
– myös eniten elvyttäneissä – suurin osa
elvytyksestä koostui valtiontakauksista,
joilla tuettiin yrityksiä ja pankkeja. 2
Päätösperäisten elvytystoimien ohella taloutta elvyttävät nk. automaattiset
vakauttajat, jotka juontuvat maan sosiaaliturvajärjestelmästä ja verotuksen
progressiivisuudesta. Automaattiset
vakauttajat tasaavat kotitalouksien tulojen menetystä automaattisesti ja oikeaaikaisesti talouden taantumassa.
Euroopan keskuspankkijärjestelmän
(EKPJ) laskelmien mukaan normaaliaikojen automaattiset vakauttajat ovat
yleisesti ottaen suuria euromaissa, vaikkakin maiden välinen vaihtelu on suurta (Boubdallah ym. 2020). Länsi- ja
Pohjois-Euroopan maissa automaattiset
vakauttajat ovat huomattavasti suurempia kuin Keski- ja Itä-Euroopan maissa.
EKPJ:n ja IMF:n lukujen valossa näyttää
siltä, että päätösperäiset muutokset julkisissa tuloissa ja menoissa olivat pääsääntöisesti suurempia maissa, joissa
automaattinen vakautus on pienempää,
ja päinvastoin.

BIRGITTA
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Berg-Andersson on työskennellyt Etlassa vuodesta 1994 lähtien. Vuodesta
2001 lähtien hän on yhtäjaksoisesti
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vastuualueitaan ovat ulkomaankauppa, teollisuustuotanto ja maksutase.
Berg-Andersson on Suhdanteen toimialakatsauksen pääkirjoittaja. Ennustetoiminnan lisäksi hän osallistuu
myös erilaisiin tutkimusprojekteihin.
Tilastokeskuksen asettamassa Kansantalouden tilipidon asiantuntijaryhmässä
hän toimii Etlan edustajana.
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Etlassa vuodesta 1996 lähtien. Ennusteryhmään hän on kuulunut vuodesta
2015 lähtien. Ennustetoimessa hänen
vastuualueitaan ovat yksityinen kulutus, palvelualojen tuotanto, hinnat ja
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2002. Hän on työskennellyt aiemmin
myös mm. Valtioneuvoston kanslian
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KORONAPANDEMIASTA ELPYMINEN VIE VUOSIA – MAHDOLLISTEN
KONKURSSIEN MYÖTÄ ELPYMINEN VOI VIELÄ HIDASTUA.

tyrehtyykö pk-yritysten luotonsaanti,
kun valtiontakaukset loppuvat (Euroopan komissio 2020), ja missä määrin
valtiontakauksia laukeaa maksuun. Tällä
hetkellä riskit ovat kasautuneet velkaantuneimpiin maihin. Italian, Ranskan ja
Espanjan osuus vuoden 2020 aikana
pankeille myönnetyistä valtiontakauk-
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Markku Lehmus on toiminut Etlassa tutkijana vuodesta 2015 lähtien.
Ennustepäällikön tehtävään hän siirtyi vuonna 2018. Tätä ennen hän on
työskennellyt mm. Palkansaajien tutkimuslaitoksessa, Turun yliopistossa ja
VATT:ssa. Lehmus väitteli valtiotieteiden tohtoriksi Turun yliopistosta vuonna 2012. Nykyisessä tutkimustyössään
hänen vastuualueitaan ovat makrotaloustiede, makromallit, ennustaminen,
verotus ja finanssipolitiikka.

PÄIVI
PUONTI
Päivi Puonti aloitti Etlassa tutkijana
vuonna 2020. Hän kuuluu ennusteryhmään, missä hänen vastuualueitaan ovat raha- ja finanssipolitiikka,
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14 T&Y

talous ja yhteiskunta

2 | 2021

sista oli 91 prosenttia, yhteensä 311 mrd.
euroa (EBA 2020b).
Ennen covid-19 pandemiaa Suomen
valtiontakausten määrä oli kansainvälisesti korkea (ks. kuvio 5). Vuonna 2019
Suomen valtiontakaukset olivat peräti
21,6 prosenttia suhteessa kokonaistuotantoon. Seuraavaksi eniten ko. vastuita
oli euromaista Itävallalla, Saksalla ja Luxemburgilla, kullakin noin 11 prosenttia
suhteessa bkt:een. 3
Pandemian aikaiset tukitoimet muuttanevat maiden järjestystä kuvion 2 mukaiseksi4. Ensimmäiselle sijalle noussee
velkaantunut Italia (35,3 %), perässään
Saksa (24,8 %) ja Ranska (11,7 %).
Suurimmat taloudelliset kolhut kohdanneet maat kokevat keskimäärin nopeimmat elpymiset, kunhan pandemian
uhka on väistynyt. Toisaalta elpyminen
on hitaampi prosessi kuin viime vuoden
romahdus ja vie useamman vuoden. Toimialoittaisia riskejä on myös helppo löytää, esimerkiksi matkailualan yrityksiä
menee todennäköisesti konkurssiin, jolloin pankit ja valtiot kärsivät tappioita
ja elpyminen hidastuu. •

Viitteet

1 Jäsenvaltioiden kansallisten toimien lisäksi EUmaat ovat sopineet useista yhteisistä elvytystoimista
sekä pankkisektorin vakavaraisuuden tukemisesta
sääntelyn keinoin, ks. https://www.europarl.europa.
eu/news/fi/press-room/20200615IPR81234/covid19-easing-rules-to-encourage-banks-to-lend-tocompanies-and-households .
2 Covid-19-pandemian poikkeusoloissa valtiot
pystyvät tukemaan yrityksiä ja pankkeja poikkeuksellisen suuressa mittakaavassa. Normaalioloissa tukemista rajoittavat EU:n valtiontukisäännöt,
ks. esim. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/ip_20_496 .
3 Eurostatin tilasto euromaiden valtioiden ehdollisista vastuista https://ec.europa.eu/eurostat/
web/government-finance-statistics/contingentliabilities .
4 Eurostat ei ole vielä kirjoitushetkellä julkaissut
tilastoja vuoden 2020 valtiontakauksista. Tässä on
laskettu yhteen vuoden 2019 takauskanta ja vuonna
2020 elvytystoimina ilmoitetut uudet vastuut.
Vuodelta 2019 periytyvä takauskanta on voinut tästä
pienentyä ja vuonna 2020 on voitu myöntää myös
muita, koronaan liittymättömiä takausvastuita.

Kirjallisuus
Bouabdallah, O. & Checherita-Westphal, C. & Freier, M. & Nerlich, C. & Sławińska,
K. (2020), Automatic fiscal stabilisers in the euro area and the COVID-19 crisis. ECB
Economic Bulletin, Issue 6/2020.
European Banking Authority EBA (2020a), Risk assessment of the European banking
system, December 2020.
European Banking Authority EBA (2020b), Risk Dashboard Data as of Q4.
Euroopan komissio (2020), Järjestämättömien lainojen käsittely Covid-19-pandemian
jälkeen, komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan
keskuspankille (COM(2020) 822 final).
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TARINOITA MAAILMAA MUOKKAAVISTA
SUURYHTIÖISTÄ

Toimittajakonkarit Juha-Pekka Raeste
ja Hannu Sokala ovat keränneet yksiin
kansiin 50 suuryhtiön tarinaa. Motivaationa on se, että yritykset ovat yhä
merkittävämpi maailmaa ja yhteiskuntaa muokkaava tekijä – sitä tarkoittaa
otsikon raflaava yhtiöiden vaarallisuus.
Kirjaan on journalistisella otteella paketoitu valtava määrä tietoa merkittävistä yrityksistä.
Kirjaan on valikoitu monenlaisia globaalisti vaikuttavia yrityksiä. Listalta
löytyy joukko tunnettuja yrityksiä sekä
– ainakin itselleni – tuntemattomampia
tapauksia. Valikointi perustuu toimittajien omaan harkintaan, ja osa yrityksistä kuvaa laajemmin toimialaansa.
Osa esiteltävistä yrityksistä on ilmeisiä valintoja kirjaan niiden jatkuvien
rikkeiden takia. Nämä yritykset ovat
aiheuttaneet selvää haittaa ihmisille
tai ympäristölle jatkuvilla väärinkäytöksillä tai jopa rikoksilla. Listoille on
päätynyt mm. rahanpesua mahdollistaneita tai koko rahoitusjärjestelmää
uhanneita jättipankkeja, ympäristöä
tuhoavia yhtiöitä ja ihmisten riippu-

Juha-Pekka Raeste & Hannu Sokala:
50 maailman vaarallisinta yhtiötä,
Nemo, 2021. 528 s.

vuuksilla rahaa tekevää tupakka- ja
alkoholiteollisuutta.
Tarinoissa dokumentoidaan yritysten aiheuttamien haittojen peittelyä ja
rikkomuksista langetettuja tuomioita.
On vaikea välttyä vaikutelmalta, että
usein yritykset eivät joudu riittävään
vastuuseen aiheuttamistaan haitoista,
vaan jatkavat voitollisina laittomuuksista huolimatta.
Lisäksi kirjaan on ilmeisistä syitä valittu markkinoita vallitsevia suuryrityksiä: teknologiajättejä ja muita kokonaisia toimialoja valtaavia yrityksiä. Näissä
tarinoissa toistuu vahvasti keskittyneet
markkinat, kilpailijoiden ostaminen ja
voittaja vie kaiken -ilmiöt. Määräävässä
markkina-asemassa yhtiöt voivat kerätä
ylisuuria voittoja korkeampien hintojen avulla, ja käyttää valta-asemaansa
saadakseen halvempaa työvoimaa ja
edullisempaa verotusta.

Markkinoita hallitsevat
suuryritykset voivat käyttää
valta-asemaansa kilpailijoiden
ostamiseen ja halvemman
työvoiman hankkimiseen.
Listoilla on myös vähemmän ilmeisiä
yrityksiä, esimerkiksi konsultti- ja sijoitusyhtiöitä. Yrityskuvauksissa ilmenee, että pieni määrä yrityksiä hallitsee
suurta osaa maailman varallisuudesta ja
on levittänyt verkostonsa laajalle niin
yritysmaailmaan kuin politiikkaankin.
Näiden yritysten suorat vaikutukset
maailmaan ovat vähemmän kouriintuntuvia, mutta niillä on kiistämättä
epäsuoria vaikutuskanavia.
Yksittäisten yritysten tarinoissa toistuu joitakin suuria yhteiskunnallisia
teemoja. Yksi näistä on tietotekniikan
murros, johon liittyy paitsi teknologiayhtiöt myös alustatalous, media
ja datan hyödyntäminen. Skaalaedut,

Annika Nivala
Vanhempi tutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos
annika.nivala@labour.fi

verkostovaikutukset ja kilpailijoiden
ostaminen keskittävät markkinoita, ja
yritys voi edelleen käyttää hyväkseen
määräävää markkina-asemaa.
Liiketoimintalogiikka voi myös olla
uudenlainen: Kuluttajille tarjotaan hyödyke ilmaiseksi ja tuloja tuottaa heistä
kerätty tietomassa. Näihin aloihin liittyykin ilmeisiä haasteita kilpailusääntelyn ja kuluttajan turvan kannalta.
Toinen usein esille tuleva teema on
työntekijöiden asema ja tulonjako.
Kun jotkin suuryritykset valloittavat
markkinoita ja keräävät suuria voittoja omistajilleen, ne saattavat tehdä sen
työntekijöiden asemaa heikentämällä.
Tämän mahdollistaa vähäinen kilpailu
työntekijöistä, kun markkinajohtajien
lisäksi on vähän vaihtoehtoisia työnantajia. Tulonjakoon liittyy kiinteästi
myös tuotannon siirtäminen halvempien työn kustannusten maihin, joissa
työntekijöillä on usein vielä vähemmän
vaikutusmahdollisuuksia.
Kolmas suuri teema on Kiina, joka
liittyy myös yllä mainittuihin tietotekniikan siivittämään talouteen ja työntekijöiden asemaan. Kiina on nouseva
talousmahti, joka ei pelaa länsimaisen
demokratian säännöillä, mutta kiinalaiset jättiyhtiöt vaikuttavat ylikansallisesti. Tämä voi olla merkityksellistä
laajemmin, kuten on helppoa kuvitella.
Kirja sisältää paljon mielenkiintoista tietoa ja keskustelua, mutta tuntuu
sekavalta. Välillä lukija saattaa toivoa
vastauksia ongelmiin tai ajatella ”entä
sitten”?
Rehellisyyden nimissä kirja ei pyrikään esittelemään ja ratkomaan rajattua aihetta, vaan kertoo juuri sen mitä
lupaa: esittelyitä vaarallisista yrityksistä. Parhaimmillaan kirjaa lukeekin
talousuutisia taustoittavana teoksena ja ajatusten herättelijänä. Lopulta
on vaikea olla kirjoittajien kanssa eri
mieltä siitä, että yrityksillä on valtava
merkitys yhteiskunnan tulevaisuuteen.
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Miten pandemia vaikutti Suomen
ja Euroopan unionin talouteen?
Koronapandemian aiheuttama laskusuhdanne oli poikkeuksellinen. Sen vaikutusten ennustaminen oli vaikeaa. Suomen pelättiin
taantuvan syvään lamaan. Toisin näyttäisi käyneen: talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuote noussee kriisiä
edeltävän tason yläpuolelle jo ensi vuonna. Valtio velkaantui, mutta kunnat ja sotu-rahastot pysyivät pinnalla. Pandemian
vaikutuksen Euroopan unioniin voivat olla Suomea suuremmat. Koronakriisi ei välttämättä syvennä EU:n integraatiota, vaan
se saattaa jäädä historiaan tapahtumana, joka rikkoi eurokriisin jälkeen luodun talouden ohjausjärjestelmän.

K

oronapandemian keväällä 2020 aiheuttama
maailmanlaajuinen tuotannon supistuminen
poikkesi tavanomaisista
laskusuhdanteista, koska supistuminen
aiheutui suurelta osin taloudelliselle
toiminnalle asetetuista rajoituksista.
Uudentyyppisen kriisin vaikutuksia oli
vaikea ennakoida, ja Suomessa useimmat talousennustajat odottivat pandemian aiheuttavan syvän taantuman.
Pahimmat pelot eivät toteutuneet: viime
vuonna Suomen kansantalous supistui
vain 2,8 prosenttia, ja useimpien tänä
vuonna julkistettujen talousennusteiden mukaan Suomen bruttokansantuote
nousisi kriisiä edeltävän tason yläpuolelle jo ensi vuonna.
Miltei kaikki Euroopan Unionin maat
reagoivat koronakriisiin voimakkaalla
16
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elvytyksellä. Euroopan komissio päätti
maaliskuussa 2020 aktivoida vakausja kasvusopimuksen yleisen poikkeuslausekkeen, joka sallii tilapäisen poikkeamisen julkistalouden keskipitkän
aikavälin tavoitteeseen tähtäävältä sopeutumisuralta. Toisin sanoen lauseke
sallii nopeamman velkaantumisen kuin
mitä vakaus- ja kasvusopimus normaalisti taantumassakaan sallisi. Suomessa
valtion budjetin menokehysjärjestelmä
poistettiin tilapäisesti käytöstä vuodeksi 2020, ja Suomen valtion velka kasvoi
ennätyksellisestä tahtia.
Siinä missä valtion talous sukeltaa
syvään, kuntasektori on monen peräkkäisen vuoden negatiivisen tuloksen jälkeen noussut pintaan ja tehnyt
vuonna 2020 positiivisen tuloksen.
Vuosi oli täysin poikkeuksellinen myös
sotu-rahastoille, koska lakisääteistä

sosiaalivakuutusta harjoittava sektori
on viimeisten vuosikymmenien aikana
ollut ainut ylijäämäinen julkisen talouden alasektori, mutta nyt myös sen maksutulot romahtivat samalla kun menot
kasvoivat jyrkästi.

Niin yrityksille kuin
työntekijöille tarjottiin
kriisiapuna taloudellista
tukea, ja yleisemmenkin
elvyttävällä finanssipolitiikalla
on harjoitettu aktiivista
suhdannepolitiikkaa.
Muiden verrokkimaiden tapaan Suomen
valtio otti koronakriisissä hyvin aktiivisen roolin kriisin taloudellisten seurausten hoitamisessa sekä elvyttävässä

Kuva
Maarit Kytöharju

Solidaarinen, ilman omaa syytään vaikeuksiin
ajautuneita jäsenmaitaan auttava Euroopan
unioni on myös Suomen etu, kirjoittavat ELINA
PYLKKÄNEN ja ILKKA KIEMA.
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FINANSSIPOLITIIKKA TULEE OLEMAAN ELVYTTÄVÄÄ TALOUSKASVUN
LÄHDETTYÄ VAUHDILLA KÄYNTIIN KORONAKRIISIN JÄLKEISENÄ VUONNA.

politiikassa. Sekä valtion poliittinen päätöksentekokoneisto että kolmikantainen
sopiminen joutuivat stressitestiin. Niin
yrityksille kuin työntekijöille tarjottiin
kriisiapuna taloudellista tukea, ja yleisemmenkin elvyttävällä finanssipolitiikalla on harjoitettu aktiivista suhdannepolitiikkaa. Kansallisen elvytyksen
lisäksi EU-elvytysvälineen avulla on
tarkoitus tehdä pidemmän aikavälin investointeja vuosina 2021–2023 reilulla
kahdella miljardilla eurolla, josta noin
puolet kohdistetaan ilmastotoimiin ja
neljännes digitalisaation edistämiseen.
Osa rahasta käytetään tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, työllisyystoimien
rahoitukseen sekä sote-uudistuksen läpiviemiseen.
VALTIO VELKAANTUI MUIDEN
SEKTOREIDEN EDESTÄ

Valtio velanotto kasvoi koronakriisin
seurauksena lähes 60 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Valtio tuki avokätisesti
kuntia kasvattamalla valtionosuuksia
sekä yhteisöveron jako-osuutta. Pohjaoletuksena oli se, että kansantalouden
tuotanto putoaisi noin kuusi prosenttia
vuonna 2020. Lisäksi valtio riensi apuun
tukemaan sotu-rahastojen nopeasti kasvanutta päivärahahakemustulvaa. Valtio
takasi lainoja ja antoi suoraa taloudellista tukea sosiaaliturvaa työttömille ja lomautetuille jakaville tahoille. Erityisesti
työttömyyskassat ja Työllisyysrahasto,
joka rahoittaa lomautusten ajalta päivärahat, joutuivat koville sekä anomusten
käsittelyssä että päivärahojen rahoittamisessa ja maksatuksessa. Lisäksi
valtio pääomitti ja antoi vientitakuita
yksityisille suurille suomalaisille vientiyrityksille. Takuut ja vakaukset, joiden
yhteissumma on jo 60 miljardia euroa,
muodostavat erittäin suuren budjetin
ulkopuolisen riskin. Vaikka valtio velkaantuikin ennennäkemättömällä tahdilla viime vuonna (lisälainaa jouduttiin
ottamaan 17 miljardia euroa), luottoluo18 T&Y
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kituksemme mahdollisti kuitenkin sen,
että valtion lainanhoitokulut olivat 2020
pienemmät kuin 2019.
Hallitus joutui pohtimaan taipaleensa
puolivälissä huhtikuun 2021 kehysriihessä myös tulevien vuosien meno- ja
tulotasoa. Hallitus asetti itselleen kunnianhimoisen menokehyksen kautensa
alussa, mutta koronakriisin vuoksi kehystaso ylitettiin sekä 2020 että 2021
poikkeuksellisen taloudellisen tilanteen
vuoksi. Tosin menettely mainittiin jo
hallitusohjelmassa, vaikka koronakriisistä ei tuolloin tiedetty vielä mitään.
Menokatto tullaan ylittämään myös
vuonna 2022 lähes miljardilla eurolla ja vuonna 2023 puolella miljardilla
eurolla. Finanssipolitiikka tulee siten
olemaan elvyttävää talouskasvun lähdettyä vauhdilla käyntiin koronakriisin
jälkeisinä vuosina. Valtiontalouden tasapainoa tavoitellaan kuitenkin vuosikymmenen loppuun mennessä ja velkasuhteen taittaminen tavoitteen mukaan
tapahtuisi viimeistään 2025.
Pidemmän aikavälin tavoitteena on
kuroa umpeen väestön vanhenemisen
tuottama kestävyysvaje. Tärkeimpiä
keinoja tavoitteen saavuttamisessa on
työllisyysasteen nostaminen, tuottavuuskehityksen tukeminen sekä julkisen
palvelutuotannon tuottavuuden parantaminen sote- ja sotu-uudistusten avulla.
Sote-uudistus on tarkoitus toimeenpanna 2023, jolloin myös maakuntatasoisten
hyvinvointialueiden toiminta käynnistyy.
Sote-sektorin rahoituksesta vastaa alkuvaiheessa yksin valtio, mutta hyvinvointialueiden verotusoikeutta ollaan selvittämässä. Näin verotusoikeus ja -toimivalta
vastaisivat hyvinvointialueiden omaa
vastuuta palveluiden rahoittamisessa ja
resurssoinnissa.
HISTORIALLISEN HYVÄ TULOS
KUNNILLE

Kokonaisuudessaan kuntasektori selviytyi vuoden 2020 kriisistä erinomaisen

hyvin, koska valtio tuki kuntia runsaasti
epidemian aiheuttamien lisävelvoitteiden hoitamisessa. Monet kunnat saivat
taloutensa valtionosuuksien lisäysten
tukemana kuntoon. Myös kuntien säästötoimet auttoivat kuntia saavuttamaan
ylijäämää. Kunnat eivät myöskään joutuneet turvautumaan kunnallisverojen
mittaviin korotuksiin koronavuoden jälkeen kahdesta syystä: verotulot kasvoivat ennustettua enemmän ja valtionavut
tukivat kuntien lakisääteistä toimintaa
toteutuneita menoja runsaammin. Kunnallisveron tuotto kasvoi siitä huolimatta, että työllisyys heikkeni. Kuntien
yhteisövero-osuuden korotuksen vuoksi
yhteisöveron tuotto ei romahtanut.
Vaikka kunnat keskimäärin pärjäsivät
kriisivuonna hyvin, eroaa taloudellinen
menestys kuntien kesken huomattavasti,
sillä useissa kunnissa alijäämää on kertynyt jo aikaisempina vuosina hyvästä
taloussuhdanteesta riippumatta. Kunnallisveroprosenttien kasvava jakauma
heijastelee kuntien yhä eriytyvää tilannetta. Korkeimman (23,5 %) ja matalimman (16,5 %) veroprosentin erotus on 7
prosenttiyksikköä. Myös menopuolella
kuntien toimet näyttäytyvät hyvin erilaisina. Monissa kunnissa työntekijöitä on
lomautettu erityisesti varhaiskasvatusja koulutussektoreilla.

Vaikka kunnat keskimäärin
pärjäsivät kriisivuonna
hyvin, eroaa taloudellinen
menestys kuntien kesken
huomattavasti, sillä useissa
kunnissa alijäämää on kertynyt
jo aikaisempina vuosina
hyvästä taloussuhdanteesta
riippumatta.
Viime vuosina kunnat ovat olleet investoinneissaan hyvin odottavalla kannalla,
koska sote-uudistusta on valmisteltu vii-

meisten kymmenen vuoden aikana siten,
että tulevaisuudessa kuntien järjestämisvastuu väistyy ja sote-palvelut siirtyvät
hallinnollisesti maakuntatasolle. Tosin
kunnat ovat viimeisten vuosikymmenten
aikana investoineet perusterveydenhuollon kiinteistö- ja rakennuskantaan. Aivan
viime vuosina näitäkin investointeja on
vähennetty huomattavasti. Sote-uudistus
toimeenpannaan näillä näkymin jo vuonna 2023, minkä jälkeen kuntien tehtäväksi jää ensimmäisen ja toisen asteen koulutus sekä paikallistason työllisyys- ja
elinkeinopolitiikka.
Kuntien tulevaan tulokertymään vaikuttaa talouden elpyminen. Yli puolet
kuntien tulokertymästä on riippuvainen
oman alueen taloudellisesta toimeliaisuudesta – se muodostuu suurelta osin
veroista, mutta myös vuokra- ja myyntituloista.
SOSIAALITURVARAHASTOILLA
TULOJEN ROMAHDUS

Koronakriisi ravisutti myös sotu-rahastojen tasapainoa. Sekä työeläke- että
työttömyysvakuutusjärjestelmän EMUpuskureita on jouduttu hyödyntämään
työpaikkojen säilyttämiseksi sekä palkkatulojen kompensoinnissa. Puskurirahastot perustettiin Suomen liittyessä
Euroopan talous- ja rahaliittoon vuonna
1997. Työeläke- ja työttömyysvakuutusjärjestelmään perustettujen rahastoihin
kerättyjen varojen avulla on tarkoitus
varautua talouden häiriöihin eli siten lieventää työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksun vaihtelua suhdanteiden mukana.
Koronakriisin vakavuuden tultua ilmi
työmarkkinajärjestöt valmistelivat keväällä maan hallitukselle esityksen, jolla
työnantajien työeläkemaksuja alennettaisiin työllisyyden vaalimiseksi. Yksityisalojen työnantajien osuutta vakuutusmaksua alennettiin määräaikaisena
toimenpiteenä 2,6 prosenttiyksiköllä
vuonna 2020 toukokuun alusta vuoden
loppuun. Elvytyksen mittaluokka on
arvioiden mukaan noin 900 miljoonaa
euroa. Samassa yhteydessä kuitenkin
sovittiin, että alennuksen takia pienentynyt EMU-puskuri kartutetaan
täysimääräisesti korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksua vuosina
2022–2025. Sinänsä alkuvuoden uhka-

kuvista huolimatta eläkevakuutusyhtiöt
pääsivät myös kriisivuonna sijoitustoiminnassaan hyviin tuloksiin. Siten rahastoiva järjestelmä piti pintansa myös
viime vuonna.

Koronakriisi ravisutti
myös sotu-rahastojen
tasapainoa. Sekä työeläkeettä työttömyysvakuutus
järjestelmän EMU-puskureita
on jouduttu hyödyntämään
työpaikkojen säilyttämiseksi
sekä palkkatulojen
kompensoinnissa.
Työttömyysvakuutusjärjestelmän rahoituspuskuria jouduttiin niin ikään
purkamaan lomautusten rajun kasvun
vuoksi. Työmarkkinajärjestöt sopivat
lomautuksia koskevien neuvottelujen
nopeuttamisesta yksityisen sektorin
työsuhteissa viiteen päivään, kun ne
lain mukaan ovat vähintään 14 päivää.
Lomautukset laajennettiin koskemaan
myös määräaikaisia työsopimuksia. Lomautettujen eduksi samalla poistettiin
lomautuspäivärahojen omavastuupäivät.
Myös yrittäjille annettiin mahdollisuus
työttömyyspäivärahaan. Poikkeuksellisesti valtio osallistui päivärahojen
rahoitukseen määräaikaisesti vuoden
2020 loppuun saakka rahoittamalla
ansiopäivärahan peruspäivärahaa vastaavan osuuden. Valtio tukee myös
työttömyyskassojen toimintaa noin 20
miljoonalla eurolla tänä vuonna.
Lakisääteisen sairausvakuutuksen
päiväraha- ja hoitomaksutuloihin koronakriisillä on myös vaikutusta, joskaan
ei kovin suurta, sillä verotettavista eläke- ja etuustuloista, joihin lomautus- ja
työttömyysajan päivärahat kuuluvat,
sairaanhoitomaksu maksetaan lähes
prosenttiyksiköllä korotettuna. Työantajien maksamia vakuutusmaksuja jää
lomautettujen ja irtisanottujen osalta
kokonaan pois.
EUROOPAN UNIONIN ELVYTYSPAKETTI
AJOITTUU NOUSUSUHDANTEESEEN

Finanssipolitiikan virityksestä (elvyttävyydestä tai kiristävyydestä) kansallisel-

lakin tasolla päätettäessä ongelmana on
usein poliittisen päätöksenteon hitaus:
noususuhdanteen aikaista kiristävää politiikkaa saatetaan jatkaa vielä talouden
kääntyessä taantumaan, ja elvytystoimia
jatketaan taantuman tai laman jo päätyttyä. Nämä ongelmat korostuvat, kun
elvyttävää politiikkaa toteutetaan kansallisen tason sijasta päätöksentekokyvyltään heikossa Euroopan unionissa.
Euroopan unioni reagoi koronakriisiin 750 miljardin euron suuruisella
Next Generation EU –ohjelmalla. Sitä

ILKKA
KIEMA
FT, VTT Ilkka Kiema työskentelee
tutkimuskoordinaattorina ja ennustepäällikkönä Palkansaajien tutkimuslaitoksessa. Aiemmin hän on
työskennellyt mm. Helsingin Yliopiston kansantaloustieteen laitoksella.
Kiema edustaa Palkansaajien tutkimuslaitosta myös Suomen talouden
tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä seuraavassa tuottavuuslautakunnassa.

ELINA
PYLKKÄNEN
Elina Pylkkänen on koulutukseltaan
taloustieteen tohtori. Hän on toiminut vuodesta 2018 alkaen Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtajana.
Tätä aiemmin hän on työskennellyt
vuosina 2008–2018 valtiovarainministeriössä finanssineuvoksena. Sitä
ennen hän on ollut vanhempana
ekonomistina OECD:ssa Pariisissa
ja vierailevana tutkijana Stanfordin
yliopistossa. Lisäksi hän on työskennellyt Ruotsin valtiovarainministeriössä erityisasiantuntijana vuosina
2000–2007. Pylkkänen aloitti työ- ja
elinkeinoministeriössä alivaltiosihteerinä 1.6.2021.
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nimitetään elpymisvälineeksi tai elvytyspaketiksi, mutta nimitys on harhaanjohtava, koska tämänhetkisten
talousennusteiden mukaan ohjelman
määrärahojen käyttö alkaa noususuhdanteen alkupuolella.
Elvytyspaketista noin 360 miljoonaa
euroa olisi lainamuotoista tukea ja 390
miljoonaa suoraa tukea. Suurimman
osan Next Generation EU -ohjelmasta
muodostaa 672,5 miljardin euron suuruinen elpymis- ja palautumistukiväline
[recovery and resilience facility, RRF].
Sen määrärahojen jako perustuu kansallisella tasolla laadittuihin elpymis- ja
palautumissuunnitelmiin. Tukivälineen
määrärahoista vähintään 37 prosenttia
on käytettävä ilmastoon liittyviä ta-

voitteita palveleviin investointeihin ja
uudistuksiin ja 20 prosenttia digitalisaatioon.
SOLIDAARINEN EUROOPAN UNIONI ON
SUOMEN ETU

Euroopan unionin elvytyspaketista Suomessa käydyssä keskustelussa huomio
on kiinnittynyt usein siihen, että Suomi
on paketin nettomaksaja. Suomen maksuosuus paketin suorasta tuesta tulee
olemaan noin 6,6 miljardia euroa. Suomen saanto ei ole vielä tiedossa, koska
se määräytyy osin tulevasta talouskehityksestä, mutta valtiovarainministeriön
arvion mukaan se jää kolmen miljardin
alapuolelle (Valtiovarainministeriö 2021).

Kuvio 1. Euromääräisesti eniten velkaantuneiden maiden osuus euroalueen
EDP-velasta.

Paketin pitkälle ajanjaksolle jakaantuva kustannus on pieni verrattuna
haittoihin, joita elvytyspaketin kariutumisesta tai sen toteuttamisesta ilman
Suomea olisi aiheutunut vuonna 2020.
Suomi on muusta Euroopan unionista
riippuvainen pieni avotalous, ja kuten
1990-luvun suuri lama sekä vuoden 2008
finanssikriisin jälkeiset vuodet osoittavat,
Suomeen kohdistuvat taloudelliset kriisit
voivat olla eriaikaisia muiden Euroopan
maiden suhdannevaihteluiden kanssa.
Siksi solidaarinen, ilman omaa syytään
vaikeuksiin ajautuneita jäsenmaitaan
auttava Euroopan unioni on myös Suomen etu. Lisäksi ilmastonmuutoksen
torjuntaa koskevien päätösten teko ja
siihen käytettyjen määrärahojen jako
federalistisella tasolla voi olla järkevää
myös ilmastotoimiin liittyvien vapaamatkustajaongelmien vuoksi.
EUROOPAN UNIONI VELKAANTUU
MYÖS ILMAN ELVYTYSPAKETTIA

Kreikka 3,0 %

Muut 10,1 %

Alankomaat 3,8 %
Belgia 4,5 %

Ranska 23,4 %

Espanja 11,9 %
Italia 22,7 %
Saksa 20,5 %

Lähde: Eurostat

Kuvio 2. Velkasuhde euroalueen euromääräisesti eniten velkaantuneissa maissa
ja Suomessa (%).
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Euroopan unionin maat ovat velkaantuneet nopeasti sen jälkeen, kun Euroopan
komissio poisti tilapäisesti käytöstä vakaus- ja kasvusopimuksen velkaantumiselle asettamat rajoitteet. Kuvio 1 esittää
euroalueen maiden julkisen sektorin
EDP-velan jakautumista EU:n seitsemän
euromääräisesti eniten velkaantuneen
maan kesken. Kuviossa 2 näkyy näiden
maiden ja Suomen bruttokansantuotteeseen suhteutetun EDP-velan määrä
vuosina 2019 ja 2020.
Kuviosta 2 havaitaan velkasuhteen
kasvaneen olennaisesti sekä kussakin
maassa että myös euroalueella ja Euroopan unionissa kokonaisuuksina tarkasteltuina. Kuvion 2 maista Alankomaat,
Saksa ja Suomi ovat aiemmin profiloituneet tiukkaa budjettikuria kannattaviksi maiksi. Kriisin vuoksi myös Suomen ja Saksan velkasuhde on kasvanut
noin kymmenellä prosenttiyksiköllä ja
se ylittää 60 prosentin maksimiarvon
olennaisesti. Alankomaiden velkasuhde
on kasvanut maltillisemmin, (48,7 prosentista 54,5 prosenttiin), mutta sekin
on nyt oleellisesti lähempänä vakaus- ja
kasvusopimuksessa sallittua maksimia.
Euroopan komission tämänhetkisen
arvion mukaan nopean velkaantumisen
salliva yleinen poikkeuslauseke olisi voi-

OHJAUSJÄRJESTELMÄÄN KOHDISTUVA KRITIIKKI TULEE SAAMAAN
LISÄÄ PAINOARVOA KRIISIN JÄLKEISESSÄ TILANTEESSA.

massa vielä vuosina 2021–2022, ja sen
voimassaolo päättyisi vasta vuonna 2023
(Euroopan komissio 2021). Euroopan
unionin maiden ripeä velkaantuminen
jatkunee ainakin vielä kuluvana vuonna
koronakriisin pitkittymisen johdosta, ja
vuonna 2023 poikkeuslausekkeen voimassaolon päättyessä yhä useampien
Euroopan alueen maiden velkasuhde
tulee olemaan huomattavasti vakaus- ja
kasvusopimuksen mukaisen 60 prosentin maksimin yläpuolella.
TIIVISTÄÄKÖ KORONAKRIISI EUROOPAN UNIONIN INTEGRAATIOTA?

Vuonna 2008 puhjennut finanssikriisi
ja sitä seurannut eurokriisi tiivistivät
Euroopan unionin ja euroalueen integraatiota, koska ne johtivat aiempaa
vakaus- ja kasvusopimusta paljon yksityiskohtaisemman sääntelykehikon,
eurooppalaisen ohjausjakson syntyyn.
Myös elpymis- ja palautumistukiväline
tiivistää integraatiota paisuttamalla eurooppalaisen ohjausjakson merkitystä,
koska elpymis- ja palautumissuunnitelmia arvioidessaan Euroopan komissio
käyttää kriteerinä myös sitä, missä määrin suunnitelmat auttavat vastaamaan
EU:n talouden ohjausjakson puitteissa
annetuissa maakohtaisissa suosituksissa yksilöityihin haasteisiin (Euroopan
parlamentti ja neuvosto 2021).
Euroopan komissio hankkisi Next
Generation EU -ohjelmaansa tarvittavat varat pitkäaikaisina luottoina.
Järjestelyn, jossa Euroopan komissio
ottaa pitkäaikaisia luottoja yksittäisten EU-maiden sijasta ja käyttää näin
hankitut varat yksittäisille euromaille
myönnettyyn tukeen, on pelätty muuttavan Euroopan unionin luonnetta,
koska se muistuttaa eurobondien eli
euroalueen maiden yhteisten velkakirjojen välityksellä toteutettua rahoitusta. Elvytyspaketin synnyttämän suoriin
tukiin käytetyn yhteisvastuullisen velan
määrä (390 miljardia euroa) on kuiten-

kin melko vähäinen Euroopan unionin
yhteenlasketun julkisen sektorin velan
määrään (vuoden 2020 lopussa vähän
yli 12 biljoonaa euroa) verrattuna (vrt.
Valtiovarainvaliokunta 2021).
Ohjausjärjestelmän säädöksiin on
kohdistettu jo ennen koronakriisiä
runsaasti aiheellista kritiikkiä. Jo ennen koronakriisiä Euroopan komission
asettama Euroopan finanssipoliittinen
komitea kritisoi EU:n nykyistä talouden
ohjausjärjestelmää muun muassa monimutkaisuudesta ja siitä, ettei Euroopan
komission roolia poliittisen harkinnan
käyttäjänä ole riittävästi eroteltu sen
toiminnasta taloudellisena asiantuntijana (European Fiscal Board 2019).
Koronakriisin puhjettua finanssipoliittinen komitea on esittänyt muun
muassa talouden ohjausjärjestelmän
säännöstön yksinkertaistamista, kasvua edistävien investointien erottelua
muista julkisista menoista ohjausjärjestelmän säännöissä sekä unionitason
finanssipoliittisen kapasiteetin luomista
(European Fiscal Board 2020). Vaihtoehtoinen tie kehittää talouden ohjausjärjestelmää nykyistä toimivammaksi

perustuisi euroalueiden velkajärjestelymekanismiin (vrt. esim. BénassyQuéré ym. 2018).
Ohjausjärjestelmään kohdistuva
kritiikki tulee saamaan lisää painoarvoa kriisin jälkeisessä tilanteessa, jossa koronakriisin jälkeen 60 prosentin
velkasuhteeseen palaaminen alkaa yhä
useampien maiden kohdalla näyttää
epärealistiselta tavoitteelta. Toisaalta on
vaikea nähdä, miten riitaisat EU-maat
voisivat päättää ohjausjärjestelmän dramaattisista uudistuksista.
Vaikka koronakriisi tiivistäneekin
EU:n integraatiota lyhyellä tähtäimellä
esimerkiksi siksi, että elvytyspaketin
rahoitusmalli johtaa Euroopan unionin yhteisiä velkakirjoja muistuttavan
rahoitusmallin syntyyn, pidemmällä
tähtäimellä kriisin seuraukset voivat
olla osin myös päinvastaisia. Integraatiota syventäneen tapahtuman sijasta
koronakriisi saattaakin jäädä EU:n historiaan tapahtumana, jonka johdosta
Euroopan unioniin eurokriisin jälkeen
luotu talouden ohjausjärjestelmä hajosi
ilman, että sille kyettiin löytämään toimivaa vaihtoehtoa. •
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Uusi normaali?

oronatautipandemia on laittanut totutut toimintamallit romukoppaan. Ryhmätoimintaa on
rajoitettu, myös työssäkäyntiä
niin suoraan kuin epäsuorasti
ja turhaa liikkumista on vältelty tavallistakin
enemmän. On varmasti sanomattakin selvää,
että pandemia on aiheuttanut patoutunutta tarvetta olla yhdessä. Käsillä tekemisen ja ihmiskeskeisen työn ero tietotyöhön on korostunut ja
maailma on uudella tavalla jakautunut voittajiin
ja häviäjiin. Perustarpeet eivät kuitenkaan ole
muuttuneet ja niitä tarjoavat yksilöt ja yritykset ovat kaiken keskellä pärjänneet vähintäänkin
kohtalaisesti. Kun tilanne tasaantuu, ovat kärsineet yritykset pakotettuja keräämään hävittyä
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takaisin ja palvelujen hinnat luultavasti nousevat – yleisö maksanee mielellään, niin paljon on
kaivattu takaisin katsomoihin ja tapahtumiin.
Työpaikoilla on siirrytty kokoustamaan on-line
järjestelyin. Nettietikettiä on opeteltu myös kan-

tapään kautta – työkaverien lapset ja
kirjahyllyt ovat tulleet tutuiksi. Erään
tutun kovaääninen kaappikello on
jäänyt mieleen. Etätyö on lisääntynyt
räjähdysmäisesti ja vaatekomeroita
ja saunoja on konvertoitu kotitoimistoiksi, siinäpä arkkitehdeille ajattelemisen aihetta. Kompakti keskustayksiö
on osoittautunut monelle koronaaikana ahdistavan pieneksi. Joku on
saattanut ajatella asioita uudelleen ja
päättää muuttaa pois keskustasta, keskittymisen megatrendi kuitenkaan ei
käänny. Työmatkailun tarve on ainakin
niiden ihmisten osalta, joilla on hyvä
työtila kotona saatettu jopa kyseenalaistaa – varmasti moni jo miettii,
että paluuta vanhaan ei ole, vaikka
silloin tällöin toimistolla onkin hyvä
käydä kääntymässä. Suuri kysymys
kaikkialla on, että onko johtoporras
pystynyt ottamaan uuden haltuun ja
osaako se ohjata käytännön pakosta
syntynyttä verkottunutta työntekijäpooliaan samalla tehokkuudella kuin
aiemmin yhdessä paikassa toimistolla
työskennellyttä väkeään. Siellä missä
tämä on onnistunut, mietitään varmasti kiivaasti, että kuuluuko uuteen normaaliin yhtä monta neliömetriä kallista toimistotilaa. Olisiko myös niin, että
maisemakonttorien aika on pandemian
jälkeen ohi ja onko henkilökohtainen
työtila jatkossa jotain joustavasti käyttöön otettavaa toimistolla käytäessä?
Nyt saattaisikin olla hyvä aika pohtia
miten vanhaa toimistokantaa kaavoitetaan uudelleen ja ottaa ”tunnin juna”
pohdintaan, jos työmatkailu vähenee,
onko sillekään tarvetta?

Onko pandemian jälkeisessä
ajassa enää tarvetta isoille
maisemakonttoreille?
Valtiokin on perustanut työryhmän
pohtimaan tila-asioita ja mahdollisen
etätyön vähintäänkin osittaisen jatkamisen tai monipaikkaisuuden kautta
luotavia säästöjä. Voidaanko viranomaistyötä alkaa tekemään enemmän
etänä? Verohallinto on jo näyttänyt
mallia siitä, miten palveluita viedään

onnistuneesti verkkoon ja samalla mahdollistetaan järjestelmien pyörittäminen etätyönä. Tietoverkkojen merkitys
korostuu.
Uusi normaali sisältää paljon entistä
enemmän kotiinkuljetus- ja muita kaupan palveluita, joiden kannattavuus
voidaan saavuttaa, mikäli volyymi on
riittävän suuri. Kun kaikki tulee suoraan kotiin, on helppous huipussaan,
ainakin jos ostaminen on helppoa ja
palvelut löytyvät helposti. Palvelumuotoilijoille on kysyntää jatkossa
entistä enemmän. Tuotteen tai palvelun ja asiakkaan ensikohtaaminen
tapahtuu entistä useammin verkossa.
Onko uusi normaali perinteisen myyntityön loppu? Tuskinpa, mutta helposti ymmärrettävien ja standardoitavien
tuotteiden ja palveluiden osalta juna
kuitenkin lähti jo, voittajia ovat ne,
joilla oli mahdollisimman paljon tuotteita ja palveluita tarjolla verkossa jo
ennen pandemian alkua. Korkea digitalisaatioaste on osoittautunut tehokkuuden lisäksi resilienssiä lisääväksi
tekijäksi. Siinä missä digitalisaatio
on osa voittajien liiketoimintamallia
ovat fyysiseen liikkumiseen nojaavat
alat, kuten matkustaminen ja liikenne
ottaneet kovan iskun. Jos jatkossa liikutaan vähemmän, pysytäänkö paikan
päällä kauemmin? Jos etätyö on mökiltä mahdollista, niin miksei lomakohteestakin?
Valmistavan teollisuuden puolella kuhistaan ”urban manufacturing ”
paradigmasta, jossa digitaalisessa
verkossa toimivat pienet tuotantoyksiköt palvelevat lähellä olevia kuluttajia tuottaen varaosia ja muita korkean jalostusasteen tuotteita lähellä ja
just-in-time. Kun valmiita tavaroita ei
tarvitse enää kuljettaa pitkiä matkoja
vaan valmistusresepti liikkuu verkossa
valon nopeudella, tippuu logistiikkakustannuksista suuri osa pois. Onko
pandemian pakottama digihyppy
myös sysäys kohti uutta teollista vallankumousta? Ainakin verkottunut
paikallinen tuotanto mahdollistaa
tuotteiden saannon myös silloin, kun
kansainvälisiin logistiikkaketjuihin ei
voida enää luottaa. Viimeistään maskikaupat ja rokotteiden saamisen vai-

keus ovat näyttäneet, että paikallisella
tuotannolla on paikkansa. Rehellinen
arvioija voisi todeta koko Euroopan
jääneen kiinni housut kintuissa, tilaa
innovaatioille on.

Koronan jälkeinen aika tuo
eteen monta ratkaisua
vaativaa ongelmaa, jotka on
hoidettava.
Koronan varjoon on osittain jäänyt se
tosiasia, että velaksi on eletty jo vuosikausia. Tämä trendi on käännettävä.
Toinen asia mikä odottaa korjaamistaan
on suomalainen eläkekuvio, joka ei
suinkaan ole kaikkien tietäjien mukaan
kivelle rakennettu. Mitkä ovat koronan
mielenterveysvaikutukset? Miten heikoille joutuneet yrittäjät saadaan jaloilleen? Oli uusi normaali minkälainen
tahansa odottavat nämä asiat vastauksia
ja hoitamistaan. •
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Viennin toipuminen
koronakriisistä
Suomi selvisi eurooppalaisittain pienin taloudellisin vaurioin koronakriisistä. Myös viennin ja varsinkin tavaraviennin
pudotus oli suhteessa pieni. Koronakriisistä vienti on toipunut pääasiassa verrokkimaiden tahtiin. Poikkeuksena tästä on
metsäteollisuus, jonka viennin arvo on jäänyt noin 20 prosenttia vuoden 2019 tason alapuolelle. Taustalla on ennen muuta
paperin kulutuksen lasku ja sitä seurannut tuotannon alasajo Suomessa.
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uotannon menetys Suomessa oli koronakriisin
aikana kansainvälisesti
verrattain pieni. Vuonna
2020 BKT laski Suomessa 2,8 prosenttia, kun koko euroalueella
laskua kertyi 6,6 prosenttia. Myös tavaroiden ja palveluiden viennin osalta
Suomi pärjäsi kansainvälisestikin varsin
hyvin. Vuonna 2020 Suomen tavaroiden
ja palveluiden viennin volyymi oli heikoimmalla toisella neljänneksellä reilut
kymmenen prosenttia vuoden 2019 tasoa
alempana ja oli viimeisellä neljänneksellä
palautunut vuoden 2019 tasolle. Tavaraviennin volyymin lasku oli viime keväänä
selvästi pienempi kuin koko viennin ja se
jopa selvästi ylitti aiemman tason vuoden
2020 viimeisellä neljänneksellä.
Useimmilla muilla eurooppalaisilla
verrokkimailla viennin volyymin pudotus vuoden 2019 aikana oli selvästi suurempi kuin Suomella. Pahiten kärsineissä
maissa vienti laski toisella neljänneksellä
jopa 30 prosenttia tai enemmän ja viimei-

selläkin neljänneksellä oltiin edelleen yli
kymmenen prosenttia vuoden 2019 tasosta alempana.
PALVELUIDEN VIENTI LASKI TAVAROITA
ENEMMÄN

Suomessa kuten useimmissa muissakin
maissa palveluiden viennin lasku oli vuoden 2020 aikana selvästi suurempi kuin
tavaroiden. Tämä on seurausta siitä, että
koronakriisi iski niemenomaan palveluihin. Suurimman palveluiden viennin
laskun kokivat suuret Etelä-Euroopan
turismimaat. Espanjassa palveluviennin
volyymi oli viime vuoden lopullakin vain
noin puolet vuoden 2019 tasosta.

Palveluista matkailu ja
kuljetus kärsivät pahimmin
koronakriisistä vuoden
2020 aikana.
Matkailun ohella koronakriisi näkyi
selvästi kuljetusviennissä. Vuoteen

Kuvat
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MARJO MAIDELL, MARKUS LAHTINEN
(ylh.) ja JANNE HUOVARI toteavat, että sellun
ja kartongin viennin kasvu ei pysty korvaamaan
korkeamman jalostusasteen omaavien graafisten
papereiden viennin romahdusta.
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2019 verrattuna Suomen palveluviennin lasku oli varsin suuri, suuria matkailumaita lukuun ottamatta suurimpia
EU:ssa. Suomen 2020 palveluviennin
suurta pudotusta ei kuitenkaan selitä
kokonaan koronakriisi. Vähintään yhtä
suurena selityksenä on poikkeuksellisen hyvä vuosi 2019, jolloin ICT-palveluiden vienti kasvoi erittäin paljon.
Osittain kyse oli luultavasti kertaluonteisista vientieristä ja vuoden 2020
alussa ICT-palveluiden vienti laskikin
selvästi.
TAVARAVIENNIN LASKU OLI SELVÄSTI
PIENEMPI KUIN EUROOPASSA KESKIMÄÄRIN

Kansantalouden tilinpidon mukaan
tavaroiden viennin volyymin lasku oli
siis vuoden 2020 keväällä verrattain
pientä. Tilinpidon mukainen tavaroiden viennin kehitys poikkeaa kuitenkin
viime vuonna selvästi Tullin Ulkomaankauppatilaston tietojen mukaisesta
viennistä. Toisella neljänneksellä tullin tavaraviennin volyymi (arvo vientihintaindeksillä deflatoituna) oli 15
prosenttia vuoden takaista pienempi,
kun tilinpidon mukaan ero oli vain viisi
prosenttia.
Ero muodostuu suomalaisten yritysten viennistä tavaroilla, joita ei ole fyysisesti valmistettu Suomessa, ja jotka
eivät ole Suomessa käyneet. Tällöin ne
eivät näy tullin tilastossa, mutta tilinpidon viennissä ne näkyvät, koska ne
sisältävät Suomessa tuotettua arvonlisää. Pääasiassa kyseessä ovat elektroniikkateollisuuden tuotteet, jotka
valmistetaan muualla, mutta joihin sisältyy huomattava määrä suomalaisia
tuotekehitys-, myynti- ja hallintotyötä.

Koronapandemian
vaikutukset laskivat viime
vuonna Suomen tavaravientiä
vähemmän kuin muissa
euroalueen maissa.
Suomessa fyysisesti valmistettujen tavaroiden vienti eli Tullin Ulkomaankauppatilaston mukainen tavaravienti
kehittyi siis viime vuonna selvästi hei-

kommin kuin kansantalouden tilinpidon mukainen koko tavaroiden vienti.
Silti myös Suomen ulkomaankauppatilaston mukaisen tavaraviennin lasku korona-aikana oli pienempi kuin
euroalueen maissa tai kehittyneissä
maissa ylipäätään. Lisäksi varsinainen
korona-ajan viennin pudotus jää selvästi pienemmäksi kuin useimmissa euroalueen maissa. Itse asiassa ulkomaankauppatilaston mukainen tavaroiden
vienti kehittyi heikosti jo vuoden 2019
kolmanneksesta lähtien ja viime vuoden alun vientiä vähensi selvästi myös
metsäteollisuuden lakko. Tavaraviennin
lasku viime vuonna ei siis selity pelkästään koronakriisillä.
Kesällä alkaneen toipumisvaiheen aikana Suomen ulkomaankauppatilaston
mukainen tavaravienti toipui muiden
kehittyneiden maiden viennin tahtiin.
Joulukuussa vienti oli jopa selvästi korkeammalla tasolla kuin vuonna 2019
keskimäärin, mutta joulukuun vientiin
vaikuttivat laivan ja lentokoneen toimitukset. Alkuvuodesta 2021 viennin
volyymin toipuminen näyttäisi jääneen
heikommaksi kuin kehittyneissä maissa
keskimäärin, mutta Suomen vienti on
sen verran volatiilia, että tavaraviennin
volyymin toipumisesta on vaikea sanoa
vielä mitään varmaa.
Tavaraviennin arvolla mitattu toipuminen suhteessa verrokkimaihin
oli syksyllä jonkin verran hitaampaa
kuin volyymilla mitattuna, sillä Suomen
vientihinnat nousivat hitaammin kuin
verrokkimaissa. Vuoden 2021 alussa
kuitenkin myös Suomen vientihinnat
ovat nousseet reippaasti, joten myös
tavaraviennin arvo on noussut volyymia enemmän.
TOIPUMINEN OLISI VOINUT OLLA
NOPEAMPAAKIN

Viennin toipuminen koronakriisistä on
siis ollut vähintään kohtuullista, mutta
se herättää kuitenkin kysymyksiä. Miksi vienti laski jo ennen koronaa? Lisäksi
Suomen viennin, joka ei juuri kärsinyt
kotimaisista rajoituksista, olisi voinut
odottaa pystyvän palaamaan aiemmalle tasolle verrokkimaita nopeammin
kansainvälisen kysynnän piristyessä.
Teollisuuden tilauskanta on myös pa-

lautunut hitaammin kuin esimerkiksi
Ruotsissa ja Saksassa.

Kuvio 1. Suomen, Saksan, euroalueen ja Ruotsin viennin volyymi vuosina
2018–2020

Suomen viennin ongelma palautumisessa ei näyttäisi olleen kilpailukyky.
Yksikkötyökustannukset ovat nousseet
kilpailijamaita hitaammin viime vuosikymmenen puolivälistä lähtien matalien korotusten palkkakierrosten ja
kilpailukykysopimuksen myötä. Toki
lähtötilanteessa Suomella oli hintakilpailukykyongelma. Suhteelliset yksikkötyökustannukset ovat kuitenkin viime
vuosina olleet suurin piirtein pitkän aikavälin keskiarvossa tai hieman sen alla.
Lähivuosien vientimenestyksen kannalta olennaista on löytää keinot, joilla varmistetaan, että kustannustaso ei pääse
nousemaan keskeisiin kilpailijamaihin
verrattuna. Tässä keskeisenä on vientivetoinen palkkojen koordinaatio.
Koronakriisin aikana suomalainen
lomautusjärjestelmä auttoi yrityksiä
sopeutumaan kysynnän tippumiseen.
Yksikkötyökustannuksilla mitaten
paremmin kuin kilpailijamaissa, mutta koronakriisin aikaisiin tilastoihin
yksikkötyökustannuksista täytyy toki
suhtautua melko suurella varauksella.
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Kuvio 2. Viennin volyymi Kansanlouden tilinpidon ja Tullin Ulkomaankauppatilaston mukaan vuosina 2016–2021
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Viennin heikkoon kehitykseen
vuoden 2019 lopulla on
vaikuttanut eniten raudan
ja teräksen viennin arvon
romahtaminen.

Kuvio 3. Tavaraviennin volyymi Suomessa ja kehittyneissä maissa keskimäärin
115

Viennin kehitys ei myöskään ole ollut
yhtenevä toimialoilla, päinvastoin. Suurin syyllinen vuoden 2019 lopun viennin
arvon heikkoon kehitykseen oli raudan
ja teräksen viennin arvon romahtaminen, mikä näkyy muiden teollisuuden
välituotteiden viennin arvon laskuna
2019. Romahduksessa oli kyse väliaikaisesta Itämeren kaasuputken rakentamiseen liittyvän viennin loppumisesta. Pääosin teollisuuden välituotteiden
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INVESTOINTITAVAROIDEN VIENNIN LASKUUN VAIKUTTI ENITEN
AUTOTEOLLISUUDEN PULA KOMPONENTEISTA.

vienti on toipunut koronakriisistä hyvin
ja palannut vuoden 2019 tasolle.
Vuoden 2019 laskuun vaikutti myös
paperin ja kartongin viennin lasku, joka
jyrkkeni koronan myötä. Aluksi korona
ei juuri näyttänyt vaikuttavan vientiin,
koska ensimmäisinä koronakuukausina paikattiin metsäteollisuuden lakon
aikaista toteutumatta jäänyttä vientiä.

Toukokuusta lähtien paperin ja kartongin vienti on kuitenkin ollut noin 20
prosenttia vuoden 2019 tasoa alempana, eikä toipumista ole näkynyt.
Investointitavaroiden lasku ei ole ollut korona-aikana erityisen suuri, mutta
toipuminen on ollut melko hidasta. Tosin toipumisen hitauteen on vaikuttanut ennen muuta autoteollisuus, joka on

PAPERIN VIENTI EI TOIVU

Kuvio 4. Tavaraviennin arvo tavaratyypeittäin
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Kuvio 5. Metsäteollisuuden viennin arvo kausitasoitettuna
450

kärsinyt komponenttipulasta. Muuten
investontitavaroiden vienti on palautunut suurin piirtein vuoden 2019 tasolle.
Polttoaineiden vienti on myös selvästi
koronakriisiä edeltävää tasoa alempana,
mutta sen voi olettaa toipuvan, kunhan
liikkuminen normalisoituu.
Suurimmat viennin toipumisen ongelmat näyttäisivät löytyvän metsäteollisuudesta ja ennen muuta paperiteollisuudesta.

Milj. euroa

400

Metsäteollisuuden viennin arvo laski vuoden 2020 aikana 17 prosenttia
edeltävästä vuodesta. Paperin viennin
arvo laski eri metsäteollisuustuotteista eniten, noin 30 prosenttia (Kuvio
5). Laskun taustalla on monta tekijää.
Viime vuoden loppupuolella Stora Enso
sulki Oulussa kaksi hienopaperikonetta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti
vastasi noin 80 prosenttia päällystetyn
hienopaperin viennistä vuonna 2019.
Metsäteollisuuden viennin arvon kehityksessä näkyy myös alkuvuoteen
2020 osunut työnseisaus ja sen myötä
hetkellisesti laskenut tuotanto. Lisäksi
viime vuoden aikana koronarajoitukset
laskivat selvästi graafisten papereiden
kysyntää Euroopassa, lisäten ylitarjontaa ja painaen näiden paperilaatujen
toimitushintoja.

Digitalisoituminen on laskenut
graafisten papereiden
kysyntää niin Euroopassa kuin
myös globaalisti viimeisen
vuosikymmenen aikana.
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PAPERI- JA KARTONKIJALOSTEET

Digitalisaation ja kulutustottumusten
muutosten myötä graafisten papereiden kysyntä on sekä Euroopassa että
globaalisti laskenut jo yli 10 vuotta, eikä
laskevalle trendille näy loppua. Korona-

GRAAFISTEN PAPEREIDEN KYSYNNÄN LASKIESSA VERKKOKAUPAN
KASVU ON LISÄNNYT PAKKAUSKARTONKIEN KYSYNTÄÄ.

kriisi nopeutti kysynnän laskua, jonka
myötä graafisten papereiden tuotantokapasiteettia on suljettu eri puolilla
Eurooppaa ja Pohjois-Amerikkaa. Esimerkiksi Ruotsissa SCA sulki Kaipolan
tehtaan verran kapasiteettia Orsvikenin
tehtaalla tämän vuoden ensimmäisellä
neljänneksellä ja kolmannella neljänneksellä on odotettavissa Stora Enson
Kvarnsvedenin paperitehtaan sulkeminen. Siten monissa merkittävissä tuottajamaissa viime vuonna koettu paperin
viennin lasku ei ole hetkellinen muutos,
josta palaudutaan rajoitustoimien hellittäessä. Muiden tuotteiden vakaa kysyntä
on kuitenkin osin pehmentänyt sektoriin kohdistunutta iskua.

Kartonkien viennissä on
odotettavissa kasvua tänä
ja ensi vuonna Stora Enson
aloitettua aaltopahvin
pintamateriaalin valmistuksen
Oulussa.
Perinteisistä metsäteollisuustuotteista
pakkauskartonkien kysyntänäkymät
ovat hyvät: verkkokaupan kasvu sekä
kartongin lisääntynyt käyttö esim. noutoruoka- ja lääkepakkauksiin tukevat
sen kulutusta. Myös pehmopapereissa
on hyvät kasvunäkymät, etenkin Aasiassa, jossa keskimääräinen kulutus
asukasta kohden on selvästi alle eurooppalaisen tai pohjoisamerikkalaisen
keskiarvon. Puutuoteteollisuudessa tärkeimmän yksittäisen tuoteryhmän sahatavaran kysyntä säilyi verrattaen hyvänä
läpi koronaepidemian. Talouden ja siten

rakentamisen elpyminen tukee sekä sahatavaran että vanerin kysyntää lähitulevaisuudessa.
Myös suomalaiset metsäteollisuusyhtiöt ovat viime aikaisilla ilmoituksillaan
kertoneet sopeuttavansa tuotantoaan
kysyntänäkymien mukaisiksi. Vuonna
2020 graafisten papereiden tuotantoa
sulkeutui Oulun lisäksi Jämsässä, jossa
UPM lakkautti Kaipolan tehtaan. Huhtikuussa 2021 Stora Enso ilmoitti sulkevansa Kemissä sijaitsevan Veitsiluodon
tehtaan. Yhteensä näiden sulkemisten
myötä Suomen graafisten papereiden
tuotantokapasiteetti vähenee lähes
puolella vuoteen 2019 verrattuna. Sen
sijaan kartonkien vienti kasvaa tänä ja
ensi vuonna Stora Enson Oulussa aloittaman kraftlinerin, eli aaltopahvin pintamateriaalin valmistuksen myötä.
Lähivuosina myös sellun vienti tulee
lisääntymään, kun Metsä Group aloittaa
sellun tuotannon vuonna 2023 Kemin
biotuotetehtaalla. Sellu on monipuolinen välituote ja sen jatkojalostamiseksi eri tuotteiksi on käynnissä aktiivista
tuotekehitystä. Tällä hetkellä Metsä
Groupin suunnitelma on viedä noin
kaksi kolmasosaa tuotetusta sellusta
sellaisenaan, ja jatkojalostaa noin kolmasosa kraftlineriksi Kemissä. Sellu on
paperiin verrattuna matalamman vientiarvon tuote ja siksi Suomen metsäteollisuuden viennin arvon kehityksen
kannalta kasvava sellun vienti ei pysty
paikkaamaan paperin viennin romahduksen jättämää aukkoa.
Paperin viennin vähenemisen myötä
metsäteollisuuden osuus Suomen tavaroiden viennistä laski viime vuonna 17
prosenttiin. Vielä 2000-luvun alussa

osuus oli neljännes. Painopisteen siirtyminen graafisista papereista kartonkiin
ja selluun näkyy myös arvonlisäyksessä:
paperi-, kartonki- ja selluteollisuuden
osuus talouden arvonlisäyksestä on laskenut alle kahteen prosenttiin 2000-luvun alun lähes viidestä prosentista.
Osuuden laskuun on vaikuttanut myös
muiden toimialojen kasvu.

Paperi-, kartonki- ja
selluteollisuuden
arvonlisäyksen kehityksen
kannalta olisi tärkeää
löytää uusia korkeamman
jalostusasteen tuotteita.
Metsäteollisuuden arvonlisäyksen kehityksen kannalta on oleellista, millaisia tuotteita Suomessa jatkossa puusta
ja sen sivuvirroista tuotetaan. Nykyisten tuotteiden rinnalle toivotaan korkeamman jalostusasteen tuotteita kuten
kemikaaleja, tekstiilejä tai komposiitteja. Vaikka kehitystyö erilaisten uusien
tuotteiden parissa on ollut käynnissä jo
vuosikymmeniä, teollisen mittakaavan
tuotantoon on yltänyt vain harva. Kehitystyö ja markkinoille pääsy on hidasta
eikä uuden tulemista ole vauhdittanut
se, että metsäteollisuuden tutkimus- ja
kehittämistoiminnan menojen osuus
liikevaihdosta on ollut selvästi muuta
tehdasteollisuutta alhaisempi. Lisäksi perinteiset metsäteollisuustuotteet
ovat säilyttäneet kannattavuutensa
melko hyvin, esimerkiksi sellun tuotanto ja myynti on ollut ajoittain hyvinkin
kannattavaa liiketoimintaa. •
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Kuva
MAARIT KYTÖHARJU

Toimialakohtainen ennustaminen
Tässä artikkelissa taustoitetaan Palkansaajien tutkimuslaitoksen toimialaennustetta, jonka tekeminen
aloitettiin tänä vuonna uudelleen muutaman vuoden tauon jälkeen.1 PT tuotti toimialaennusteen
vuosina 2009–2016, joka perustui PT:llä kehitettyyn toimialaennustemallin. Nyt käynnistetyssä
toimialaennustetoiminnassa on tarkoitus jatkaa tätä perinnettä ja tehdä toimialoittaisia ennusteita, jotka
perustuvat ekonometriseen mallinnukseen. Artikkelin lopussa havainnollistetaan haasteita, joita pandemia
on aiheuttanut toimialoittaiseen ennustamiseen. Tämä tehdään esittelemällä muutamalle päätoimialalle PT:n
uudistetulla toimialaennustemallilla tehtyjä esimerkkiennusteita.

S

uomessa tehdään verrattain
paljon talousennusteita. Toisinaan kuulee, että liikaakin.
Ekonomistien työpanosta
voisi allokoida hyödyllisemminkin esimerkiksi tutkimuksen tekoon.
Ennustetoimintahan ei ole tutkimuksen
tekoa vaan se on käytännön asiantuntijatyötä, jonka tuloksena syntyy ennuste,
eli arvio siitä miten talous tulee kehittymään lähivuosina. Sen sijaan, että eri
tahot kilpaa arvioivat miten talous tulee
kehittymään, olisi tärkeämpää tutkia miten jokin tietty politiikkamuutos vaikuttaa vaikkapa työllisyyteen? Mutta kenties
myös sillä, että meillä on käsitys siitä, miten talous kehittyy lähitulevaisuudessa,
on kuitenkin aika paljon yhteiskunnallista merkitystä. Talouspolitiikkahan
usein sidotaan tähän käsitykseen. Myös
yritykset seuraavat talouden kehitystä ja
uskoakseni jopa osa kotitalouksista seuraa kiinnostuneena talouden näkymiä.
No oli miten oli, ainakin näille eri tahojen
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usein hyvin samankaltaisille ennusteille
on kysyntää.
Lähtökohtaisesti hyvän talousennusteen laadinnassa hyödynnetään
taloustiedettä, kun arvioidaan, miten
talous kehittyy. 2 Siitä huolimatta parhaatkin ennusteet ovat usein väärässä ja näin varsinkin silloin, kun kriisi
pääsee yllättämään. Tästä syytä usein
kyseenalaistetaan koko ennustetoiminnan hyödyllisyys. Lisäksi myös taloustiedettä kritisoidaan usein siitä, että
emme pystyneet ennustamaan vaikkapa
finanssikriisiä. Onko siis koko tieteestä
mitään hyötyä? Talousennusteiden tekeminen muodostaa kuitenkin vain pienen osan ekonomistien ja taloustieteilijöiden työstä. Lisäksi on muistettava,
että tulevaisuuden tarkka ennustaminen on taloustieteilijöillekin mahdoton
tehtävä siinä missä ilmastotieteilijälle
on sään tarkka ennustaminen. Myös ilmastotieteilijät tutkivat ilmastoa hyvin
monipuolisesti ja sään ennustaminen

on vain pieni osa ilmastotieteenalan
toiminnasta.

Talousennusteisiin liittyy
paljon epävarmuutta ja tämän
vuoksi olisikin hyvä tarkkojen
ennustelukujen lisäksi
raportoida myös ennustevälit.
Talousennusteita voi kritisoida senkin
takia, että useimmat raportoivat tarkat
ennusteluvut sen sijaan, että raportoisivat niiden lisäksi edes jonkinlaiset ennustevälit. Voidaan ajatella, että talous on
sen verran kaoottinen, että on mielekästä
ajatella, että siihen liittyy satunnaisuutta
ja siksi olisi luontevaa raportoida tulevan
kehityksen todennäköisin vaihtoehto ja
esimerkiksi 80 % ennustevälit. Näin tehdään esimerkiksi Suomen ilmatieteenlaitoksen 15 vuorokauden ennusteen osalta.
Tällaisten ennustevälien arvioinnissa on

SAKARI LÄHDEMÄKI toteaa talouskehityksen
jakautuvan toimialoille epätasaisesti. Tämän
vuoksi toimialakohtaiset erityispiirteet jäävät
piiloon tarkasteltaessa vain koko talouskehitystä.
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YKSITTÄISTEN ENNUSTEIDEN VERTAILUN VUOKSI ON TÄRKEÄÄ,
ETTÄ USEAMMAT TAHOT LAATIVAT ENNUSTEITA.

mielekästä hyödyntää ennustemalleja
tai yleensä mitattavissa olevia arvioita
ennustevirheistä. Käytännössä talousennusteiden laadinnassa hyödynnetään
eri ennustemalleja, mutta varsinaiset
ennusteet ovat usein yhdistelmä niiden
tulemia ja laatijan omaa järkeilyä ja näkemystäkin, mikä tekee ennustevälien
mielekkäästä laadinnasta hankalampaa.3
Talousennusteita kritisoidaan myös
siitä, että niillä voidaan johtaa harhaan.4
Tämä on ongelmallista, koska esimerkiksi
suhdannepolitiikkaa tehdään usein sen
pohjalta, miten talouden ajatellaan kehittyvän. Totuus on, että ennuste voidaan
laatia tarkoituksella positiivisemmaksi
tai negatiivisemmaksi ja se on silti mielekäs ennuste, joka voi toteutua. Tämän takia on tärkeää, että useat eri tahot tekevät
ennusteita, jolloin yksittäistä ennustetta
voidaan verrata muihin ennusteisiin.5
Yksittäistä ennustetta voi pitää epätodennäköisempänä, jos se eroaa muista
ennusteista merkittävästi. Toisaalta on
kuitenkin mahdollista, että tässä ennusteessa on huomioitu jotain mitä muissa
ei ole, minkä vuoksi se on poikkeava, ja

näin se lopulta ennustaa paremmin todellista kehitystä. Ennusteraporteissa usein
sidotaankin oma ennuste(skenaario) esimerkiksi tiettyyn kansainvälisen talouden skenaarion, johon ennustelukujen
esitetään perustuvan.
Talousennusteisiin liittyy siis aina
paljon epävarmuutta, jota ennusteiden
yhteydessä ei useinkaan näe raportoitavan. Ennusteiden teolle tuntuu kuitenkin olevan kysyntää mikä selittynee
sillä, että monet tahot hyötyvät niiden
sisältämästä informaatiosta siihen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta.
Talousennusteiden laatiminen ei myöskään ole tutkimustyötä, vaikka taloustieteessä tehdäänkin paljon tutkimusta,
jossa esimerkiksi kehitetään (ennuste)
malleja, vertaillaan eri ennustemalleja
ja/tai tarkastellaan tietyn ennustemallin
toimivuutta ja erityispiirteitä. Erilaiset
teoreettiset ja empiiriset mallit poikkeavat usein toisistaan siinä ovatko ne
räätälöity ennustamiskäyttöön vai politiikkamuutosten analysoimiseen vai
molempiin.
ENNUSTEMALLIT JA KÄYTÄNNÖN
ENNUSTETYÖ

SAKARI
LÄHDEMÄKI
Sakari Lähdemäki on työskennellyt
tutkijana Palkansaajien tutkimuslaitoksessa vuodesta 2014 lähtien.
Hän kuuluu PT:n ennusteryhmään
ja on ollut myös aiemmin mukana laatimassa toimialaennusteita.
Lähdemäki väitteli kauppatieteiden tohtoriksi tänä keväänä Turun
yliopistosta. Hänen nykyinen tutkimustyönsä keskittyy makrotalouden sekä toimiala-, tuottavuus- ja
yritystutkim uksen kysymyksiin.
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Ideaalitilanteessa ennustemalli tuottaisi
tarkkoja ennusteita ja sen rakenne olisi täysin läpinäkyvä. Tällöin voitaisiin
unohtaa huolet siitä, että ennusteluvut
ovat tarkoituksellisesti liian optimaaliset
tai negatiiviset. Jos ennusteluvun lisäksi
esitettäisiin vielä ennustevälit, voitaisiin
helpommin hyväksyä myös tulokset, jotka eivät istu omiin ennakkonäkemyksiin,
koska ollessaan järjellisiä ne olisivat kuitenkin, joidenkin mielekkäiden ennustevälien sisällä. Riippuen mallin rakenteesta, se saattaisi lisäksi kertoa suoraan
myös talouden rakenteen kehityksestä.
Mallin käyttö voisi myös olla pitkälle automatisoitu, jolloin koko ennustelukujen
tuotanto syntyisi napin painalluksella.
Kuten jo todettu, käytännössä ennustetyössä yhdistetään erilaisten mallien

käyttöä, päättelyä, järkeilyä ja näkemystä. Talous on varsin monimutkainen ja käytännössä talousmalleihin on
haastavaa sisällyttää kaikkea sitä mitä
pitäisi huomioida ennusteita tehtäessä.
Ennusteraportit ovat usein melko yksityiskohtaisia. Kaikkia ennustettavia
lukuja ei ole myöskään välttämättä järkevää yrittää sisällyttää malleihin, jotka
usein ovat varsin monimutkaisia jo silloin kun keskeisimmät muuttujat ovat
mallinnettu mielekkäästi. Lisättäköön
vielä, että usein myös malleja saatetaan
muokata ennusteperiodien välillä, jolloin mallin tulemat eivät enää ole täysin
vertailukelpoisia edellisen version tulemiin. Mitä hyötyä malleista sitten on,
jos ne eivät tuota sellaisia tuloksia, jotka
voitaisiin suoraan esittää lopullisina ennustelukuina. 6

Talousennusteen laadinnassa
hyödynnetään mallien
tuottamien lukujen lisäksi
päättelyä, järkeilyä ja
näkemystä talouden
kehityksestä.
Usein mallit nähdään työkaluina, jotka
helpottavat (suurien) systeemien käyttäytymisen systemaattista tarkastelua.
Ihmisen on vaikeaa pelkän päättelyn
avulla tehdä ennuste, jossa ennustekerrasta toiseen huomioidaan systemaattisesti tiettyjen muuttujien viimeisten vuosien kehitys ja näiden muuttujien väliset
yhteydet. Ennustemallilla tämä onnistuu
helpommin. Mallilla voidaankin tarkastella mitä nämä yhteydet sanovat talouden kehityksestä ja tarvittaessa muokata
tätä sen mukaan miten tiettyjen erityistekijöiden, joita mallin ei arvioida huomioivan, ajatellaan vaikuttavan talouteen.
Voisi sanoa, että järkeily ja päättely joustavat ja sopeutuvat erilaisissa tilanteissa
paremmin, kun taas ennustemalli on jäy-

TOIMIALAKOHTAISIA ENNUSTEITA TEHDÄÄN SUOMESSA SELVÄSTI
VÄHEMMÄN KUIN KOKO TALOUTTA KOSKEVIA TALOUSENNUSTEITA.

kempi mutta päättelyä systemaattisempi,
selkeämpi ja läpinäkyvämpi.

Erityisesti pitkän aikavälin
ennustamisessa mallit
parantavat ennusteiden
mielekkyyttää.
Päättely saattaa olla myös mielivaltaista ja altis erilaisille ajattelunvinoumille
tai virhearvioinneille.7 Myös malleissa
saattaa olla vikoja tai puutteita, joiden
seurauksena malli tuottaa esimerkiksi
systemaattisesti liian optimaalisia tuloksia. Usein ennustemalleissa on myös
tekijöitä, joihin mallin käyttäjä joutuu
ottamaan kantaa mallin ulkopuolelta.
Näin ollen myös mallin käyttö voi olla
mielivaltaista ja altis ihmismielen puutteille. Lähtökohtaisesti myös kauemmas
tulevaisuuteen tehtävät ennusteet ovat
mielekkäämpiä, jos ne perustuvat johonkin malliin. Varsinkin pidemmän aikavälin ennustaminen muuttuu helposti melko mielivaltaiseksi ilman minkäänlaista
mallinnusta. Luonnollisesti mitä kauemmas ennustetaan, sitä epävarmemmaksi
ennuste muuttuu.
TOIMIALAENNUSTE – MISSÄ TEHDÄÄN
JA MIKSI?

Toisin kuin koko taloutta koskevia ennusteita toimialakohtaisia ennusteita
tehdään Suomessa huomattavasti vähemmän. Voisi sanoa, että varsinaisista
talousennusteista on jopa ylitarjontaa
mutta sellaisia ennusteita, jotka tarkastelevat yksittäisten toimialojen kehitystä
tuotetaan varsin vähän. Koko talouden
kehitystä on tietysti tärkeää seurata mutta vuodesta toiseen talouskehitys jakautuu toimialoille kuitenkin epätasaisesti.
Monet toimialakohtaiset erityispiirteet
jäävät piiloon, jos tarkastellaan vain koko
talouden kehitystä.8

Yksi selittävä tekijä sille, miksi toimialaennusteita tuotetaan vain muutamia,
on luultavasti resurssit. Sen lisäksi, että
tuottaa koko taloutta koskevan ennusteen,
pitäisi vielä läpikäydä talous toimialoittain. Yksi motiivi miksi pankit tekevät
omia ennusteita on oletettavasti näkyvyyden lisääminen. Ne toimialaennusteet, joita julkaistaan, eivät kuitenkaan
saa osakseen juurikaan median huomiota. Ehkä tämä osittain selittää sitä, miksi
pankit eivät julkaise toimialaennusteita.
Vaikuttaisikin siltä, että toimialaennusteita julkaistaan ja tehdään lähtökohtaisesti
niissä laitoksissa, joissa niistä on suoraa
hyötyä niiden rahoittajille. Tällä hetkellä
toimialaennusteita, jotka kattavat useita
toimialoja, tuottavat ETLA, Palta ja Teollisuusliitto. ETLA:n toimialaennuste kattaa laajasti eri toimialat, kun taas Paltan ja
Teollisuusliiton katsauksissa keskitytään
heille tärkeisiin aloihin.9

Kun toimialaennusteita
tehdään vähän, yksittäisen
ennustelaitoksen tekemä
ennustevirhe voi vääristää
kuvaa tietyn toimialan
kehityksestä.
Kuten yllä on esitetty, ennusteisiin liittyy aina huomattavaa epävarmuutta.
Tästä syystä, eri tavoin tehtyjä toimialaennusteita voitaisiin Suomessa tehdä
enemmänkin. Näin pienenisi se riski, että
yhden ennusteen laatijan suuri ennustevirhe antaisi erityisen vääristyneen kuvan tietyn toimialan kehityksestä. Vaihtoehtoiset laskelmat mahdollistaisivat
ennusteiden vertailun. Tällä hetkellä
monelle toimialalle tekee riippumattomia ennusteita ainoastaan ETLA.
PT:N TOIMIALAENNUSTEMALLI

PT:n toimialaennuste on tarkoitus tehdä malliperusteisesti. Mallin rakenne on

tarkoitus raportoida varsinaisesta ennusteraportista erillisenä julkaisuna, jolla pyritään lisäämään ennusteiden teon
läpinäkyvyyttä. Mallin suunnittelussa on
annettu painoa sille, että sen käyttö tuottaisi objektiivisia ennusteita. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että on mahdollista, että
ennusteet eivät aina ole järkevän oloisia,
kun huomioidaan tietyt toimialoittaiset
erityistekijät.10 Tällöin malliennustetta
voidaan joutua korjaamaan. Tarkoitus
on, että ennusteraportissa raportoitaisiin
sekä puhdas malliennuste että ennustajan
lopullinen ennuste, jossa on pyritty huomioimaan toimialoittaiset erityistekijät.
Tarkoitus on myös raportoida ennustevälit, jotka helpottavat ennusteisiin liittyvän
epävarmuuden hahmottamista.
Toimialoittaisia ennusteita tehdään
maailmalla. Sen sijaan raportteja, joissa
esiteltäisiin toimialakohtaisia ennustemalleja, on aika vähän ainakin verrattuna
koko taloutta ennustaviin malleihin. PT:n
vanha toimialaennustemalli oli niin kutsuttu rakenteellinen ekonometrinen ennustemalli. Uudistettu malli koostuu erilaisista
toimialakohtaisista autoregressiivisistä
malleista. Toimialaennuste sidotaan PT:n
talousennusteeseen käyttämällä koko taloutta kuvaavia muuttujia toimialakohtaisissa malleissa. Mallissa ennustetaan ensin
päätoimialojen kehitys, jonka jälkeen näitä
ennusteita hyödynnetään, kun ennustetaan
yksittäisiä toimialoja.11
Toimialaennustemallin osuvuutta on
tarkoitus myös testata ennalta. Tämä tehdään mukaillen nykyään melko yleistä
tapaa, jossa mallin tarkkuutta testataan
jo toteutuneiden havaintojen avulla (ks.
esim. Stock ja Watson 1999). Malli estimoidaan tiettyyn periodiin asti ja tehdään
sillä ennuste vaikkapa kaksi ennusteperiodia eteenpäin. Tämän jälkeen ennusteita
ja toteutuneita arvoja verrataan keskenään.
Sitten siirrytään periodi eteenpäin ja toistetaan samat askeleet. Tämä menettely voidaan aloittaa vaikkapa 2010 ja jatkaa sitä
niin pitkään kuin toteutuneita havaintoja
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ENNUSTEMALLIEN TARKKUUTTA TESTATAAN TOTEUTUNEIDEN
HAVAINTOJEN AVULLA ESTIMOIMALLA MALLI TIETTYYN PERIODIIN ASTI JA
TEKEMÄLLÄ SIITÄ ENNUSTE ETEENPÄIN.

riittää. Luonnollisesti olisi hyvä, että näitä
ennustekertoja voitaisiin tehdä mahdollisimman paljon, jotta arvio ennustetarkkuudesta olisi luotettava. Usein kuitenkin
olemassa oleva data asettaa tietyt rajoitteet
tälle. Tällainen prosessi tuottaa kuitenkin
arvion siitä, miten hyvin malli onnistuu
ennustamaan tiettyä toimialaa.
KORONAKRIISIN MALLINTAMISEN
HAASTEET

Koronapandemia on tyypillinen esimerkki
siitä, milloin ennustemallilla voi olla vaikea tehdä järkeviä ennusteita. Yleensäkin
kriisit ovat varsin erilaisia ja niiden nega-

tiivinen vaikutus osuu epäsymmetrisesti
talouden eri osa-alueisiin. Pandemian osalta erikoista oli vielä sekin, että voitiin jo
ennen pandemian kiihtymistä nähdä, että
se tulee supistamaan taloutta. Tietystikään
sitä miten pahaksi pandemia äityy tai miten
kauan se kestää ei voinut tarkkaan tietää.
Näin jälkiviisaana voi sanoa, että jo viime
keväänä pystyttiin kuitenkin melko hyvin
arvioimaan sitä, miten pandemia rajoittaa
taloudellista aktiviteettia ja mitkä toimialat
kärsivät siitä eniten. Vaikka ennustemalleista tässäkin tilanteessa oli hyötyä – esimerkiksi siten, että saattoi arvioida sitä,
miten talous tulisi kehittymään ilman

pandemiaa – niin päättelyyn ja sen avuksi
tehtyihin erillisiin laskelmiin pohjautuva
ennustaminen korostuivat.

Toimialaennusteessa on
huomioitava pandemian
erilaiset vaikutukset eri
toimialoihin.
Pandemian vaikutukset olivat hyvin erilaiset eri toimialoilla. Keväällä pandemian talousvaikutuksia tarkasteltiinkin
esimerkiksi toimialoittain ja kulutuserit-

Kuvio 1. Tuotoksen volyymin kasvuennusteet toimialoittain 2020–2022
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Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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PT:N TOIMIALAENNUSTEMALLI PYSTYI HYVIN ARVIOIMAAN
TEHDASTEOLLISUUDEN TUOTOKSEN VUONNA 2020.

täin ja pyrittiin sitä kautta arvioimaan
vaikutuksia koko talouden osalta. Nyt
kun pandemian loppu häämöttää sen
huomioiminen malleissa tuottaa enemmän työtä toimialaennusteen osalta
kuin koko talouden osalta. Tämä siksi,
että pandemian osalta jokainen toimiala
tarvitsee yksilöllistä kohtelua, sen sijaan
että käsiteltäisiin vain koko taloutta koskevia aggregaattisuureita.
ESIMERKKIENNUSTEITA

Seuraavaksi esitellään lyhyesti ennusteita muutamille päätoimialoille. Näiden
ennusteiden tarkoitus on kuvata sitä,
miten pandemia hankaloittaa ennustamista, vaikka niiden voidaan katsoa
palvelevan myös ennusteina. Ne eivät
kuitenkaan vastaa PT:n virallisia toimialakohtaisia ennusteita, jotka raportoidaan erikseen toimialaennusteraportissa. Nämä ennusteet ovat kuitenkin tehty
vastaavalla mallilla kuin mitä toimialaennusteessa käytetään. Mallissa käytettyjen koko taloutta kuvaavien eksogeenisten muuttujien ennusteet ovat PT:n
koko talouden ennusteesta.
Tässä esitetään ennusteet seuraaville
päätoimialoille: Teollisuus C, Rakentaminen F, Kauppa G ja Majoitus ja ravitsemustoiminta I. Jokaiselle toimialalle
esitetään ennustekuvioissa käyrä, joka
kuvaa puhdasta malliennustetta. Tämä
tarkoittaa sitä, että mallin valinnan jälkeen mallin tuottama ennuste on otettu sellaisenaan käyttöön. Tämän lisäksi
esitetään varsinainen ennuste, joka sisältää ennustajan manipulaatiota. Tässä tapauksessa ei ole tehty muuta kuin
asetettu sen suuruinen eksogeeninen
shokki vuodelle 2020, että sen vuoden
malliennuste vastaa toimialan liikevaihtotiedoissa ilmenevää kehitystä.12 Mallinnuksessa ei siis ole huomioitu sitä,
että pandemia on jatkunut myös 2021
alkuvuonna. Kuviossa esitetään myös
puhtaan malliennusteen 75 % ennustevälit. Toisin sanoen tietyin oletuksin 75

% todennäköisyydellä tuotoksen volyymin kasvu osuu tälle välille. 13
Teollisuuden osalta kuviosta käy
ilmi, että malli onnistui ennustamaan
vuoden 2020 tuotoksen pandemiasta
huolimatta kohtuullisesti. Korjaus,
joka teollisuudelle on vuodelle 2020
tehty, on siis varsin maltillinen eikä
eroa oleellisesti puhtaasta malliennusteesta. Molemmat ennusteet ovat myös
ennustevälien sisällä.
Rakentamisen osalta puhdas malliennuste ja räätälöity versio eroavat
enemmän. Mallissa on muuttujina koko
taloutta koskevia tietoja, joista on jo saatavilla vuoden 2020 toteutuneet havainnot. Mallin mukaan näyttäisi siltä, että
jos pandemia olisi osunut symmetrisesti
koko talouteen myös rakentamisen tuotos olisi niiannut viime vuonna merkittävästi. Liikevaihtotietojen perusteella
rakentamisen tuotos pysyi kuitenkin
noin 2019 vuoden tasolla. Jos mallia
manipuloidaan vastaamaan tätä kehitystä siirtää se mallissa rakentamisen
tuotoksen supistumista tälle vuodelle.
Myöskään kaupan osalta mallin tarjoama kehitys vuodelle 2020 ei vastaa liikevaihtotietoja. Pandemia ei vaikuttanut
kaupanalaan läheskään yhtä ankarasti
kuin moneen muuhun alaan. Joten myös
kaupan osalta viime vuoden kehitystä on
pitänyt korjata ylöspäin. Molemmissa
ennusteissa kasvu voimistuu selvästi
vasta vuonna 2022.

Pandemian mukanaan
tuomat muutokset majoitusja ravitsemistoiminnan
tuotoksessa olivat sen verran
odottamattomia, ettei PT:n
toimialaennustemalli niitä
pystynyt ennustamaan.

hityksessä on kuitenkin majoitus- ja
ravitsemusalalla. Voidaan ajatella, että
normaalioloissa talouden supistuessa
noin 3 prosenttia ravitsemusala supistuisi mallin mukaan noin 2 prosenttia
vuonna 2020. Pandemia on kuitenkin
kurittanut tätä alaa merkittävästi. Liikevaihtotietojen mukaan alan aktiviteetti
on supistunut lähes 30 prosenttia. Asettamalla malli käyttäytymään näin, malli
palaa nopeasti voimakkaaseen kasvuun.
Vuonna 2022 tuotoksen taso ei kuitenkaan ole vielä vuoden 2019 tasolla, vaikka
onkin lähellä tätä. Muilla aloilla korjattu
ennuste pysyi melko hyvin mallin ennustevälien sisällä, pandemiasta huolimatta.
Tällä alalla korjattu ennuste ei kuitenkaan ole lähelläkään ennustevälejä. Tätä
voi tulkita niin, että kyseessä on ennennäkemätön äärimmäisen harvinainen
kehityskulku.
LOPUKSI

Erilaiset kriisit, kuten koronapandemia, aiheuttavat erityispiirteitä talouskehitykselle, joita on vaikeaa mallintaa
varsinkaan ennalta. Toisaalta juuri kriisit
ovat niitä aikoja, jolloin talousnäkymistä ollaan eniten kiinnostuneita ja jolloin
näistä on mahdollisesti myös eniten
hyötyä. Erityisesti koronakriisi aiheutti
talouteen negatiivisia vaikutuksia, jotka
jakautuivat hyvin eri suuruisina eri toimialoille. Yrittäessämme ymmärtää miten koronakriisin talouttamme heikensi,
toimialoittainen tarkastelu on tavallista
merkittävästi tärkeämpää. •

Viitteet
1 Toimialaennustetta rahoittavat seuraavat liitot:
Rakennusliitto, Ammattiliitto Pro, Tekniikan
akateemiset, AKT, PAM, Paperiliitto, Raideammattilaiset JHL ja Rautatiealan unioni.

Tässä esitetyistä toimialoista suurin
ero malliennusteen ja vuoden 2020 ke-

2 Sen todistaminen, onko näin käytännössä, on
hankalaa. Näin tekevät ainakin monet tahot,
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joissa on joku ennustemalli käytössä, koska monet

vat selvästi muita parempia, ainakaan kun huo-

toimialoittain kuin jos tarkastelisi vain koko

ennustemallit ovat tehty makroteorian pohjalta.

noimmat karsitaan tarkastelusta pois. Clemensin

talouden lukuja, ks. esim. Lähdemäki 2018.

Maailmalla on pyritty tarkastelemaan sitä, miten

2020 mukaan eroja on, kun huomioidaan myös

9 Mainittakoon myös esim. Valtionvarainminis-

hyvin ennusteet vastaavat sitä mitä talousteorian

ennustevälien muodostus (todennäköisyysja-

teriön johtama RAKSU-ryhmä, joka ennustaa

pohjalta voisi tulevasta päätellä, ks. esim. Casey

kauma), eikä vain piste-estimaatteja. Aiheesta on

rakennusalan suhdanteita, siis yhtä tiettyä toimi-

2020. Tämän tarkastelun pohjalta siis ainakin

aika paljonkin tutkimusta, koska kysymys liittyy

alaa. Rakennusalaa ennustaa myös Rakennusteol-

melko hyvin. Toisaalta osa ennusteen teossa arvi-

makroteoriassa paljon käytettyyn rationaalis-

lisuus. Lisäksi PTT tekee metsäsektoria koskevia

oitavista ilmiöistä ovat sellaisia, että taloustiede

ten odotusten oletukseen ja yleensä odotusten

ennusteita. Lisäksi on jotain muita vastaavia

ei tarjoa yksiselitteistä vastausta. Nyt on esimer-

muodostukseen.

tahoja, jotka tekevät yksittäisiä aloja koskevia

kiksi debatoitu siitä, mitkä ovat EU-elvytyspake-

6 Käsittääkseni esimerkiksi Suomen Pankin

ennusteita.

tin vaikutukset Suomeen. Yleisemminkin julkisen

raportoimat Nowcasting-mallin ennusteet

10 Todettakoon, että varsinkin pieniä toimialoja

elvytyksen tehosta on olemassa erilaisia arvioita.

ovat suoraan mallin tuottamia (ks. Itkonen

on haastavaa ennustaa mielekkäästi, esimerkiksi

3 Ks. esim. Mustonen 2016, jossa on kuvattu

& Juvonen 2017). Se on kuitenkin tarkoitettu

siksi, että niissä yksittäiset suurehkot satun-

Suomessa toimivien ennustelaitosten ennuste-

ennustamaan vain talouden lyhyen aikavälin

naisluonteiset tapahtumat saattavat vaikuttaa

toimintaa. Todettakoon, että ennusteprosesseja

näkymiä (kuluva ja seuraava neljännes) eikä

merkittävästi koko vuoden kehitykseen.

kehitetään koko ajan ja työ ei siksi anna täysin

siten vertaudu suoraan niihin vuosiennusteisiin,

11 Kehitystyö on vielä käynnissä ja siksi tässä on

ajankohtaista kuvaa eri ennusteen laatijoiden

joita useat tahot tuottavat. Hyvä kysymys onkin,

kuvattu vain mallin pääpiirteet.

prosesseista.

olisiko pitkässä juoksussa puhtaat malliennusteet

12 Huomaa että Tilastokeskuksen vuoden 2020

4 Lähtökohtaisesti näyttäisi kuitenkin siltä,

kuitenkin tarkempia kuin ennusteet, jotka ovat

toimialakohtaisia tietoja ei ole vielä saatavilla,

että ainakin VM:n, Suomen Pankin ja tutki-

tehty ilman varsinaista mallia tai hyödyntäen

joten myös vuosi 2020 joudutaan ennustamaan.

muslaitosten ennusteet ovat olleet valideja, ks.

malleja. Oletettavasti kuitenkin kriisit, esimerkik-

13 Tässä eksogeenisien muuttujien ennustevirhei-

Valtiontalouden tarkastusvirasto 2016.

si koronapandemia, ainakin tasoittavat tilannette

tä ei ole huomioitu. Näin tehtäessä ennustevälit

5 Useasta ennusteen laatijasta on myös se hyöty,

sekakäytön eduksi.

luonnollisesti kasvaisivat. Ennustevälit kuvaavat

että kilpailullisuus oletettavasti parantaa ennus-

7 Aihetta on tarkasteltu maailmalla. Casey 2021

siis ennustevirhettä tilanteessa, jossa eksogee-

tetarkkuutta. Se, onko tietyn tyyppiset ammat-

esimerkiksi esittää, että ennustajat luottavat

nisten muuttujien kehitys tiedetään varmaksi.

timaiset ennustajat systemaattisesti tarkempia

liiaksi omiin arvioihinsa ja hahmottavat huonosti

Huomaa myös, että vuodelle 2020 eksogeenisille

kuin toiset, on mielenkiintoinen kysymys. Tätäkin

omiin ennusteisiin liittyvää epävarmuutta.

muuttujille on olemassa toteutuneet arvot. Lisäk-

on maailmalla tutkittu ks. esim. D’agostino &

8 Esimerkiksi siitä miksi T&K-panokset supistui-

si oletetaan, että ennustevirheet ovat normaalisti

McQuinn & Whelan 2012. Heidän tulostensa

vat Suomessa finanssikriisin jälkeen saa huomat-

jakautuneet.

mukaan ei ole selvää, että tietyt ennustajat olisi-

tavasti tarkemman kuvan tarkasteltaessa ilmiötä
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Etsimme Talous & Yhteiskunta -lehteen

TOIMITUSSIHTEERIÄ
määräaikaiseen ja osa-aikaiseen työsuhteeseen
Toimitussihteeri palkataan määräajaksi Talous ja Yhteiskunta (T&Y) -lehden uudistushankkeeseen, joka
jatkuu 31.12.2021 asti. Toimitussihteerin tehtävänä on
vastata julkaisemamme taloudellisen aikakauslehden
sisällön suunnittelusta, artikkeleiden kokoamisesta,
koordinoinnista ja yhteyksistä lehden muihin tekijöihin.
Tehtävässä onnistuminen edellyttää talousosaamista
ja tuottamiskokemusta. Lisäksi arvostamme hyvää kirjallista ilmaisutaitoa, kokemusta toimittajan työstä ja
näyttöä onnistumisista tiedeviestinnässä. Toimitussihteerin tulee kyetä työskentelemään itsenäisesti, mutta
samalla toimimaan tiiviissä yhteistyössä tutkijoidemme ja viestintäammattilaistemme kanssa. Kiinnostus
talouspolitiikkaan ja -tieteeseen on tärkeää. Tehtävä
vastaa noin 50 % osa-aikaisuutta. Puolipäiväisen tehtävän palkka on 2250 euroa kuukaudessa. Kasvattamalla tehtävänkuvaa kattamaan tutkimuslaitoksen muita viestinnän tehtäviä osa-aikaisuuden laajuus on neuvoteltavissa.
Työ alkaa viimeistään syyskuun alusta. Valitut hakijat haastatellaan elokuun alussa.
Ilmoita kiinnostuksesi tehtävään jättämällä hakemus ja CV 30.6.2021 mennessä
osoitteeseen pt-tiedotus@labour.fi.
Lisätiedot viestintäkoordinaattori Essi Lindbergiltä p. 040 940 2835, essi.lindberg@
labour.fi 21.–24.6. klo 9–14 ja PT:n vt. johtajalta Hannu Jouhkilta p. 040 669 0519.

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) on riippumaton taloustieteellinen tutkimuslaitos. Tutkimuksen
painopisteitä ovat työmarkkinoiden, julkisen talouden sekä makrotalouden tutkimus. Tutkijat
tekevät korkeatasoista taloustieteellistä tutkimusta ja soveltavaa tutkimusta päätöksenteon tueksi.
Julkaisemme neljä kertaa vuodessa ilmestyvää Talous & Yhteiskunta -lehteä (T&Y-lehti), jossa
asiantuntijat kirjoittavat kansantaloudellisista ja muista yhteiskunnallisista teemoista. Lehti välittää
tutkimustietoa yleistajuisessa muodossa, valottaa ajankohtaisen talouskehityksen taustoja ja
pyrkii virittämään yhteiskunnallista keskustelua. Lehden aiempia numeroja pääsee lukemaan
verkkosivuiltamme: www.labour.fi/t&y/ .
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Suomen pankkisektori vakaa
koronakriisin läpi

– luottotappioiden kertymistä seurataan
Koronapandemian seurauksena epävarmuus taloudessa ja yritysten toimintaympäristössä kasvoi merkittävästi, mutta toistaiseksi
pankkisektori on säilynyt vakavaraisena. Järjestämättömien lainojen määrä on myös pysynyt matalalla tasolla. Taloudessa näkyy
piristymisen merkkejä, mutta epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä on yhä koholla. Jo ennen pandemiaa tunnistetut
kotitalouksien velkaantuneisuuteen liittyvät pankkisektorin haavoittuvuudet ovat edelleen ajankohtaisia.

S

uomen pankkisektori kohtasi
koronapandemian vakavaraisempana kuin globaalin
finanssikriisin. Pandemian
aiheuttamista poikkeusolosuhteista huolimatta suomalaisten pankkien ydinvakavaraisuus koheni hieman
vuoden 2020 aikana. Suomalaispankkien
ydinvakavaraisuus oli vuonna 2020 myös
eurooppalaista keskiarvoa korkeampi,
ja pankeilla on jo pitkään ollut runsaasti
pääomapuskureita yli pankkisääntelyssä
määriteltyjen vähimmäisvaatimusten.
Vahvat pääomapuskurit parantavat
pankkien riskinsietokykyä, eli pankit
pystyvät jatkamaan reaalitalouden luotottamista, vaikka niille tulisi jatkossa
jonkin verran nykytasoa enemmän luottotappioita. Vahva vakavaraisuus on seurausta muun muassa finanssikriisin jälkeen tehdyistä makrovakauspäätöksistä,
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joiden myötä pankkien pääomavaatimuksia on kasvatettu. Makrovakauspolitiikan
tavoitteena onkin ollut nimenomaan yllättäviin talouskriiseihin varautuminen.
Pankkien pääomavaatimuksia on nyt
helpotettu koronapandemian takia, ja
tällä on saatu kasvatettua laskennallista
lainanantokapasiteettia.
Peruspankkitoiminta on pärjännyt hyvin pandemian aikana. Suomalaispankkien korkokate, eli korkotuottojen ja korkokulujen erotus, nimittäin kasvoi vuonna
2020. Oman pääoman tuotolla mitattu
kannattavuus myös parani. Kannattavuutta paransi korkokatteen kasvun lisäksi myös kustannusten pieneneminen.
Kustannustehokkuuden parantamiseen
on kiinnitetty suomalaispankeissa erityistä huomiota viime vuosina, vaikka
laajalle levinnyt digitalisaatio ja niukat
konttoriverkot antavatkin pankeille Suo-

messa etulyöntiasemaa kustannusten
suitsimisessa moniin muihin eurooppalaisiin pankkeihin verrattuna.

Peruspankkitoiminta on
pärjännyt hyvin pandemian
aikana.
Pankkisektorin tilannetta koronapandemian aikana voi tarkastella myös Euroopan keskuspankin ja Suomen Pankin
toteuttaman pankkien luotonannon
seurantakyselyn 1 kautta. Koronakriisi näyttäytyy Suomen pankkisektorin
näkökulmasta tässä kyselyssä hyvin
erilaiselta kuin finanssikriisi reilu vuosikymmen sitten: pandemian aikana
yritysluottojen luottopolitiikkaa kevennettiin pikemminkin kuin kiristettiin,

Kuva
Maarit Kytöharju

Suomen pankin ekonomistit ANNIKA
LINDBLAD (vas.) ja KATJA AHONIEMI
kirjoittavat, että koronapandemian eteneminen
vaikuttaa ratkaisevasti reaalitalouden tulevaan
kehitykseen ja siten pankkisektorin tilanteeseen.

T&Y talous ja yhteiskunta

2 | 2021 39

ja kotitalouslainojen osalta luottopolitiikan kiristyminen oli finanssikriisiä
selvästi maltillisempaa. Esimerkiksi
finanssikriisin aikana nähtyä pankkien
rahoituksen kustannusten ja taseiden
asettamien rajoitusten aiheuttamaa
selkeää luottopolitiikan kiristymistä ei
Suomessa ole ainakaan vielä nähty koronakriisin aikana. Kyselyn perusteella
myös luottoehtojen – kuten marginaalien – kiristyminen on jäänyt pandemiavuonna huomattavasti finanssikriisiä
maltillisemmaksi.

ANNIKA
LINDBLAD
Annika Lindblad on ekonomisti Suomen Pankin Rahapolitiikka- ja tutkimusosastolla. Lindblad on väitellyt
valtiotieteiden tohtoriksi taloustieteestä Helsingin yliopistosta vuonna 2019.
Hänen tämänhetkinen työnsä liittyy
esimerkiksi lyhyen aikavälin malleihin,
Suomen talouden ennustamiseen ja
analysoimiseen, sekä pankkien luotonannon seurantakyselyyn.

KATJA
AHONIEMI
Katja Ahoniemi on vanhempi ekonomisti Suomen Pankin Rahoitusvakaus- ja tilasto-osastolla. Hän on
väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi
kansantaloustieteestä Helsingin
kauppakorkeakoulusta vuonna 2009.
Ahoniemen tutkimustyö on painottunut rahoitusmarkkinoiden volatiliteettiin. Hän on aiemmin toiminut
post doc -tutkijana Aalto-yliopiston
kauppakorkeakoulussa sekä apulaisprofessorina ja ohjelmajohtajana
Imperial College Business Schoolissa Lontoossa. Ahoniemi keskittyy
nykyisessä roolissaan pohjoismaisen
pankkisektorin ja kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden analyysiin.
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SUOMALAISPANKIT NAUTTIVAT
SIJOITTAJIEN LUOTTAMUSTA

Suomen pankkisektori on Euroopan
mittakaavassa melko riippuvainen
markkinaehtoisesta varainhankinnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että pankit
rahoittavat lainanantoaan talletusten
lisäksi myös muulla varainhankinnalla,
esimerkiksi laskemalla liikkeeseen omia
velkakirjojaan. Vaikka talletuskannat
kasvoivatkin voimakkaasti vuonna 2020,
on markkinaehtoisen varainhankinnan
osuus pankkien varainhankinnasta edelleen lähes puolet.

Pankkien varainhankinta oli
pandemian ensiaallon aikana
hetken tiukilla: rahoitusta
ei ollut tavalliseen tapaan
saatavilla, ja rahoituksen hinta
oli kallista.
Koko pohjoismainen pankkisektori on
pitkään nauttinut sijoittajien luottamusta, sillä Pohjoismailla on korkeat luottoluokitukset ja pankit ovat vakavaraisia.
Tämä näkyy sijoittajien matalina tuottovaatimuksina pohjoismaisten pankkien
velkakirjoissa: sijoittajien tuottovaatimukset esimerkiksi asuntolainavakuudellisissa katetuissa joukkolainoissa
ovat jo pitkään olleet negatiivisia.
Pankkien varainhankinta oli pandemian ensiaallon aikana hetken tiukilla:
rahoitusta ei ollut tavalliseen tapaan
saatavilla, ja rahoituksen hinta oli kallista. Tilanne kuitenkin normalisoitui
melko nopeasti, ja syksyyn mennessä
markkinat toimivat entiseen tapaan.
Pankkien velkakirjojen tuottovaatimukset ovat hetkellisen hyppäyksen
jälkeen myös palautuneet pandemiaa
edeltäneelle tasolle.
PANDEMIA SAATTAA KASVATTAA
LUOTTOTAPPIOITA

Koko pandemian ajan on sekä Suomessa että muuallakin Euroopassa seurattu
pankkien luottotappioiden kehitystä.
Toistaiseksi on saatu huokaista helpotuksesta: niin sanotut järjestämättömät
lainat eivät ole vielä juurikaan kasvaneet. Järjestämätön laina on pankin

saatava, jonka maksut ovat vähintään
90 päivää myöhässä.
Järjestämättömiä lainoja on jo pitkään ollut Suomessa selvästi vähemmän kuin Euroopassa keskimäärin
(kuvio 1). Monissa maissa ongelmalainojen määrät paisuivat huomattavasti
finanssikriisin jälkimainingeissa, mutta
niiden vähentämiseksi on tehty määrätietoista ja pitkälti menestyksekästä
työtä jo vuosien ajan. Ne pankit, joilla
on edelleen järjestämättömiä lainoja
verrattain paljon, kestävät huonommin
pandemiasta johtuvaa ongelmasaatavien mahdollista uutta aaltoa. Pankkien
välillä on Euroopan mittakaavassa myös
suuria eroja siinä, miten paljon niillä on
lainanantoa pandemialle alttiille toimialoille, kuten esimerkiksi majoitus- ja
ravitsemustoimialalle.
Järjestämättömät lainat heikentävät sekä pankkien kannattavuutta että
niiden vakavaraisuutta. Kannattavuus
heikkenee, kun ongelmalainoista tehdään
luottotappiovarauksia. Varausten avulla
pienennetään lainan jäljelle jäävää tasearvoa. Ongelmalainoista kertyy luonnollisesti myös huonommin korkotuottoja.
Vakavaraisuus puolestaan kärsii järjestämättömistä lainoista, sillä niillä
on korkeammat riskipainot. Pankkien
omien varojen vaatimukset määritellään
suhteessa riskipainotettuihin saamisiin,
joten jos riskipainot kasvavat, omien
varojen puskurit hupenevat suhteessa
riskipainotettuihin saamisiin. Näin ongelmalainat heikentävät suoraan pankkien kykyä luotottaa reaalitaloutta. Lisäksi järjestämättömien lainojen hoito
syö pankin resursseja, sillä se vaatii
maksusuunnitelmien uusimista, saatavien perintää ja vakuuksien realisointia.
Järjestämättömien lainojen suhteellinen
osuus on pankkien luotonannon seurantakyselyn perusteella kiristänyt jonkin
verran luottopolitiikkaa euroalueella
viime vuoden aikana, ja vastaajapankit
odottavat tämän kehityksen jatkuvan
vuoden 2021 alkupuoliskolla. Maakohtaiset erot voivat kuitenkin olla suuria.
Jos järjestämättömät lainat alkavat
jossain vaiheessa selvästi kasvaa, on
tärkeää, että pankit ryhtyvät nopeasti toimenpiteisiin niiden hoitamiseksi
pois taseistaan. Riittävien luottotap-

SUOMESSA, KUTEN USEIMMISSA MUISSAKIN EUROOPAN MAISSA, ON OLLUT
KÄYTÖSSÄ MYÖS LAAJA-ALAISIA LAINOJEN LYHENNYSVAPAITA, JOTKA
HEIKENTÄVÄT NÄKYVYYTTÄ PANKKIEN LUOTTOSALKKUJEN LAATUUN.

piovarausten tekeminen on tärkeää,
sillä se mahdollistaa lainan myymisen
edelleen sijoittajille. Pandemian jälkihoidossa on tärkeää välttää tilanne,
jossa järjestämättömien lainojen määrä kasvaa jälleen yhtä suureksi kuin se
oli finanssikriisin jälkeen. Koska pankit
ovat Euroopassa sekä kotitalouksille että
yrityksille erittäin merkittävä rahoituksen lähde, on Euroopan komissiokin julkaissut joulukuussa 2020 tiedonannon
pandemiasta syntyvien järjestämättömien lainojen käsittelystä.
Pankkien järjestämättömien saamisten kehitystä on ollut erittäin vaikea
ennakoida pandemian aikana. Erilaiset
laajat talouden tukitoimet ovat auttaneet yrityksiä ja kotitalouksia, mutta
velallisten todellinen maksukyky tukitoimien päättyessä ei ole tiedossa. Suomessa, kuten useimmissa muissakin Euroopan maissa, on ollut käytössä myös
laaja-alaisia lainojen lyhennysvapaita,
jotka heikentävät näkyvyyttä pankkien
luottosalkkujen laatuun.
Suomalaispankit varautuivat mahdolliseen luottotappioiden kasvuun tekemällä vuonna 2020 arvonalentumiskirjauksia selvästi edellisvuotta enemmän.
Lisäksi pankit joutuvat nykyisten kirjanpitosäännösten mukaisesti arvioimaan
säännöllisesti myöntämiensä lainojen
laatua. Pankkien arvion mukaan kohonneen luottoriskin lainoja on hieman
aiempaa enemmän, mikä saattaa ennakoida tulevaa kasvua pankkien järjestämättömissä lainoissa.
PANDEMIATILANTEEN LIEVENTYMINEN
VAHVISTAISI YRITYSTEN NÄKYMIÄ

Koronapandemialle altteimmat toimialat ovat kärsineet merkittävästi
pandemian hidastamasta kysynnästä.
Pankkien on ollut tärkeää luotottaa yrityksiä, jotta ne selviävät pandemiasta,
ja osittain sen vuoksi pankkien pääomavaatimuksiakin alennettiin. Toisaalta

pankeilla on kaksijakoinen haaste, sillä
yrityslaina-asiakkaiden maksuvaikeuksien lisääntyessä pankkien ongelmasaatavat voivat myös kasvaa.
Uusia yrityslainanostoja tehtiin runsaasti heti keväällä 2020 pandemian
puhjettua, mutta uusia lainoja on sen
koommin nostettu pääsääntöisesti viime vuosia vähemmän. Tämä selittynee useilla tekijöillä, kuten yrityksille
suunnatuilla tukitoimilla. Pandemian
talousvaikutukset ovat myös jääneet
selvästi pelättyä lievemmiksi. Lisäksi
tilastot osoittavat, että yritystalletukset
kasvoivat huomattavasti vuonna 2020,
joten osa uusista lainoista jäi sivuun varmuusvarastoksi.
Pankkien luotonannon seurantakyselyn mukaan yrityslainojen kysyntään
Suomessa vaikutti koronakriisin alussa kaksi vastakkaista voimaa: yhtäältä
epävarmuuden kasvaessa lainatarve
kiinteitä investointeja varten väheni
jyrkästi, toisaalta lyhytaikaisten rahoitustarpeiden lisääntyminen kasvatti lainakysyntää. Viime vuoden puolivälistä

alkaen yrityslainojen kysyntä on kyselyn mukaan vähentynyt. Vähenemisen
taustalla on arvioitu olevan edelleen
heikko lainatarve kiinteitä investointeja varten, kun taas lyhytaikaiset lainatarpeet eivät ole enää kevään jälkeen
lisääntyneet.
Investoinneissa on kuitenkin nyt näköpiirissä elpymistä. Elinkeinoelämän
keskusliiton tammikuisen Investointitiedustelun2 mukaan teollisuuden kiinteiden investointien arvo väheni vuonna
2020, mutta vastaajayritykset odottavat
kiinteiden investointien kasvavan reippaasti vuonna 2021. Kyselyssä todetaan
kuitenkin, että investointien toipuminen
on riippuvaista pandemiatilanteesta.
Toivoa toipuvasta taloudesta luo myös
teollisuuden luottamus, joka on jo ylittänyt pandemiaa edeltäneet tasot. Lisäksi
rahoitusolojen odotetaan pysyvän keveinä ja tukevan investointien toipumista.
Uusimman pankkien luotonannon seurantakyselyn perusteella yritysluottojen luottopolitiikka pysyi vuoden 2021
ensimmäisellä neljänneksellä muut-

Kuvio 1. Suomalaisilla pankeilla on eurooppalaisessa vertailussa hyvin vähän
järjestämättömiä lainoja suhteessa koko lainakantaan
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TOIVOA TOIPUVASTA TALOUDESTA LUO MYÖS TEOLLISUUDEN LUOTTAMUS,
JOKA ON JO YLITTÄNYT PANDEMIAA EDELTÄNEET TASOT.

tumattomana, eivätkä vastaajapankit
myöskään odota yrityslainojen luottopolitiikan kiristyvän Suomessa vuoden
toisella neljänneksellä.
Yrityslainaehtojen uudelleenneuvotteluissa nähtiin selvä piikki keväällä
2020, mutta tarve lyhennysvapaille palautui nopeasti pandemiaa edeltäneelle
tasolle. Uudelleenneuvotteluissa nähtiin
uusi pienempi nousu heti vuoden 2021
alussa, mutta sekin jäi näillä näkymin
väliaikaiseksi. Yritysten järjestämättömien lainojen määrä Suomessa ei kasvanut vuonna 2020, mutta ongelmalainoja
on jonkin verran enemmän niillä toimialoilla, joiden on katsottu olevan alttiita
koronapandemialle.
Konkurssien määrä on toistaiseksi ollut pandemian aikana pelättyä
pienempi, sekä odotettua paremman
talouskehityksen että laajojen tukitoimien ansiosta. Suomen teollisuussijoituksen (Tesi) yrityksiltä keräämän kyselyaineiston3 perusteella yritykset ovat
toistaiseksi pystyneet sopeuttamaan
kustannuksiaan esimerkiksi lomautus-

ten avulla (Mäki-Fränti 2021). Tesin
kysely vahvistaa myös makrotaloudellisesta tilastoaineistosta saatua kuvaa:
koronakriisi on koetellut toimialoja
epätasaisesti, ja liikevaihto on supistunut voimakkaasti erityisesti tietyillä
palvelutoimialoilla.
Mitä pidempään pandemia kestää,
sitä vaikeammaksi kannattavuusvaikeuksista kärsivien yritysten tilanne
muuttuu, mikä puolestaan kasvattaa
konkurssiriskiä. Jos yrityssektorin vaikeudet purkautuvat suurena konkurssien määränä, se johtaa todennäköisesti
myös pankkien luottotappioiden kasvuun. Velkojien mahdollisuuksia hakea
yrityksiä konkurssiin rajoitettiin pandemian takia, mutta poikkeuslaki päättyi
tammikuun 2021 lopussa. Väliaikainen
laki, joka estää konkurssihakemukset lyhytkestoisten maksuvaikeuksien vuoksi,
on puolestaan voimassa syyskuun 2021
loppuun. Konkurssien määrä lisääntyi
helmi-maaliskuussa 2021 sekä vuodentakaisesta että keskimääräisestä helmimaaliskuusta.

Kuvio 2. Uusia asuntolainoja on nostettu edellisvuosiin verrattuna runsaasti
viime kuukausina
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PANKEILLA VAHVA KYTKÖS ASUNTOMARKKINOIHIN

Suomalaisilla pankeilla on paljon asuntolainanantoa, ja kun mukaan lasketaan
myös taloyhtiölainat ja liikekiinteistösektori, oli kiinteistövakuudellisten
luottojen osuus kaikista pankkien luotoista vuoden 2020 lopussa yli puolet.
Pankit ovat siten haavoittuvia häiriöille
kiinteistömarkkinoilla. Asuntomarkkinat ovat kuitenkin olleet aiemmista talouskriiseistä poiketen vahvassa vedossa pandemian aikana. Asuntokauppoja
tehtiin vuoden 2020 lopulla ja vuoden
2021 alussa runsaasti, mikä näkyy uusissa asuntolainanostoissa (kuvio 2).
Ennätystasolla oleva kotitalouksien
velkaantuneisuus jatkoi myös nousuaan.
Asuntolainojen kysyntä on pankkien
luotonannon seurantakyselyn mukaan
ollut kasvussa jo kolme neljännestä, ja
vastaajapankit odottavat kysynnän kasvun jatkuvan kuluvan vuoden toisella
neljänneksellä. Vahvistuneen taloustilanteen on arveltu olevan tärkein syy
kysynnän piristymisen taustalla. Asuntojen hinnat eivät kuitenkaan ole koko
maan mittakaavassa juurikaan nousseet
pandemian aikana.
Asuntolainanantoa helpotettiin
pandemian puhjettua palauttamalla muiden kuin ensiasunnon ostajien
enimmäisluototussuhde eli lainakatto aiemmasta 85 prosentista 90 prosenttiin. Tällä toimenpiteellä pyrittiin
tukemaan rahoituksen välittymistä ja
asuntomarkkinoiden toimintaa.
Asuntolainojen uudelleenneuvotteluissa nähtiin voimakas piikki keväällä
2020, kun kotitaloudet tarttuivat laajasti tarjolla olleeseen mahdollisuuteen
ottaa lyhennysvapaita. Varsinainen
piikki ajoittui kuitenkin vain huhtikuulle 2020, ja sen koommin asuntolainojen kuukausittainen uudelleenneuvoteltu volyymi on ollut pandemiaa
edeltävällä tasolla.

KUN AKUUTEIN PANDEMIAKRIISI ON SELÄTETTY, TULEE VÄISTÄMÄTTÄ AIKA
KÄÄNTÄÄ KATSE KOHTI PANKKIEN TULEVAA SÄÄNTELYÄ.

Lyhennysvapaiden määrän huhtikuisesta kasvusta huolimatta asuntolainojen luottopolitiikassa ei raportoitu
pankkien luotonannon seurantakyselyssä kevenemistä pandemiavuoden aikana.
Vastaajapankit raportoivat sen sijaan
heikkojen talous- ja asuntomarkkinanäkymien sekä heikentyneen lainanhakijoiden luottokelpoisuuden asettaneen
hieman paineita luottopolitiikan kiristämiselle. Vuoden 2021 ensimmäisellä
neljänneksellä kyselyssä ei raportoitu
huomattavia muutoksia asuntolainojen
luottopolitiikassa, ja luottopolitiikan
odotetaan pikemminkin hieman kevenevän kuin kiristyvän seuraavan kolmen
kuukauden aikana.
Pankkien järjestämättömät saamiset
kotitalouslainoista kasvoivat hienoisesti vuonna 2020, mutta ovat edelleen
eurooppalaisessa vertailussa matalalla tasolla. Kotitaloudet tyypillisesti
vähentävät kulutustaan mieluummin
kuin jättävät asuntolainoja lyhentämättä. Yksityinen kulutus väheni voimakkaasti viime keväänä koronapandemian seurauksena, eikä kulutus ole vielä
palautunut pandemiaa edeltäneelle
tasolle. Kotitalouksien käytettävissä
olevien tulojen kasvu on kuitenkin
jatkunut vakaana läpi koronakriisin,
ja säästämisaste on noussut korkealle
tasolle. Kuluttajien luottamus tulevaan
talouskehitykseen on toipunut jo täysin
viime kevään pudotuksesta.
Yksityisen kulutuksen kasvun odotetaankin piristyvän ja toimivan kasvun
veturina Suomessa vuonna 2021, mutta kulutuksen toipumisen ehtona on
pandemiatilanteen rauhoittuminen.

Kulutuksen elpyminen nostaisi yritysten tuloja ja sitä myötä parantaisi myös
yritysten lainanhoitokykyä.
Huomattava kasvu työttömyydessä
voisi kuitenkin johtaa kotitalouksien kasvaviin maksuvaikeuksiin, ja siten myös
pankkien kasvaviin luottotappioihin
asuntolainanannosta. Työmarkkinoilla
tilanne heikkeni vuoden 2020 keväällä
rajusti, kun erityisesti työvoimavaltaisilla palvelualoilla kysyntä väheni selvästi.
Lomautettujen määrä on viime kevään
voimakkaan nousun jälkeen vähentynyt,
mutta on edelleen koholla. Lisäksi pitkäaikaistyöttömyys kasvoi viime vuoden
aikana. Työmarkkinoiden vahvemman
toipumisen edellytyksenä on pandemiatilanteen helpottuminen.
Kun akuutein pandemiakriisi on selätetty, tulee väistämättä aika kääntää
katse kohti pankkien tulevaa sääntelyä.
Makrovakauspuskurit ovat osoittaneet
tarpeellisuutensa. On hyvä, että pankeilla on riittävästi omia varoja, jotta
rahoituksen välitys reaalitalouteen ei
vaikeinakaan aikoina häiriinny liiallisesti. Mikäli kotitalouksien velkaantuneisuuden kasvu jatkuu, saatetaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön lainanottajiin
kohdistuvia uusia makrovakausvälineitä. Näitä voisivat olla enimmäisvelkasuhde eli velkakatto, jolla rajoitettaisiin
velkaantumista suhteessa tuloihin, taloyhtiölainojen enimmäisluotto-osuus,
jolla rajoitettaisiin uudiskohteiden yhtiölainan määrää suhteessa asunnon
velattomaan hintaan, sekä asunto- ja
taloyhtiölainojen enimmäispituus. Lainsäädäntötyö näihin uusiin välineisiin
liittyen on parhaillaan käynnissä. •

Viitteet

1 Lisätietoja kyselystä ja yksityiskohtaiset tulokset
löytyvät Euroopan keskuspankin sivuilta: https://
www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/index.en.html . Suomen tuloksista löytyy yhteenveto Suomen Pankin sivuilta:
https://www.suomenpankki.fi/fi/rahapolitiikka/
rahapolitiikan-valittyminen/pankkien-luotonannon-seurantakysely/ .
2 Kts. https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/
investointitiedustelu-teollisuusinvestointienodotetaan-piristyvan-merkittavasti/#spf-investointitiedustelu .
3 Suomen Teollisuussijoitus julkaisi kyselytuloksista raportin ”Koronakriisin vaikutukset Suomen
pk-yrityksiin”: https://www.tesi.fi/userassets/uploads/2020/12/20201208_Koronakriisin-vaikutukset-PK-yrityksiin_Kierros_3-FINAL-1.pdf. MäkiFränti (2021) analysoi Tesin kyselytuloksia.
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Covid-19, luottamus ja
digitalisaatio

Miten etätöihin siirtyminen tapahtui 2020?
Miten Suomi selvisi äkillisestä etätyöhön siirtymisestä ja etätyön tekemisestä keväällä ja syksyllä 2020? Miten työnantajan
ja työntekijän välisiä, työn valvontaan ja työnantajan määräämisoikeuksiin liittyviä työsuhteen ulottuvuuksia käsiteltiin
työntekijöiden siirtyessä etätyöhön? Tutkimuksemme osoittaa kahdella tekijällä olleen merkittävä asema nopeassa
etätyöhön siirtymisessä. Ensinnäkin luottamus työelämän peruspilarina on luonut tilanteen, jossa etätöihin siirtyminen sujui
helposti ilman työnantajan valvontaa, erillisiä etätyösopimuksia tai raportointivelvoitetta. Toiseksi, työelämän digiloikka
ja yhteiskunnan digitalisaatio ovat luoneet perustan etätöiden tekemiseen niille, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.
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utkimme työssäkäyvän
väestön etätyöhön siirtymistä, työn autonomisuutta ja etätyön tekoa
Covid-19-pandemian aiheuttamassa yhteiskunnallisessa poikkeustilanteessa kevään ja syksyn 2020
aikana. Nostamme esille kaksi kiinnostavaa seikkaa: luottamuksen työntekijä–työnantaja-suhteiden muotoaan
muuttavana perustana ja digitalisaation merkityksen etätyön sujuvuuden
takaajana.
Covid-19-pandemian jatkuessa etätyöhön kohdistuu kasvavaa huomiota.
Useita pieniin tai vinoihin aineistoihin
pohjautuvia tuloksia etätyöstä onkin
jo esitetty. Laajaa etätyön tekemistä
koskevaa tutkimusta ei vielä ole tehty. Kysymykset työsuhteisiin liittyvän
valvonnan ja kontrollin järjestämisestä
etätyön aikana eivät myöskään ole saaneet huomiota.
Meitä kiinnostivat etätyön tekemisen
yleisyys ja laajuus koko työssäkäyvässä

väestössä sekä etätyön järjestämiseen
ja tekemiseen liittyvät valvonnan ja
kontrollin kysymykset. Olimme erityisen kiinnostuneita etätyöhön ja etätyön
tekemiseen liittyvistä valvonnan ja kontrollin muodoista sekä etätyön valvonnan
järjestämisen tavoista teknisen valvonnan ja luottamuksen näkökulmista.
Luottamusta erityyppisten työsuhteiden
perustana on tutkittu varsin monipuolisesti työhön ja työn teoreettisiin näkökulmiin liittyen (mm. Ojala & Pyöriä
2020; Kovalainen 2004).
Tutkimme mainittuja kysymyksiä
väestötasoisesti edustavalla aineistolla. Tutkimuksen aineistonkeruu toteutettiin loka-marraskuussa 2020 Taloustutkimuksen toimesta. Aineiston
perusjoukko ja esitetyt tulokset ovat
väestöllisesti edustavia. Verkossa toteutettuun kyselyyn valikoitui ja vastasi
1518 henkilöä. Vastaajien jakaumat iän,
sukupuolen, koulutuksen ja talouden
yhteenlaskettujen bruttotulojen suhteen
on esitetty taulukossa 1.

Kuvat
Markku Koivumäki

SEPPO POUTANEN, JOHANNA ARVONEN
(vas.) ja ANNE KOVALAINEN Turun yliopistosta
tutkivat etätöihin siirtymistä. Heidät yllätti se, että
valtaosa työnantajista ei vaatinut työntekijöiltä
mitään ennakko- tai aikataulusuunnitelmia.
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KUKA SUOMESSA TEKEE
PAIKKARIIPPUMATONTA JA PAIKKAAN
SIDOTTUA TYÖTÄ?

ANNE
KOVALAINEN
Anne Kovalainen toimii professorina
Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa sekä parhaillaan vierailevana tutkijana Paderbornin yliopistossa Saksassa
(Wissenschaftskolleg). Professori Anne
Kovalainen on tutkinut mm. naisten
yritystoiminnan laajuutta ja muutoksia,
sosiaali- ja terveyssektorin uuden pienyritystoiminnan syntyä 1990-luvulla, sosiaalista pääomaa ja luottamusta, sekä
julkaissut kansainvälisesti useita teoksia,
mm. laadullisten tutkimusmenetelmien
oppikirjan. Parhaillaan hän tutkii mm. innovaatiotyön uusia muotoja.

SEPPO
POUTANEN
Sosiologian dosentti Seppo Poutanen
toimii vanhempana tutkijana Turun
yliopiston kauppakorkeakoulussa
sekä vierailevana tutkijana Paderbornin yliopistossa Saksassa (Wissenschaftskolleg). Dosentti Poutanen on
julkaissut kansainvälisesti mm. sosiaaliepistemologian, terveyssosiologian,
yhteiskuntateorian, tieteentutkimuksen
ja gender-tutkimuksen aloilta. Hänen
viimeisimmät tutkimushankkeensa käsittelevät digitaalisen alustatalouden
sekä siihen kytkeytyvän työn uudenlaisia muotoja ja tulevaisuutta.

JOHANNA
ARVONEN
Johanna Arvonen toimii Turun yliopiston
Turun työtieteiden keskuksessa tutkimusavustajana ja suorittaa taloussosiologian
maisteriopintojaan Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Arvonen valmistui valtiotieteiden kandidaatiksi 2020 pääaineenaan sosiaalitieteet.
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Selvitimme, minkä osuuden työajastaan
vastaajat käyttävät työtehtäviin, jotka
eivät ole sidottu työskentelypaikkaan,
ja joita on mahdollista tehdä muualla
kuin työpaikalla. Vastaajista 31 prosenttia teki pääosin paikkariippumatonta
työtä ja kertoi käyttävänsä yli 80 prosenttia työajastaan työtehtäviin, jotka
eivät kiinnittyneet fyysisesti työpaikkaan. Kokonaan paikkariippumaton
työ oli yleisintä korkeasti koulutettujen (28 %) ja suurituloisimpien (25
%) keskuudessa. Paikkariippumattoman työn osuus vaihteli ikäluokittain:
18–29- ja 30–44-vuotiaista viidennes
ilmoitti tekevänsä täysin paikkariippumatonta työtä, vanhimmasta ikäluokasta (60–64-vuotiaat) kokonaan
paikkariippumattomasti työskenteli
vain noin kymmenesosa. Jo ennen etätyösuositusta etätyö oli tuttua monelle
työssäkäyvälle.
ETÄTYÖN MAHDOLLISUUS EROTTELEE
TYÖNTEKIJÖITÄ

Etätyö on yllättävän yleistä, mutta tekemisen mahdollisuus erottelee vahvasti
työntekijöitä: kaikista kyselyyn vastanneista yhteensä 44 prosenttia oli tehnyt
etätöitä kevään ja kesän 2020 aikana.
Kaikista vastaajista 32 prosenttia ilmoitti tehneensä etätöitä säännöllisesti ja 12
prosenttia epäsäännöllisesti. Kaikista
vastanneista 55 prosenttia ei tehnyt tai
ei voinut tehdä lainkaan etätöitä työnsä
luonteen vuoksi. Etätyön määrissä esiintyi alueellisia eroja: säännöllistä etätyötä
tehtiin eniten Helsingin ja Uudenmaan
alueella (36 %) ja vähiten Pohjois- ja ItäSuomessa (19 %).
Tutkimuksemme perusteella etätyö
on pääosin ylempien toimihenkilöiden
työtä, mutta myös alempien toimihenkilöiden ja työntekijöiden ammateissa etätyö on mahdollista. Etätyö on yleisempää
korkeakoulutetuilla (74 %) ja suurituloisilla (70 %) muihin koulutus- ja tulotasoihin verrattuna. Vähiten etätöitä tekivät
ensimmäisen ja toisen asteen koulutuksen saaneet, joista vain noin neljännes
teki etätöitä kevään ja kesän 2020 aikana. Kolmannes työssäkäyvästä väestöstä

ei pysty tekemään paikkariippumatonta
työtä tai etätyötä: täysin paikkaan sidottu
työ on tavallisinta matalasti koulutettujen (49 %) ja vanhimman ikäryhmän (42
%) keskuudessa. Naisvaltaisilla palvelualoilla ja hoivatyöpaikoissa sekä miesvaltaisilla rakennus- ja korjaustoimialoilla ja
teollisuustuotannossa tehdään paikkaan
sidottua työtä.
Poikkeusoloihin siirryttiin maaliskuussa 2020, ja valmiuslaki rajoituksineen otettiin käyttöön 17.3.2020. Valmiuslaista luovuttiin kesäkuussa 2020,
mutta sen jälkeenkin muun muassa kokoontumisia rajoitettiin. Yleisten poikkeusolojen sekä alueellisesti eriytyvien
rajoitusten vaikutukset näkyvät tuloksissamme. Jo ennen poikkeusoloihin
siirtymistä etätyöstä oli tullut tehokas
ratkaisu pandemian hillitsemiseksi.
Kevään ja kesän 2020 etätyömääriin
nähden etätyön tekeminen väheni hieman syksyllä 2020. Syksyllä etätöitä teki
yhteensä vajaat 40 prosenttia kaikista
vastaajista, joista säännöllisesti etätöitä
teki 28 prosenttia ja epäsäännöllisesti
12 prosenttia. Säännöllisesti etätöitä
tekevien määrä oli keväästä 2020 syksyyn 2020 tultaessa laskenut 4 prosenttiyksikköä ja epäsäännöllisesti tekevien
määrä yhden prosenttiyksikön verran.
Vastaavasti etätöitä tekemättömien määrä oli syksyyn mennessä noussut 55 prosentista 61 prosenttiin.
LUOTTAMUS LOI POHJAN ETÄTÖIHIN
SIIRTYMISEN SUJUVUUDELLE

Koko maata koskeva poikkeustila oli
äkillinen, epidemian vuoksi välttämätön mutta raju toimenpide koskiessaan
koko yhteiskuntaa. Suomi ”sulkeutui”
kun valmiuslain mahdollistamia toimenpiteitä otettiin käyttöön maaliskuussa
2020. Työnantaja- ja työntekijäjärjestöihin kohdistui keväällä 2020 nopeasti paineita jakaa tietoa ja luoda malleja
etätyön tekemiselle ja pandemiarajoitusten työsuojelulliselle hoitamiselle.
Valmiuslain keinovalikoiman käyttöönotto loi täysin uudenlaisen tilanteen suomalaisessa yhteiskunnassa.
Valmiuslain tarkoituksena on poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata
sen toimeentulo ja maan talouselämä
(Valmiuslaki 1552/2011). Valmiuslain

ETÄTYÖ ON YLLÄTTÄVÄN YLEISTÄ, MUTTA TEKEMISEN MAHDOLLISUUS
EROTTELEE VAHVASTI TYÖNTEKIJÖITÄ.

käyttöönoton perustana on niin kutsuttu
pakottava tarve. Lain ollessa voimassa
päätäntävalta esimerkiksi koulujen sulkemisesta sekä ihmisten liikkumisen
rajoittamisesta siirtyi valtioneuvostolle
ja osin ministeriöille. Valmiuslaki antoi
keinoja puuttua tarvittaessa nopeasti
suomalaisen yhteiskunnan, työelämä
mukaan lukien, toimivuuteen.
Työlainsäädännön lähtökohtana on
työnantajan työnjohto-oikeus ja työn
tekemiseen liittyvä valvontaoikeus.
Valmiuslain nojalla annettu asetus
(18.3.2020) antoi työnantajille mahdollisuuden muun muassa poiketa työaika- ja
vuosilomajärjestelyistä. Mahdollisuutta
oli tarpeen käyttää terveydenhuollossa
ja yhteiskunnan perusinfrastruktuurin
ylläpidossa. Valmiuslaki asetti myös
uusia velvoitteita työnantajille riskien
arvioinnin osalta, esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan altistumisriskin suhteen.
Valtioneuvoston periaatepäätöksellä kevään toimenpiteisiin kuului muun muassa se, että 6.5.2020 etätyösuositusta
jatkettiin. Etätyösuositus, jossa suositeltiin mahdollisimman laajasti etätyötä,
on edelleen voimassa tätä kirjoitettaessa
(23.03.2021).

Tutkimuksemme mukaan
valtaosa etätyötä keväällä
2020 tehneistä siirtyi etätyön
tekemiseen hyvin helposti:
etätyön tekemisen tavasta
ei tarvinnut erikseen sopia
työnantajan kanssa.
Tutkimuksemme mukaan valtaosa etätyötä keväällä 2020 tehneistä (77 %) siirtyi etätyön tekemiseen hyvin helposti:
etätyön tekemisen tavasta ei tarvinnut
erikseen sopia työnantajan kanssa. Tulkintamme mukaan tämä siirtymisen
helppous johtui kolmesta seikasta: i)

yleisestä luottamuksesta yhteiskunnan
rakentajana ja erityisestä luottamuksesta työnantaja-työntekijäsuhteissa,
ii) poikkeuslain pakottavasta luonteesta sekä iii) digitalisaation luomasta perustasta (hyvä infrastruktuuri).
ETÄTYÖN VALVONTAA JA VÄLINEITÄ

Keskeisiä etätyön ”välineitä” ja sen
mahdollistajia ovat hyvä laajakaistayhteys ja luotettavat tietoliikenneyhteydet kodin ja työpaikan välillä. Digitalisaatio oli Suomessa arkipäivää jo
ennen pandemiaa: muihin Pohjoismaihin verrattuna Suomessa oli asukasta
kohden eniten laajakaistaliittymiä ja
eniten mobiilidatan käyttöä vuonna
2019 (Traficom 2019).

Työelämän digitalisaation ja perusinfrastruktuurin toimivuuden ansiota
on, että etätyövälineiden käyttöönotto oli sujuvaa nopeasta etätyöhön
siirtymisestä huolimatta: 92 prosenttia vastaajista ilmoitti työvälineiden
ja ohjelmistojen käyttöönoton olleen
helppoa. Suurimmalla osalla (82 %)
kaikki työvälineet ja ohjelmistot olivat
heti käytössä etätyön alkaessa. Samojen
ohjelmien ja työvälineiden käyttö jatkui
siis enimmäkseen keskeytymättä, vain
työn tekemisen paikka vaihtui kodiksi. Matalasti koulutetuilla oli eniten
puutteita tarvittavien työvälineiden
suhteen: kolmannes heistä ilmoitti, että
kaikki työvälineet ja ohjelmistot eivät
heti olleet käytettävissä.

Taulukko 1. Vastaajien jakaumat iän, sukupuolen, koulutuksen ja talouden
yhteenlaskettujen bruttotulojen suhteen.
Lukumäärä
Ikäluokka
18–29-vuotiaat

278

30–44-vuotiaat

398

45–59-vuotiaat

445

60–64-vuotiaat
Sukupuoli
Mies
Nainen
Koulutus
Perus-/kansakoulu
Ammatti-, tekninen-/kauppakoulu/ylioppilas/lukio
Opisto/ammattikorkeakoulu
Yliopisto/korkeakoulu
Talouden yhteenlasketut bruttotulot vuodessa (€)
Alle 20000
20001–40000
40001–60000
60001–80000
Yli 80000
En halua vastata

397
763
755
94
539
466
419
246
328
292
231
229
192
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Entä miten etätyön tekoa valvotaan?
Selvitimme valvontaa kysymällä työntekijöiltä etätyöhön valmistautumisesta, työsuunnitelmien laatimisesta
ja työnteon ja tehtävien ennakointivelvoitteista. Kysyimme, tuliko työntekijän esittää ennakkosuunnitelma
etätyöstä, esimerkiksi erittely tehtävistä tai tehdyistä töistä, aikataulusuunnitelma tai työtehtävien jäsentely

(esimerkiksi viikko- tai kuukausisuunnitelmana) työnantajalle.
Oli yllättävä tulos, että ylivoimaisesti
suurimman osan (91%) työntekijöistä ei
tarvinnut esittää ennakko- tai aikataulusuunnitelmia työnantajalle. Suunnittelu- tai aikatauluvaatimus koski vain
hyvin pientä osaa etätyötä tekevistä.
Kysyimme myös, miten etätyötä ja
etätyön tekemistä valvotaan työnanta-

Kuvio 1. Työhön kohdistuvan valvonnan muutos etätyöhön siirtymisen jälkeen.
Kaikki vastaajat (n=699) 4
Ikäluokka
18–29 (n=136)
30–44 (n=203)
45–59 (n=224)
60–64 (n=136)
Sukupuoli
Mies (n=365)
Nainen (n=334)
Koulutus
Perus-/kansakoulu (n=17)
Am., tekn.-/kauppakoulu, yo/lukio (n=145)
Opisto/ammattikorkeakoulu (n=216)
Yliopisto/korkeakoulu (n=321)
Talouden yhteenlasketut bruttotulot
Alle 20000 euroa/v (n=91)
20001–40000 euroa/v (n=116)
40001–60000 euroa/v (n=138)
60001–80000 euroa/v (n=110)
Yli 80000 euroa/v (n=161)

72

10

5
1
7
4

69
75
71
70

3
5

73
70

11
7
4
3

61
65
73
74
65
73

3
1
2

8
6

0%

20%

VALVONTA ON LISÄÄNTYNYT
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8
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12
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19
18
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8 10
10 8

80%

100%

VALVONTA ON PYSYNYT ENNALLAAN
EN OSAA SANOA

VALVONTA ON VÄHENTYNYT

Kuvio 2. Työnantajan luottamuksen muutos työsuoritusta kohtaan etätyöhön
siirtymisen jälkeen.
Kaikki vastaajat (n=699) 7
Ikäluokka
18–29 (n=136)
30–44 (n=203)
45–59 (n=224)
60–64 (n=136)
Sukupuoli
Mies (n=365)
Nainen (n=334)
Koulutus
Perus-/kansakoulu (n=17)
Am.-, tekn.-/kauppakoulu, yo/lukio (n=145)
Opisto/ammattikorkeakoulu (n=216)
Yliopisto/korkeakoulu (n=321)
Talouden yhteenlasketut bruttotulot
Alle 20000 euroa/v (n=91)
20001–40000 euroa/v (n=116)
40001–60000 euroa/v (n=138)
60001–80000 euroa/v (n=110)
Yli 80000 euroa/v (n=161)

75

10
6
6
6

68
75
77
85

9
6

75
74
63

4
6
8
7

0%

20%

LUOTTAMUS ON KASVANUT
LUOTTAMUS ON VÄHENTYNYT
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5

84
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LUOTTAMUS ON PYSYNYT ENNALLAAN
EN OSAA SANOA

jan toimesta. Kaikista vastaajista lähes
puolet (45%) ilmoitti, ettei etätyötä
valvota lainkaan. Suurimman osan
kohdalla kyse oli tavanomaisen työn
jatkumisesta, vain paikka muuttui.
Saamamme vastaukset kertovat ennen
kaikkea vahvasta luottamuksesta suomalaisessa työelämässä: työnantajalle
on tärkeintä töiden sujuminen, eikä
erityistä työn valvontaa katsota tarpeelliseksi lisätä tai erikseen järjestää
etätyöolosuhteissa.

Työelämän digitalisaation
ja perusinfrastruktuurin
toimivuuden ansiota on, että
etätyövälineiden käyttöönotto
oli sujuvaa nopeasta etätyöhön
siirtymisestä huolimatta.
Etätyön valvonnassa yleisimpiä valvontatapoja olivat digitaalinen kellokortti
tai työpaikan järjestelmiin kirjautumisen yhteydessä tapahtuva rekisteröityminen (24 %), ja viikko- tai kuukausiraportointi (23 %). Online-seuranta, eli
monitorin tai näppäimistön seuranta, oli
käytössä vain 3 % vastaajista, ja järjestelmä oli ollut käytössä jo ennen etätyöhön
siirtymistä.
Verratessamme valvontaa ennen etätyöhön siirtymistä ja siirtymisen jälkeen
havaitsimme, että työtä ja työsuorituksia on etätyöaikana valvottu vähemmän
kuin ennen etätyöhön siirtymistä. Kaikista vastanneista vajaa kolmannes (31
%) vastasi, ettei työtä valvottu lainkaan
ennen etätyöhön siirtymistä. Etätyöhön siirtymisen jälkeen vastaava luku
oli lähes puolet: 45 prosenttia kaikista
vastanneista ilmoitti, ettei työtä valvottu lainkaan etätyön aikana. Suurin osa
vastaajista (71 %) lisäksi kertoi, ettei
työnantajan tarvinnut tietää työntekijän
fyysistä sijaintia tai sitä, missä paikassa
etätöitä tehdään.
Kun kysyimme, onko työnantajan
luottamus kasvanut, pysynyt ennallaan vai vähentynyt etätöiden myötä,
yli 80 prosenttia vastasi myönteisesti
tai neutraalisti (Kuvio 1). Vain 3 prosenttia koki työnantajan luottamuksen
vähentyneen etätyöhön siirtymisen jäl-

ETENKIN 30–59-VUOTIAAT, KORKEAKOULUTETUT JA YLIMPÄÄN
TULOLUOKKAAN KUULUVAT HALUAISIVAT JATKAA PYSYVÄSTI ETÄTÖISSÄ
VIELÄ COVID-19-PANDEMIAN JÄLKEENKIN.

keen. Työtehtävillä on kuitenkin eroa:
vaikka vain 4 prosenttia kaikista vastaajista koki, että valvonta on lisääntynyt,
perus- tai kansakoulun käyneet kokivat
muita useammin valvonnan lisääntyneen. Miehet kokivat pääsääntöisesti
naisia useammin luottamuksen kasvaneen. Korkeasti koulutetut naiset olivat miehiä epävarmempia siitä, miten
työnantajan luottamus työsuoritusta
kohtaan on muuttunut.

Oli yllättävä tulos, että
ylivoimaisesti suurimman osan
työntekijöistä ei tarvinnut
esittää ennakkosuunnitelmia
tai aikataulusuunnitelmia
työnantajalle.
Julkisessa keskustelussa on nostettu
esille työpaikan sosiaalisen elämän puute etätyöajan negatiivisena seurauksena.
Itse työn tekemisen sujuvuus ja työnantajan sille antama tuki etätyössä ovat
saaneet vähemmän julkista huomiota.
Tästä syystä arvioimme etätyön tekemisen sujuvuutta ja laatua kysymällä tuen
riittävyyttä, etätyössä koettua tehokkuutta sekä arkisen työpäivän muutosta
etätyöhön siirtymisen jälkeen.
Tuloksemme vahvistavat luottamuksen merkitystä etätyössä ja tuovat lisävalaistusta kysymykseen siitä, onko
työsuoritus kärsinyt etätöissä työpaikan sosiaalisten suhteiden puutteesta.
43 prosenttia vastaajista koki työsuorituksensa tehostuneen etätöiden myötä.
TYÖ KOTONA JA KÄNNYKÄSSÄ

Etätyökeskustelussa työ ja koti on usein
asetettu vastakkain, mutta suurella osalla työntekijöistä työ on monipaikkaistunut jo varsin kauan sitten. Viimeistään
älylaitteet ovat tuoneet työt ja työpaikan
normaaliksi osaksi kotiarkea.

Etätyöt tuovat mukanaan merkittäviä myönteisiä seikkoja, joilla on
vaikutusta työntekijöiden arjen ajankäyttöön. Tärkeimmäksi myönteiseksi
muutokseksi etätyössä nousi ”turhan
matkustamisen pois jääminen” (74 %).
Työmatkat koettiin etätyön osoittamien mahdollisuuksien myötä rasittavina, ja työmatkojen poisjääminen oli
vastaajien enemmistön mielestä myönteinen asia.
Lähes puolet vastaajista piti tärkeänä myönteisenä muutoksena, että etätyö mahdollisti kodin ja työn paremman
yhdistämisen (47 %). Myös etätyöhön
liittyvä suhteellisen suuri vapaus määrittää työajat koettiin positiivisesti (43
%). Toisaalta työasioiden koettiin olevan aina läsnä suorituspaikan ollessa
kotona (32 %) ja työnteon jonkin verran kärsivän työpaikan sosiaalisten
suhteiden puuttumisen vuoksi (30 %).
Osa vastaajista koki itsensä kuitenkin tehokkaammaksi työntekijäksi totuttuaan
etätyöhön (27 %). Viidennes vastaajista
ajatteli turhien kokousten ja palaverien jääneen myönteisesti pois arkisesta
työpäivästään.
ETÄTYÖ TULEVAISUUDESSA

Etätyöhön ja etätyön tekemiseen on
Covid-19-pandemian aikana kohdistunut lukuisia aineistollisesti rajallisia
tai vinoja verkkokyselyitä, joiden perusteella ei voida todeta suomalaiseen
työssäkäyvään väestöön yleistettynä
etätyöstä kovinkaan paljoa. Laajalla
koko työssäkäyvää väestöä edustavalla
otoksella hankimme luotettavampaa
tietoa etätyöstä pandemian aikana. Yleiset väittämät työelämän kehityksestä ja
tulevaisuudesta on syytä perustaa tilastollisesti mahdollisimman edustavaan
tietoon. Tuloksemme etätyön kiinnostavuudesta ovat samansuuntaisia Työolobarometrin ennakkotulosten kanssa
(TEM 2021).

Tuloksemme kertovat pandemian
aiheuttamissa poikkeusoloissakin tapahtuneesta nopeasta ja onnistuneesta
etätyöhön siirtymisestä suomalaisessa
työelämässä. Työnantajien ja työntekijöiden välillä vallitsee vahva luottamus
siitä, että työt sujuvat etänä ilman erityistä valvontaa. Onnistunutta etätyökehitystä on eittämättä tukenut niin
kutsuttu digiloikka, joka on mahdollistanut suhteellisen ongelmattoman
siirtymisen etätyöhön keväällä 2020 ja
töiden jatkamisen etänä. Tämä näkyy
vastauksissa: suurin osa haluaa jatkaa
etätöissä pysyvästi (52 %) tai ainakin
koronaepidemian keston ajan (29 %).
Vain vajaa viidennes vastaajista ei halua
jatkaa etätöissä.
Halukkuutta etätöiden jatkamiseen
esiintyy kaikissa iän, koulutuksen ja tulojen mukaan tarkastelluissa ryhmissä,
mutta etenkin 30–59-vuotiaat, korkeakoulutetut ja ylimpään tuloluokkaan
kuuluvat haluaisivat jatkaa pysyvästi
etätöissä vielä Covid-19-pandemian
jälkeenkin. Etätöissä jatkaminen saa
eniten vastustusta perus- tai kansakoulun käyneiden keskuudessa: heistä
40 prosenttia ei halua jäädä etätöihin.
He kokivat eniten ongelmia etätyöhön
siirtymisessä, työvälineiden ja esimerkiksi tarvittavien etätyöohjelmien käytön tuessa sekä kokivat saavansa vähiten
työnantajatukea.
LOPUKSI

Tutkimuksellamme on kolme keskeistä
johtopäätöstä. Ensinnäkin työn valvontaa
koskevat vastaukset osoittavat, että etätöitä
tekevien suomalaisten ja heidän työnantajiensa välillä vallitsee vahva luottamus
töiden sujumisesta ja työnteon sujuvuudesta. Etätyösuositus on otettu vakavasti,
ja vastanneiden työntekijöiden mukaan
työnantajat eivät ole lisänneet etätyön valvontaa etätöiden jatkuessa pitkin syksyä ja
aina seuraavaan vuoteen saakka.
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TÄRKEIMMÄKSI MYÖNTEISEKSI MUUTOKSEKSI ETÄTYÖSSÄ NOUSI
"TURHAN MATKUSTAMISEN POIS JÄÄMINEN".

Etätyön tekemistä valvotaan Suomessa
vähän, eikä töiden sujuessa valvonnalle
ole tarvettakaan. Työn valvonta on työntekijöiden vastausten perusteella jopa
vähentynyt. Etätyöhön siirtyminen ei
enemmistön kohdalla edellyttänyt myöskään erillistä sopimista tai etätöitä koskevan ennakkosuunnitelman tekemistä.
Valvonnan vähäisyydestä huolimatta työnantajan luottamuksen on koettu
säilyneen ennallaan tai jopa parantuneen. Onkin perusteltua todeta, että
työpaikoilla ja laajemmin työmarkkinoilla jo olemassa ollut ja institutionaalisesti rakentunut luottamus on
kantanut ja ulottunut myös Covid19-epidemian yli etätyöhön ja sen järjestelyihin. Työntekijät eivät tuoneet
esille etätyöhön usein yhdistettyä valvonnan lisääntymistä.
Toiseksi tulokset osoittavat, että etätyökokemukset ovat pääosin myönteisiä. Etätyössä ollaan halukkaita jatkamaan jopa pysyvästi myös sen jälkeen,
kun Covid-19-epidemia on laantunut,

ja tilanne jälleen sallisi työnteon työnantajan tiloista käsin. Tutkimushavaintomme on yhteydessä aikaisemmin mainittuun luottamukseen: kun
etätyön tekeminen sujuu positiivisesti
luottamuksen ilmapiirissä, etätyön
myönteiset puolet painavat vaakakupissa eniten, ja etätyössä ollaan valmiita
jatkamaan epidemian jälkeenkin.
Kolmanneksi tuloksistamme havaitaan, että Covid-19:n aiheuttama nopea
etätyöhön siirtyminen on tuottanut yhteiskunnallisesti eriytyvää kehitystä.
Joitakin töitä on pakko tehdä paikan
päällä. Matalasti koulutetuilla ja pienituloisilla on aineistomme perusteella ollut kevään ja syksyn 2020 aikana enemmän vaikeuksia etätöihin siirtymisessä
ja etätyön tekemisessä kuin korkeasti
koulutetuilla. Etenkin matalasti koulutetuilla oli muita harvemmin mahdollisuus siirtyä etätöihin epidemian myötä
poikkeusolojen alkaessa. Heillä oli etätyössäkin enemmän vaikeuksia tarvittavien työvälineiden ja ohjelmistojen

käyttöönotossa sekä puutetta erillisistä
työpöydistä tai -tiloista. Lisäksi he kokivat muita useammin jäävänsä etätyössä
vaille riittävää tukea. Nämä vaikeudet
heijastuivat haluttomuutena jatkaa etätöissä Covid-19-epidemian päättymisen
jälkeen. Vain hieman yli kolmannes epidemian aikana etätyötä tehneistä perustai kansakoulun käyneistä voi ajatella
jatkavansa etätöissä pysyvästi.
Onko etätyö tullut jäädäkseen pandemian laannuttua? Työn tehokkuuden
ja työntekijöiden kokemien myönteisten seikkojen valossa näin vaikuttaisi
tapahtuvan. Yleisesti ottaen työsuoritusten ei raportoitu kärsineen työpaikkojen sosiaalisten suhteiden tai työmatkojen puuttumisen vuoksi. Vastaukset
kertoivat pikemminkin päinvastaista,
kun ikä-, sukupuoli-, tulo- ja koulutustausta otettiin huomioon. Etätyö ei
lamaannuttanut suomalaista taloutta
tai työelämää, vaan se näyttää tuoneen
sekä uusia käytäntöjä että tehostaneen
ainakin osaa työnteosta. •

Kirjallisuus
Kovalainen, A. (2004), Rethinking social capital and trust. Teoksessa B.L. Marshall & A. Witz (2004), Interrogating Social Theory. OUP. London.
Ojala, S. & Pyöriä, P. (2020), Pirstoutuvatko työurat? Teollisuusalat talouden ja teknologian murroksissa. Tampere: Tampere University Press.
TEM (2021), Työolobarometri 2020. Työ- ja elinkeinoministeriö. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-753-3 (luettu 22.3.2021).
Traficom (2019), Suomi Pohjoismaiden kärjessä mobiilikehityksessä – kiinteä verkko laahaa perässä. https://www.traficom.fi/fi/ajankohtaista/
suomi-pohjoismaiden-karjessa-mobiilikehityksessa-kiintea-verkko-laahaa-perassa (luettu 26.2.2021).
Valmiuslaki 2011/1552. Annettu Helsingissä 29.12.2011. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552 (luettu 1.3.2021).
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Olet ko k uu n nel lut jo
Ta lou s & Yht ei sk u nt a -p o dc a s t ia?

T&Y-PODCAST

T&Y-podcastissa keskustellaan taloudesta ja ajankohtaisista teemoista. Podcastissa Elina Pylkkäsen kanssa keskustelevat talous- ja yhteiskuntavaikuttajat
yhteiskunnan eri aloilta.

Jakso 1/2021

Jakso 2/2021

Jakson aiheena on Työllisyysrahasto työllisyyden edistäjänä ja työttömyyden taklaajana. Vieraana Työllisyysrahaston toimitusjohtaja Janne Metsämäki.

Jakson aiheena on Suomen eläkejärjestelmä.
Vieraana Työeläkevakuuttajat TELA ry:n
toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes.

T&Y-PODCASTIN KAIKKI JAKSOT LÖYDÄT PT:N VERKKOSIVUILTA:
HTTPS://LABOUR.FI/TY-PODCAST/
PODCASTIT LÖYTYVÄT MYÖS SOUNDCLOUDIN JA SPOTIFYN KAUTTA:
@SPOTIFY @SOUNDCLOUD
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Kolumni

Toni Juuti
Tutkija
Palkansaajien tutkimuslaitos
toni.juuti@labour.fi

Kuva
maarit kytöharju

Kannattaako yrittää?

Y

rittäjyys on keskeinen innovoinnin
ja talouskasvun moottori, ja uudet
ja kasvavat yritykset luovat lukemattomia työpaikkoja. Nämä hyvinvointimme kannalta välttämättömät
tavaroita ja palveluita tuottavat entiteetit eivät ole
mannan tavoin taivaasta tippuvia rakennelmia, vaan
yritysten takana on joukko ihmisiä. Siispä on tarpeen kysyä, minkälaiset ihmiset ryhtyvät yrittäjäksi,
millaiset ihmiset menestyvät yrittäjinä ja miten henkilön tulot muuttuvat hänen ryhtyessään yrittäjäksi.

Näyttää olevan tärkeää erotella
michaelbloombergit ja hot dog
-kauppiaat toisistaan.
On tärkeää määritellä, mitä yrittäjillä tarkoitetaan.
Monet tutkimukset 20–30 vuoden takaa osoittivat,
että keskimääräinen yrittäjä tienaa vähemmän kuin
keskimääräinen palkansaaja. Näiden havaintojen takana oli se, että yrittäjiä kohdeltiin yhtenä joukkona
tekemättä eroa osakeyhtiöiden ja henkilöyhtiöiden
sekä toiminimien välille. Kun näitä ryhmiä tarkastellaan erikseen, havaitaan osakeyhtiöitä omistavien tienaavan palkansaajia enemmän. He ovat myös
useammin miehiä, iäkkäämpiä ja korkeammin
koulutettuja. Edward Glaeseria lainaten näyttää
olevan tärkeää erotella michaelbloombergit ja hot
dog -kauppiaat toisistaan.
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Listaamattomia osakeyhtiöitä koskien herää
myös kysymys siitä, miten erotella passiiviset
omistajat – tai raflaavammin kapitalistit – aktiivisista ”oikeista” yrittäjistä. Tulojen mittaamista
koskien on puolestaan tärkeää huomata, että yksilön ja yrityksen välinen raja-aita voi olla utuinen.
Tämän seurauksena tiedot yritysten omistajista
tulisi pystyä yhdistämään henkilötason tulotietoihin, jotta nähtäisiin missä mitassa yrittäjät jättävät
voittojaan realisoimatta ja hyödyntävät yritystään
säästöpossuna.
Vastikään edesmennyt Edward Lazear tarjosi
hyödyllisen ja intuitiivisen ajattelun apuvälineen
sen pohtimiseksi, ketkä ryhtyvät yrittäjäksi. Teorian keskiössä on ajatus siitä, että yrittäjien pitää olla
spesialistien asemesta ”joka paikan höyliä”, jotka
ovat vähintään kelvollisia monessa eri asiassa. Lazearin kuvaamaa esimerkkiä mukaillen henkilön,
joka haluaa perustaa pienen ravintolan, tulee osata
valmistaa maistuvaa ruokaa, kerätä varoja, palkata
työntekijöitä, valita sijainti, suunnitella sisustus,
hankkia raaka-aineita mahdollisimman huokeaan
hintaan sekä ymmärtää kirjanpidon ja markkinoinnin päälle. Tuntuu kovin vaikealta näin derivointiin
ja regressiomalleihin ehdollistuneena tutkijana,
joten teoria vaikuttaa uskottavalta.
Lazearin työtä seurannut empiirinen tutkimus
on tuottanut ristiriitaisia tuloksia. Toiset tutkimuksista löytävät yhteyden mitattavan taitojen
laaja-alaisuuden ja yrittäjäksi ryhtymisen välillä,
kun taas toiset eivät. Erimielisyydet eivät kuiten-

kaan koske varsinaisesti sitä, etteikö
laaja-alaisista taidoista olisi hyötyä yrittäjänä tai etteikö havaitsemattomat laaja-alaisuuteen liittyvät piirteet voisi olla
yhteydessä yrittäjäksi ryhtymiseen. Sen
sijaan tutkijat eivät ole yhtä mieltä siitä,
voiko yrittäjänä tarvittavaa laajaa kykyvalikoimaa kasvattaa kouluttautumalla
vai tulevatko kyvyt verenperintönä.

Nuorina älykkäät mutta
luvattomuuksiin sortuneet
henkilöt ovat muita
todennäköisemmin sekä
ryhtyneet yrittäjäksi että
tienanneet verrokkejaan
enemmän.
Viime aikoina maailmalla on tutkittu paljon persoonallisuuspiirteiden ja
yrittäjyyden välistä yhteyttä. Yhdysvaltalaisella aineistolla toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että nuorina älyk-

käät mutta luvattomuuksiin sortuneet
henkilöt ovat muita todennäköisemmin
sekä ryhtyneet yrittäjäksi että tienanneet
verrokkejaan enemmän. Ennen kuin itsensä huoneen älyköiksi kokevat teiniiässä tupakoineet säntäävät raapimaan
patentti- ja rekisterihallituksen ovia, on
heidän syytä lukea myös seuraava lause:
persoonallisuuspiirteiden ja yrittäjäksi ryhtymistä ja yrittäjänä pärjäämistä
koskevien tutkimusten tulokset on nähty
katsauksissa ristiriitaisina ja epävarmoina, eikä uudehkoa älykkyyden ja rajojen
rikkomisen roolia korostavaa tutkimusta
ole vielä ehditty testaamaan muiden maiden aineistoilla.
Suomalaiset tutkijat pääsevät nauttimaan vertaansa vailla olevista rekisteriaineistoista, ja yrittäjäksi siirtymistä on
tutkittu myös Suomessa. On esimerkiksi
havaittu, että rahoitukseen saantiin liittyvien kitkojen pienentäminen ei todennäköisesti merkittävästi kiihdyttäisi
uusien yritysten syntymistä, vaan yrit-

täjyys on ennemminkin suvussa kulkeva
persoonallisuuden piirre ja että uudet
yrittäjät ovat ennen yrittäjyyttä työskennelleet tyypillisesti pienissä yrityksissä.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja
Tampereen yliopiston yhteisponnistus
tarjoaa puolestaan lähitulevaisuudessa
tuloksia siitä, kuinka yrittäjien tulot kehittyvät palkansaajana ennen yrittämistä ja yrittäjäksi ryhtymisen jälkeen. Suomalaiset aineistot mahdollistavat koko
väestön kattavan tarkastelun ja yritykseen jätettyjen varojen huomioimisen.
Luonnollisesti nämä aineistot täytyy yhdistää ja summata koko talouden tasolle,
jolloin voidaan arvioida yrittäjien vaikutusta taloudelliseen epätasa-arvoon
Suomessa. Lisäksi hankkeessa on aikomus tutkia, kuinka paljon henkilökohtaisilla tuloilla mitattuna menestyvien
yrittäjien yritykset työllistävät muita, ja
kuinka paljon nämä yritykset tuottavat
taloudellista lisäarvoa. •

TONI
JUUTI
Toni Juuti on vanhempi tutkija
Palkansaajien tutkimuslaitoksessa,
jossa hän on työskennellyt syksystä 2020. Hän väittelee kauppatieteen tohtoriksi Jyväskylän
yliopistossa syyskuussa 2021 ja on
aiemmin työskennellyt Kansainvälisessä valuuttarahastossa sekä
Jyväskylän yliopistossa. Juutin nykyiset tutkimusteemat liittyvät Suomen työehtosopimusjärjestelmään,
tulojen ja varallisuuden jakautumiseen sekä siihen, kuinka yrittäjien
tulot muuttuvat heidän aloittaessaan
yrittäjinä. Väitöstutkimuksessaan hän
on keskittynyt tuloerojen ja talouskasvun väliseen yhteyteen.
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artikkeli

Vesa KANNIAINEN
Emeritusprofessori
Helsingin yliopisto
vesa.kanniainen@helsinki.fi

Kuva
MAARIT KYTÖHARJU

Milton Friedmanin kriteeri
yritysvastuusta kyseenalaistettu
Chicagon yliopiston Luigi Zingalesin toimittamana julkaistiin viime vuonna kirja Milton Friedman. 50 Years Later. Sen tarkoitus
oli argumentoida puolesta ja vastaan koskien Milton Friedmanin vaikutusvaltaista väittämää, että yritysten ainoa tehtävä on
tuottaa voittoa. Esittelen kirjan merkittävimmät johtopäätökset. Eugen Fama puolustaa vahvasti Friedmania. Oliver Hart
yhdessä Raghuram G. Rajanin ja Luigi Zingalesin kanssa päätyy argumentoimaan, että yrityspäätösten demokratisointi on
tullut ajankohtaiseksi osakkeenomistajaryhmän sisällä heidän arvojensa punninnan kautta.

M

itä eettisiä periaatteita yritysten tulisi
toimissaan noudattaa? Vuonna 2020
tuli kuluneeksi 50
vuotta siitä, kun Chicagon yliopiston
professori Milton Friedman oli julkaissut
vaikutusvaltaisen kirjoituksensa yritysten vastuun rajoittumisesta voiton tuottamiseen, toki hyväksyttyjen pelisääntöjen puitteissa (Friedman 1970). Tähän
on sittemmin perustunut normatiivinen
argumentti siitä, että yhtiöiden liikkeenjohdon päätöskriteerinä tulisi olla osakkeenomistajien sijoituksen arvon maksimointi. Tätä Friedmanin kriteeriä monet
keskustelijat ovat sittemmin pitäneet moraalisesti ja taloudellisesti virheellisenä.
Amerikkalaisten yritysjohtajien pyöreän pöydän (Business Roundtable)
vuoden 2019 kokous oli historiallinen:
181 yhtiön pääjohtajien kokous päätyi
allekirjoittamaan lausuman sitoumuksestaan yhtiöiden kaikkien sidosryhmien –
asiakkaat, työtekijät, toimittajat, yhteisö
ja osakkeenomistajat – hyvinvointia vah54 T&Y
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vistaviin toimintaperiaatteisiin. Heidän
mukaansa tähän saakka vallinnut friedmanilainen periaate yhtiöistä ensi sijassa
osakkeenomistajien intressien edustajana on korvattava uudella.
Chicagon professorin Luigi Zingalesin et al. vuoden 2020 syksyllä toimittamassa nettikirjassa Milton Friedman.
50 Years Later kysytään, onko Friedmanin normatiivinen ohje enää validi
maailmassa, jota hallitsevat digitaaliset
monopolit kuten Google ja Facebook.
KAPITALISMI MENESTYSTARINANA

Nykyaikainen yhtiö on ollut suunnattoman menestyksekäs organisatorisena
keksintönä. Sadassa vuodessa kapitalismi on kymmenkertaistanut länsimaissa
elintason ja puolittanut maailman absoluuttisen köyhyyden 40 vuodessa. Sen
vaikutukset yltävät yli sukupolvien jokapäiväiseen elämään tuloina ja tuotteina.
Zingales-kirjahanke ei pyrikään kaatamaan kapitalismin perusperiaatteita,
omistusoikeuden suojaa, vapaata sopimusoikeutta sekä rajoitetun vastuun pe-

riaatetta rahoitussopimuksissa. Kirjaan
tekstejä laatineet huippututkijat kuitenkin haastavat Milton Friedmanin näkemyksen validiteetin aikana, jolloin suuret digitaaliset suuryhtiöt ovat nousseet
mahtiasemaan ja hallitsemaan globaaleja markkinoita muovaten yhteiskunnan
ja markkinoiden pelisääntöjä itselleen
suotuisiksi. Ne lobbaavat poliittista järjestelmää, vaikuttavat lainsäädäntöön ja
regulaatioon.

Zingales-kirjassa huippututkijat
haastavat Friedmanin
näkemyksiä digitaalisten
suuryritysten muokatessa
yhteiskunnan ja markkinoiden
pelisääntöjä itselleen sopiviksi.
UUSIEN RINTAMALINJOJEN
MUODOSTUMINEN

Luigi Zingalesin et al. toimittama
kirja sisältää 27 artikkelia valistuneilta
taloustieteen, rahoituksen ja lainopin

Helsingin yliopistolla Etiikka ja talous -kurssia luennoinut
ja yritysvastuusta aikaisemmin julkaissut kirjoittaja pitää
Milton Friedmanin argumenttia koskevaa keskustelua
aiheellisena maailmassa, jota hallitsevat monopoliasemassa
olevat suuryritykset ja jossa ympäristötuhot edellyttävät
uusien keinojen käyttöönottoa.
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professoreilta. Kirjoittajista tunnetuimpiin lukeutuvat talousnobelistit Oliver
Hart ja Eugen Fama. Muita ansioituneita
ovat Raghuram G. Rajan ja Luigi Zingales.
Vedenjakajaksi muodostuu rintamalinja,
jonka toisella puolella ovat Hart, Zingales
ja Rajan ja toisella puolella Eugen Fama.
Tiivistäen voisi sanoa edellisten kääntyneen sille kannalle, että aikana, jolloin
osakkeenomistajille voi olla sosiaalisia
preferenssejä, ainakin suurten yhtiöiden
päätösten demokratisointi osakkeenomistajaluokan sisällä on kannatettava ajatus
muidenkin sidosryhmien, etenkin yhteisön
palvelemiseksi. Taloustieteen käsitteillä
ilmaistuna liikkeenjohdon tulisi maksimoida osakkeenomistajien hyötyä, ei
varallisuutta. Maailmassa voisi alkaa tapahtua hyviä asioita.
Paine suuryhtiöitä kohtaan onkin
kasvava, sillä omistajina on nykyisin
huomattavia institutionaalisia sijoittajia kuten eläkesäätiöitä. Kun Friedman
totesi, että yhtiöillä ei ole suhteellista
etua harrastaa hyväntekeväisyyttä, tämä
on hyväksytty argumentti myös käsillä
olevassa kirjassa. Friedmanin mukaan
parempi on maksaa osingot ulos ja antaa
osakkeenomistajien itse vastata hyväntekeväisyydestä.

VESA
KANNIAINEN
Vesa Kanniainen on Helsingin yliopiston kansantaloustieteen emeritusprofessori. Hän on väitellyt sotatieteiden
tohtoriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa vuonna 2018 ja kauppatieteiden
tohtoriksi Itä-Suomen yliopistossa
2019. Vuosina 1972–1973 hän toimi vierailevana tutkijana Lontoon
LSE:ssä (London School of Economics). Brownin ja Washingtonin
yliopistoissa hän opetti vierailevana
apulaisprofessorina vuosina 1977–
1979. Suurimman osan akateemisesta
urastaan hän on työskennellyt Helsingin yliopistossa.
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SIJOITUSARVON MAKSIMOINNIN
PUOLESTA

Yrittäjyyden ja rahoituksen professori
Steven Kaplan toteaa, että arvon maksimointi on ollut äärettömän menestyksellinen strategia: äärimmäisessä
köyhyydessä elävien osuus on pudonnut
maailmassa rajusti. Apple ja Microsoft
ovat aikaansaaneet valtaisan hyödyn ei
vain osakkeenomistajille vaan myös asiakkailleen, työtekijöilleen ja alihankkijoilleen kautta maailman. Yhtiöt joutuvat
arjessaan eettisesti hankalien valintojen
eteen, kirjoittaa Kaplan ja konkretisoi
käyttäen esimerkkinä autoteollisuutta.
”Kun GM pohti bensiiniautojen tuotantolaitoksen sulkemista Michiganissa
avatakseen sähköautojen tuotantoyksikön toisella paikkakunnalla, miten liikkeenjohdon olisi tullut toimia?” Vanhassa
ratkaisussa pysyminen olisi pitänyt työntekijät tyytyväisinä ja yhteisö olisi kiittänyt. Uuteen siirtymisestä olisi kiittänyt
ympäristö.
MUUT SIDOSRYHMÄT

Vaikutusvaltainen nobelisti Jean Tirole
osoitti vuoden 2001 artikkelissaan, että
kaikkien sidosryhmien intressien pohjalta lähtevä yritysten päätöksenteko johtaa
huonoon lopputulokseen. Liikkeenjohto
ei voi tietää, minkä sidosryhmän intressiä
painottaa. Osakkeen arvo sen sijaan on
yksiselitteinen kriteeri. Tirole osoitti,
että yhtiöiden voi olla vaikeaa vakuuttaa
ulkopuolisia rahoitusmarkkinoita siitä,
että niille kannattaa suunnata rahoituspääomaa, jos päätöksenteko heijastaa
muuta kuin arvon maksimointia.

Kaikkien sidosryhmien
huomioiminen päätöksenteossa
johtaa huonoon
lopputulokseen.
Myös Rajan toteaa happamasti: ”Jos
jokainen on oleellinen, kukaan ei ole”.
Business Roundtable lausuman allekirjoittaneet yhtiöt myös olivat koronapandemian alettua aktiivisimpia irtisanomaan työntekijöitä ja vähiten valmiita
tarjoamaan asiakkaiselle alennuksia. Puheiden ja tekojen välillä on kummankin

mukaan ristiriita. Business Roundtable
sai kyytiä.
Yrityksen tuotoksen aikaansaamisessa
pääoma ja työ ovat komplementaarisia.
Suuri kysymys onkin, miten saada työnvoiman ja yhtiöt intressit yhteensovitettua. Ihminen toimii osana tiimiä myös
yhtiöissä.
ASETEOLLISUUS ESIMERKKINÄ

Walmartissa Texasissa tapahtui vuonna 2019 massa-ampuminen, jossa kuoli 23 ihmistä. Mitä järkeä on siinä, että
osakkeenomistajat käyttävät tulojaan
tappajien uhrien auttamiseen? Miksi
ei suoraan toimita osakkeenomistajien
preferenssien mukaisesti lopettamalla
aseiden myynti? Walmart lopetti tiettyjen
aseiden ammusten myynnin. Seurauksena kuitenkin oli, että Walmartin asiakkaiden määrä väheni. Yhtiön kannanotto sosiaalisiin arvoihin alensi yrityksen
arvoa joillekin asiakkaille, vaikka nosti
sitä joillekin.
SUHTAUTUMINEN ILMASTONMUUTOKSEEN: YHTIÖT ASIALLE?

Nobelisti Oliver Hart tekee irtioton
Friedmanin kriteeristä. Hänen mukaansa
osakkeenomistajat eivät välttämättä ole
kiinnostuneita vain rahasta. Yhtiöiden
kannattaisikin Hartin mukaan selvittää,
mitä osakkeenomistajat todella haluavat!
Ympäristötaloustiede on osoittanut,
että ilmastonmuutos johtuu omistusoikeuksien puutteesta ja vääristä hintasuhteista. Poliitikkojen tehtävänä olisi
hoitaa hinnat veroilla oikeiksi, jotta ilmaston lämpeneminen pysäytetään. Kun
politiikantekijät epäonnistuvat ilmastopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa,
yhtiöiden on sitä edistettävä eikä keskityttävä voiton maksimointiin. Yhtiöillä
on näissä toimissa suhteellinen etunsa,
koska ne ovat suuria yksilöihin verrattuna, joilla on vähän vaikutusvaltaa. Yhtiöiden tulee siis ottaa vastuuta politiikantekijöiden epäonnistumisen seurauksien
korjaamisesta.
Ihmisillä voi olla eettiset preferenssit.
Hartin mukaan ihmiset voisivat tietenkin
vetää sijoituksensa yrityksestä pois tai
boikotoida niiden tuotteita. Äänen käyttö
on kuitenkin tehokkaampaa. Broccoardo,
Hart ja Zingales argumentoivat, että yh-

EKONOMISTIEN MIELESTÄ PIGOU-VERO PELASTAISI MAAILMAN, MUTTA
SEN HYVÄKSYMINEN ON ÄÄRIMMÄISEN VAIKEAA.

tiön ”hyvästä ympäristöteosta” aiheutuu
mitätön kustannus osakkeenomistajalle,
jolla on hyvin hajautettu sijoitussalkku.
Yhtiön toimi on tehokkaampaa kuin se,
että osakkeenomistaja myy osakkeensa.
Jos yhtiöiden omistajat välittävät elämässä muustakin kuin rahasta, yhtiön tulee
maksimoida omistajiensa hyötyä, ei heidän sijoitusvarallisuutensa arvoa.
HYVIEN ASIOIDEN RAHASTO

Hart ja Zingales ehdottavat eettisen rahaston (mutual fund companies) perustamista.
Se olisi samanlainen rahasto kuin nykyisetkin, mutta kieltäytyisi esimerkiksi aseiden
ja ammusten myymisestä ihmisille!

Friedmanin kriteerin puolesta siis perustuu siihen, että tuottojen jakaminen törmää korkeisiin neuvottelukustannuksiin
ja että markkinat jo pitkälti huolehtivat
sidosryhmäkapitalismin tavoitteista.
SAADAANKO ÄÄNESTÄMÄLLÄ OSAKKEENOMISTAJIEN TAHTO ESIIN?

Politologian tutkimus osoittaa, että olisi
vaikeata tietää, mitä osakkeenomistajat
todellisuudessa arvottavat. Ovatko he esimerkiksi valmiit luopumaan osasta voitostaan vähentääkseen ilmastopäästöjä?
Yksittäisten osakkeenomistajien preferenssit tulisi aggregoida ”sosiaaliseksi
hyvinvointifunktioksi”. Tähän Arrown
mahdottomuusteoreema vastaa: ei voida.

FAMA: SOPIMUSKUSTANNUKSET
ESTÄVÄT SIDOSRYHMÄLÄHTÖISEN
KRITEERIN

Rahoituksen tutkimuksen nobelisti
Eugen Fama lähtee siitä, että vapaa sopimusoikeus tuottaa sopimuksia, jotka
hyödyttävät kuluttajia ja hyödyttävät
osakkeenomistajia.
Jos sopimiseen ei liity kustannuksia,
optimaalinen päätössääntö olisi maksimoida sisäisten sidosryhmien yhteenlaskettu varallisuus. Tuotot jaettaisiin sopimuksin sidosryhmäläisten kesken. Fama
pitää tätä ongelmallisena mutta syystä,
että sidosryhmien osuuksista sopimiseen
liittyisi merkittäviä kustannuksia. Siksi
päätössääntö olisi tehoton. Jos kaikki sidosryhmät saisivat osallistua päätöksentekoon, on todennäköisä, että syntyisi
erimielisyyksiä päätöksistä ja siitä, kuinka
jakaa tuotto sidosryhmäläisten kesken.
Vaikka yritys siis ajattelisi muidenkin
sidosryhmien etua, näiden arvostukset
eroavat. Faman (1990) tuloksen mukaan
optimaalinen sopimusverkosto yrityksen
ja sen sidosryhmien välillä on sitä muotoa, että sidosryhmät saavat kiinteän
tuoton, osakkeenomistajat kantavat residuaaliriskin ja päätösoikeudet säilyvät
osakkeenomistajilla. Faman argumentti

Ovatko osakkeenomistajat
valmiita luopumaan osasta
voittojaan ilmastopäästöjen
vähentämiseksi?
Silti demokratioissa äänestetään ja Mayn
teoreeman mukaan (Kenneth May
1952) päätös saadaan aikaan, kun tarvitaan vain enemmistöpäätös ja kun valinta
on kahden vaihtoehdon välillä.
Suuret institutionaaliset sijoittajat kuten eläkerahastot ovatkin alkaneet painostaa yhtiöitä ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. New Yorkin alueella tehty
tutkimus osoittaa, että paineen alla yhtiöt
reagoivat ja vähentävät päästöjään. Painostus on jo tuottanut hyötyjä tehtaiden
lähialueen ihmisille.
MARTIN WOLF RIPITTÄÄ YHTIÖITÄ
OIKEIN KUNNOLLA

Friedman esitti kriteerinsä ehdoksi
sen, että yhtiöt toimivat sovittujen pelisääntöjen puitteissa. Financial Timesin
kolumnisti Martin Wolf kysyy, mitä pelisäännöt ovat ja vastaa: kilpailun ja innovaatioiden edistäminen, kansalaisten

terveyden edistäminen, ympäristönsuojelu, työntekijöiden suojelu, verotulojen
tuottaminen hyviin tarkoituksiin. Wolf
on menettänyt uskonsa sopimusteoreettiseen yrityskulttuuriin. Yhtiöt ovat
nykyisin niin vahvoja, että lobbareina
ja tutkimuksen rahoittajina ne laativat
itse pelisäännöt. Hän tukeutuu tunnetun taloustieteilijän Mancur Olsonin
viestiin: keskitetyt intressit, joilla on
suuret resurssit, voittavat. Wolfilla on
myös konkreettinen politiikkasuositus:
demokratian pelastamiseksi yhtiöiden ei
tulisi sallia tehdä poliittisia lahjoituksia
eikä rahoittaa poliittisia kampanjoita!
YHTIÖIDEN RIKOKSET: ”TOO BIG TO JAIL”

Rahoituksen professori Anat R. Admati
esittää vahvan puheenvuoron kapitalismin
pettureiden rikoksista, jotka ovat jääneet
ilman rangaistusta. Väite, että yhteiskunta suojelee sidosryhmiä, ei ole Admatin
mukaan nykytodellisuutta. Laki ja oikeus
eivät toteudu. Sidosryhmäläisten suojelu ei
myöskään toteudu. Reaalimaailmassa hallitus usein epäonnistuu hyvien pelisääntöjen turvaamisessa ja liikkeenjohto käyttää
yhtiön resursseja vinouttaakseen sääntöjä.
MILLOIN FRIEDMANIN KRITEERI ON
VALIDI YHTEISKUNNAN KANNALTA?

Hart ja Zingales kirjoittavat: ”Eipä ole
epätavallista nähdä rauhaa edistävän
säätiön investoimassa aseita tuottavaan
yhtiöön, ympäristörahaston investoimasta
saastuttavaan firmaan tai lakikoulun investoivan yhtiöön, joka maksaa lahjuksia.”
On siis erityisesti erotettava kysymys siitä,
mikä on optimaalista osakkeenomistajille
ja mikä on optimaalista yhteiskunnalle.
He haluavat nähdä Friedmanin kriteerin formuloituna taloustieteellisenä separaatioteoreemana: maksimoi
osakkeenomistajien varallisuus ja anna
osakkeenomistajien käyttää rahansa
hyviin tarkoituksiin. Milloin tämä on
sosiaalisesti tehokasta? Zingales löytää
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PRESIDENTTI LYNDON B. JOHNSONIN HALLINTO VAATI, ETTÄ
YHTIÖT EIVÄT SAISI NOSTAA HINTOJA, KOSKA
SE AIHEUTTAA INFLAATIOTA.

kolme ehtoa: markkinat ovat kilpailulliset (yhtiöt hinnanottajia ja pelisääntöjen
ottajia), tuotantoon ei liity ulkoisvaikutuksia (tai hallitus kykenee hoitamaan
ne regulaatiolla tai veroilla), ja lisäksi
sopimukset ovat täydellisiä.
Friedmanin separaatioteoreeman
mukaan liikkeenjohto saa luvan unohtaa osakkeenomistajien, työntekijöiden,
toimittajien preferenssit ja keskittyä voiton maksimointiin. Zingales huomauttaa,
että tämähän ei ole muuta kuin hyvinvointiteorian ensimmäinen teoreema.
Zingales myös tunnustaa Faman tulokset
sopimusten luonteesta: osakkeenomistajia lukuun ottamatta muut osapuolet saavat kiinteätuottoisen sopimuksen. Näin
osakkeenomistajat toimivat riskinkantajina mutta samalla ovat oikeutettuja saamaan itselleen tuottojakauman yläpään.
Noissa oloissa yhtiölle asetettava sosiaalinen lisävastuu lankeaisi yksinomaan
osakkeenomistajille.

Reaalimaailmassa Friedmanin
separaatioteoreeman ehdot
eivät täyty, koska sopimukset
ovat epätäydellisiä.
Separaatioteoreeman ehdot eivät kuitenkaan täyty reaalimaailmassa. Sopimukset
ovat epätäydellisiä ja epätäydellisten sopimusten maailmassa yhtiöiden päätöksillä
on vaikutusta kaikkiin sidosryhmiin: konkurssissa luotottajat menettävät pääomaa,
työvoima menettää palkkojaan, lähiyhteisöt kokevat menetyksiä. Vain täydellisten
sopimusten maailmassa osakkeenomistajat voivat tarjota täydellisen vakuutuksen
sidosryhmille riskejä vastaan.
SUURYRITYSTEN JOHTO HENKILÖKOHTAISEEN VASTUUSEEN?

Jos on kyseessä pieni yhtiö ilman markkinavoimaa ja kykyä vaikuttaa sääntelyyn
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tai vaalituloksiin, osakkeenomistajien arvon maksimointi on oikea kriteeri. Jos
on kyseessä superyhtiö, jolla on paljon
markkinavoimaa kuten Google, Facebook tai poliittista painoarvoa kuten
BlackRock tai JP Morgan, tai sääntelyyn
liittyvää vaikutusvaltaa kuten DuPont
tai Monsanto, osakkeenomistajan arvon
maksimointi voi olla yhteiskunnalle tuhoisaa. Siksi Hart ja Zingales vaativat,
että suuret yhtiöt omaksuisivat hyvinvoinnin maksimointikriteerin. Tämä voisi heidän mukaansa toteutua saattamalla
liikkeenjohto henkilökohtaisesti vastuuseen yhtiön aiheuttamasta saastuttamisesta, lainsäädäntöön vaikuttamisesta tai
väärin käytetystä monopolivoimasta. Yhtiöillä on nykyisin valtaa käyttää omistajien rahaa heidän intressiensä vastaisesti.
AVOIMIKSI JÄÄVIÄ KYSYMYKSIÄ

Miksi yhtiömuoto, jossa osakkeenomistajilla on yksinoikeus nimittää liikkeenjohto, on niin hallitseva? Entä rajoitetun
vastuun etuoikeus yhtiöillä? Se on aikanaan ollut valtion myöntämä etuoikeus,
mutta on alun perin liittynyt tapaukseen,
jossa hankkeella oli sosiaalinen päämäärä. Sosiaaliset päämäärät ovat pudonneet
pois, koska yhtiöihin liittyvä talouskasvu
on ollut tarpeeksi arvokas tuote taloudelle. Yhteiskunnan tulisi kuitenkin voida
vaatia vastavuoroisuutta. Ilman rajoitetun vastuun periaatetta suurten pääomien kerääminen ja riskien hajauttaminen
eivät toisaalta olisi mahdollisia.
Entä ulkoisvaikutukset? Valtiovallan
tulisi huolehtia ulkoisvaikutusten rajoittamisesta verotuksella. Ei se siihen
pysty. Zingales huomauttaa siitä, että
Pigou-veron hyväksyminen on äärimmäisen vaikeaa (vaikka se tarvittaisiin
pelastamaan maailma). Hiiliveroa ei ole
saatu aikaan, vaikka kaikki ekonomistit
ovat sen kannalla. Suurten yhtiöiden tapauksessa regulaatio ei onnistu. Avoimiksi jääviä kysymyksiä on useita.

PUOLUSTUKSELLA ON PUHEENVUORO:
FRIEDMAN VIELÄ KERRAN KEHIIN

Käyty debatti taloustieteilijöiden Agoralla osoittaa, kuinka tärkeätä on debatoida
monista eri näkökulmista ja terävöittää
argumentit tiedeyhteisölle punnittavaksi.
Rajan paljastaa kirjoituksessaan kiintoisan tiedon: Friedmanin kannanotto oli
itse asiassa reaktio presidentti Lyndon B.
Johnsonin hallinnon vaatimukseen siitä, että yhtiöt eivät saisi nostaa hintoja,
koska se aiheuttaa inflaatiota. Presidentti Johnsonin mukaan tämä oli yhtiöiden
velvollisuus, mistä Friedman tuohtui.
Friedman tiesi, että inflaation aiheutti rahapolitiikka ja että yhtiöitä siis vaadittiin
korjaamaan hallinnon kyvyttömyyden
seurauksia. Friedmanin kimpaantuminen kantoi pitkälle. Zingales-Hart-Rajan
koulukunta on nyt puolestaan tuohtunut
siitä, että se kantoi liian pitkälle. •
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PT JULKAISI TOIMIALAENNUSTEEN VUOSILLE 2021–2022

Suhdannenäkymät: kauppa ja liike-elämän
palvelut, matkailu- ja ravintola-ala sekä
teollisuus ja rakentaminen

Sakari Lähdemäki

Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisi 10.6.2021
toimialakatsauksen vuosille 2021–2022. Toimialakatsauksessa käydään läpi teollisuuden, rakentamisen, kaupan, majoitus- ja ravitsemistoiminnan
sekä liike-elämän palveluiden suhdannenäkymät.
Koronapandemia aiheutti ainutlaatuisen talouskriisin, joka kohteli eri toimialoja eri tavoin. Talouskriisien yhteydessä talousennusteisiin liittyy
tavallista enemmän epävarmuutta. Koronakriisin
erityispiirteet tekivät toimialoittaisesta ennustamisesta haastavaa.
Ennuste on luettavissa ja kokonaisuudessaan
ladattavissa PDF-muodossa PT:n verkkosivuilta:
https://labour.fi/ennusteet/ .
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TE-palveluissa on tärkeää vahvistaa
työllistymisen edellytyksiä
Osaamisen ja ammatillisuuden lisäksi työllistymisen kulmakiviä etenkin heikommassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten
kohdalla ovat yksilön muut tarpeet, kuten itseluottamuksen ja toiveikkuuden vahvistaminen. Tässä artikkelissa tarkastellaan
kahden erilaisen uravalmennuspilotin kautta, miten työllisyyspalveluissa voidaan tukea yksilön etenemistä työllistymisen polulla.
Artikkelissa tarkastellaan myös sitä, miten eteneminen voidaan tehdä näkyväksi, ja voidaanko sitä arvioida ja mitata. Työllistymisen
edellytysten vahvistamiseen pitää kiinnittää enemmän huomiota ja vaikutuksia arvioida osana työllistymispalvelujen vaikutuksia.

T

yömarkkinoilta syrjäytyminen koituu yhteiskunnalle kalliiksi. Lisäksi se
on inhimillisesti raskasta. Tarvittaisiin kipeästi
toimenpiteitä, joilla olisi pitkäkestoisia
vaikutuksia (Sitra 2021).
Työllistymiseen vaikuttavat sekä
yksilöön että yhteiskuntaan liittyvät
tekijät. Yksilöön liittyviä keskeisiä
työllistymisen edellytyksiä ovat muun
muassa motivaatio, osaaminen, toimintatavat, suhde työelämään, elämäntilanne, voimavarat ja hyvinvointi kokonaisuudessaan. Yhteiskuntaan liittyviä
tekijöitä puolestaan ovat esimerkiksi
osaamisen ja työpaikkojen kohtaanto
sekä työmarkkinoiden yleinen tilanne, joka tällä hetkellä on haasteellinen
erityisesti joidenkin toimialojen osalta
koronapandemian vuoksi.
Monilla heikossa työmarkkina-asemassa olevilla on kaventunut näky omista vahvuuksistaan ja mahdollisuuksistaan sekä heikko itsetunto. Usein myös
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omat vaikutusmahdollisuudet koetaan
heikoiksi. Osaamisen ja ammatillisuuden lisäksi työllistymisen kulmakiviä
ovatkin yksilön muut tarpeet, kuten hyvinvoinnin ja itseluottamuksen vahvistaminen, motivaation ja toiveikkuuden
herätteleminen ja tunne oman elämän
hallinnasta ja ohjaamisesta. Puhutaan
esimerkiksi psykologisesta pääomasta,
jonka vahvistaminen auttaa työllistymisen polulla. Psykologisen pääoman voi
konkretisoida neljällä ulottuvuudella:
toiveikkuus, sinnikkyys, optimismi ja
itseluottamus (Luthans ym. 2007).

Monilla heikossa työmarkkinaasemassa olevilla on kaventunut
näky omista vahvuuksistaan
ja mahdollisuuksistaan sekä
heikko itsetunto.
Laki julkisista työllisyys- ja yrityspalveluista määrittelee, millaisia palveluita

työnhakijoille on TE-hallinnon kautta
tarjolla. Näitä ovat esimerkiksi työvoimakoulutukset ja erilaiset valmennuspalvelut. Palveluiden tavoitteena on
tukea asiakasta oman urapolun löytämisessä ja työllistymisessä. Työllistyminen on TE-palveluiden ensisijainen
tavoite, mutta välillä asiakkaan polku
kohti työelämää on pidempi ja mutkaisempi. Erityisesti tällöin edellä mainitut
työllistymisen edellytykset olisi tärkeää
ottaa huomioon TE-palveluissa ja vahvistaa näitä osana työllistymisen tukea.
Arviointi ja näkyväksi tekeminen on
tärkeää tavoitteellisen etenemisen kannalta, ettei tarvitse aloittaa uudelleen
lähtöpisteestä.
Palveluiden tulisi perustua näyttöön,
joten työllistymisen edellytysten vahvistumista olisi myös tärkeää arvioida osana
työllistymispalvelujen vaikutuksia. Arviointi tekee näkyväksi yksilön etenemisen
työllistymisen polulla ja työllistymisen
edellytysten vahvistumisen. Yhtenäisellä
arvioinnilla voidaan selvittää myös palve-

Kuvat
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Työllistymisen edellytysten perusasioita olisi
tärkeää tarkastella, vahvistaa, arvioida ja
osoittaa osana palvelujen vaikutuksia.
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lun vaikutuksia ja vaikuttavuutta ja näin
päästä kohti näyttöön perustuvaa tavoitteellista tekemistä.
Tämä artikkeli tarkastelee yksilöön
liittyviä tekijöitä Keski-Suomessa to-
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teutettujen palvelupilottien pohjalta.
Tarkoituksena oli
– kokeilla, miten TE-palveluissa voidaan arvioida työllistymisen edellytysten vahvistumista,
– selvittää, näkyvätkö palvelujen painotukset työllistymisen edellytysten
muutoksina ja/tai hyvinvointimuutoksina sekä
– arvioida, miten uravalmennukset,
joissa painotetaan työllistymisen
edellytyksiä, vaikuttavat asiakkaiden kokonaishyvinvointiin ja jatkosijoittumiseen.
PALVELUPILOTIT JA VAIKUTUSTEN
ARVIOINTI

Artikkelissa tarkastellut palvelupilotit kehitettiin Keski-Suomen ELY-keskuksen Marke-palvelumarkkinoiden
kehittäminen-hankkeessa (ESR-hanke
2018–2021). Palvelupilotit sisälsivät sekä
palvelun sisällöllistä että palvelun vaikuttavuuteen liittyvää kehittämistyötä.
Kunnari-uravalmennuksessa tavoitteena oli asiakkaiden psykologisen pääoman vahvistaminen ja kokonaisvaltaisen
tuen antaminen työllistymiseen liittyviin
haasteisiin. Kunnari-valmennuksia vetivät psykologi-uravalmentaja-työparit,
ja tarvittavien muiden palvelujen saatavuutta helpotettiin rakentamalla valmennuksen ympärille työllisyys-, sosiaali- ja
terveyspalveluista verkosto, jonka kautta
valmennettava sai tarvittaessa apua. Valmennuksen ensisijaisena kohderyhmänä
olivat nuoret, jotka eivät vielä olleet löytäneet omaa ammatillista suuntaansa ja
hyötyisivät kokonaisvaltaisesta työskentelystä. Osallistujat muun muassa tunnistivat erilaisten testien avulla osaamistaan,
vahvuuksiaan ja ominaisuuksiaan peilaten
niitä työmarkkinoiden ja eri ammattien
vaatimuksiin. Psykologi-valmentajatyöparin tuella kartoitettiin ja ratkaistiin
työllistymisen esteiden juurisyitä.
Preppi-uravalmennuksessa tavoitteena
oli valmentaa osallistujia kohti ammatillista koulutusta vahvistamalla perustaitojen osaamista (luku-, kirjoitus- ja
numerotaidot) ja opiskelutaitoja. Valmennettavan tukena oli moniammatillinen tiimi, jossa uravalmentajan rinnalla
toimi aineenopettajia sekä erityisopettaja

ja opinto-ohjaaja. Palvelun kohderyhmänä olivat TE-toimiston asiakkaat, joilla
oli aiempia keskeytyneitä opintoja, tarve
vaihtaa alaa ja prepata opiskelu- ja perustaitoja tai heillä ei ollut lainkaan tutkintoa. Preppi-valmennuksessa keskityttiin
oman koulutusalan tai urapolun kirkastamiseen ja valmentauduttiin ammatillisen
koulutuksen niin kutsuttujen yhteisten
tutkinnon osien opiskeluun.
Molempien uravalmennusten vaikutuksia arvioitiin Diakonia-ammattikorkeakoulun asiantuntijoiden ja hankkeen
yhteistyönä kehitetyn mittariston avulla
sekä Ura-järjestelmästä saatavaa työllistymis- tai kouluttautumistietoa seuraamalla. Arviointi pohjautui Diakin kehittämiin 3X10D®-elämäntilannemittariin,
(https://www.terveysportti.fi/dtk/tmi/
tmm00192), jonka avulla voidaan arvioida kokonaishyvinvointia 10 kysymyksen
avulla, sekä Ensisijaisten hyvinvointimuutosten arviointi -työvälineeseen
(https://www.diak.fi/kumppanille-jakehittajalle/kehittamistyokalut/ensisijaisten-hyvinvointivaikutusten-arviointienska/#440d71f8), jonka avulla voidaan
arvioida ulottuvuuksia, jotka mahdollistavat hyvinvoinnin vahvistumisen ja
pysyvät siirtymät. Näitä ovat esimerkiksi luottamus, motivaatio, toimijuus tai
tulevaisuuden usko. Lisäksi arvioitiin
valmennettavien näkemyksiä omasta
osaamisestaan sekä Kunnarissa työ- ja
toimintakyvystään.
TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT

Hyvinvointivaikutusten arviointia varten
muodostettiin tutkimusasetelma, jossa
selvitettiin Kunnari- ja Preppi-uravalmennusten vaikutuksia asiakkaiden
kokonaishyvinvointiin, työllistymisen
edellytyksiin sekä työllistymisen jatkopolkuun. Samoin selvitettiin, näkyvätkö
palvelun painotukset asiakkaan tilanteessa palvelun päättyessä vertaamalla
valmennusten hyvinvointivaikutuksia
keskenään. Jatkosijoittumisen suhteen
Kunnari- ja Preppi-valmennusta verrattiin myös 10 ja 40 päivää kestäviin muihin
uravalmennuksiin.
Vuoden 2019 aikana toteutetuissa Kunnari-valmennuksissa (3 kpl) yhteensä 20
osallistujaa ja vuonna 2020 toteutetuissa
Preppi-valmennuksissa (2 kpl) yhteen-

sä 11 osallistujaa arvioi kokonaishyvinvointiaan sekä työ- ja toimintakykyynsä
liittyviä asioita valmennuksen alussa ja
lopussa. Taulukossa 1 on esitetty taustatietoja valmennukseen osallistuneista.

Osallistujat olivat molempiin
valmennuksiin erittäin
tyytyväisiä.
Tulokset kerättiin nimettöminä siten,
että tietyn osallistujan vastaukset alkuja lopputilanteissa voitiin yhdistää toisiinsa. Alku- ja lopputilanteen vastauksia
verrattiin keskenään tilastollisesti parittaisella t-testillä. Ryhmien vastauksista
laskettiin myös keskiarvot alku- ja lopputilanteessa ja osallistujien hyvinvointia
Preppi- ja Kunnari-valmennuksissa verrattiin keskenään tilastollisesti (anova).
Jatkosijoittumista tarkasteltiin TE-palvelujen Ura-tietojärjestelmästä saatavien
tietojen perusteella 3 kk ja 6 kk valmennuksen päättymisen jälkeen ja verrattiin
vastaavilla paikkakunnilla Keski-Suomessa toteutuneiden 10 pv (N=244) ja 40 pv
(N=77) kestäneiden perusuravalmennusten (ilman erityisiä painotuksia) tietoihin.
TULOKSET

Osallistujat olivat molempiin valmennuksiin erittäin tyytyväisiä. Kunnari-valmennuksen päättöpalautteen perusteella
(OPAL) kolmen Kunnari-uravalmennuksen osallistujat arvioivat työelämävalmiuksiensa kehittyneen hyvin sekä olivat
valmennukseen kokonaisuutena erittäin
tyytyväisiä (4,6/5). Preppi-valmennuksen
asiakkaiden tyytyväisyys oli 4,8/5.

tyytyväisyytenä vaikeuksien voittamiseen, arjen pärjäämiseen sekä itsetuntoon (Kuvio 1). Myös tyytyväisyys omaan
elämään kokonaisuutena lisääntyi. Valmennettavat kokivat oman työkykynsä ja
toimintakykynsä parantuneen. Lisäksi he
kokivat omien vaikutusmahdollisuutensa
työllistymiseensä lisääntyneen, ja heidän
uskonsa työ- tai opiskelupaikan löytymiseen vahvistui. Valmennettavat kokivat
hyötyneensä tarjotusta avusta. He koki-

Taulukko 1. Taustatietoja valmennukseen osallistuneista
Preppi

25
20

40
11

miehiä (%)

39

91

naisia (%)

61

9

57
30
13

55
45
-

57
8
35

9
55
36

Ikä (%)
alle 30-vuotiaat
30–54-vuotiaat
yli 54-vuotiaat
Työttömyyden kesto ennen valmennusta (%)
alle 6 kk
6–12 kk
12 kk tai enemmän

Kuvio 1. Kunnari-valmennukseen osallistuneiden hyvinvointi valmennuksen
alussa ja lopussa. a) 3X10D-elämäntilannemittari, b) Ensisijaiset hyvinvointimuutokset sekä koettu työ- ja toimintakyky sekä osaaminen.
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3X10D-elämäntilannemittarin osa-alueilla. Resilienssi (vaikeuksien voittaminen) sekä yleinen elämääntyytyväisyys
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löytymiseen vahvistui.
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Molemmissa valmennuksissa palvelun päättyessä osallistujien tietous siitä,
mistä saavat tarvittaessa lisäohjausta, oli
vahvistunut ja palvelun jälkeiset askeleet
olivat selvillä. Jatkopolkujen löytyminen
onkin keskeinen uravalmennusten tavoite ja positiivinen muutos näkyi selkeästi
molemmissa palvelupiloteissa.

VERTAILUA ERI VALMENNUSTEN
VÄLILLÄ

Kun verrattiin Preppi-valmennettavien
hyvinvointia Kunnari-valmennettaviin,
kaiken kaikkiaan Preppi-valmennettavien
tyytyväisyys elämän eri osa-alueisiin oli
Kunnari-valmennettavia matalampi sekä
alussa että myös lopussa. Valmennuksen

Kuvio 2. Preppi-valmennukseen osallistuneiden hyvinvointi valmennuksen
alussa ja lopussa. a) 3X10D-elämäntilannemittari, b) Ensisijaiset hyvinvointimuutokset sekä osaaminen.
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Kuvio 3. Valmennettavien sijoittuminen 3 kk ja 6 kk uravalmennusten jälkeen.
10 pv ja 40 pv uravalmennuksista kerätty seurantatieto ainoastaan 3 kk valmennuksen päättymisen jälkeen, Kunnari- ja Preppi-valmennuksesta kerätty
seurantatieto myös 6 kk valmennuksen päättymisen jälkeen.
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Alustavien tulosten perusteella Kunnari- ja Preppi-valmennuksissa erot alku- ja
lopputilanteiden välillä olivat suuremmat
kuin 25 päivää kestävissä ilman painotusta olleissa uravalmennuksissa. Näissä
valmennuksissa muutoksia ei havaittu
lainkaan vaikeuksien voittamisen osaalueella tai yleisessä elämääntyytyväisyydessä, jotka Kunnari- ja Preppi-valmennuksissa vahvistuivat merkitsevästi.
SIJOITTUMINEN VALMENNUKSEN
JÄLKEEN

90%

0%

Kun seurattiin Kunnarivalmennukseen osallistuneita
puoli vuotta valmennuksen
jälkeen, työttömyys väheni
ja erityisesti koulutuksessa
olevien osuus nousi.

6,7

5,8

6,0

alussa merkitsevästi Kunnari-valmennettavia matalampi oli Preppi-valmennettavien näkemys oman osaamisensa riittävyydestä työllistymiseen (7,5 vs. 5,1).
Valmennuksen lopussa Kunnari-valmennukseen osallistuneet näkivät omat
vaikutusmahdollisuutensa työllistymiseen merkitsevästi Preppi-valmennukseen osallistuneita paremmiksi (8,3 vs.
6,4), samoin he uskoivat enemmän palkkatyön löytymiseen (8,4 vs. 6,5). Kunnariin osallistuneilla oli myös vahvempi
luottamus osaamisensa riittävyyteen (8,1
vs. 5,8), sekä tietoa siitä, mistä he voivat
tarvittaessa saada lisäohjausta (8,9 vs.
7,9). Kunnari-valmennettavat kokivat
myös hallitsevansa vahvemmin omaa
elämäänsä (8,1 vs. 6,9).

talous ja yhteiskunta
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Koulutuksessa

URAVALMENNUS 40 PV, 3 KK
KUNNARI 6 KK

PREPPI 6 KK

Kolme kuukautta valmennusten jälkeen
kaikista, sekä Kunnari-, Preppi- että 10
ja 40 päivän uravalmennuksen läpikäyneistä valtaosa oli työttömänä (kuvio 3):
Preppi-valmennetuista yli 80 prosenttia,
Kunnari-valmennukseen osallistuneista
70 prosenttia, ja 10- sekä 40-päiväisen
uravalmennuksen osallistujista yli 60
prosenttia. Kunnari-valmennettavista
työssä oli neljäsosa, mikä osuus oli vertailtujen ryhmien suurin. Sen sijaan,
kun seurattiin Kunnari-valmennukseen
osallistuneita puoli vuotta valmennuksen
jälkeen, työttömyys väheni ja erityisesti

KUNNARI-URAVALMENNUKSEN TARKOITUKSENA OLI RATKAISTA
TYÖLLISTYMISEN ESTEIDEN JUURISYITÄ JA YHTENÄ TAVOITTEENA OLI
PSYKOLOGISEN PÄÄOMAN VAHVISTAMINEN.

koulutuksessa olevien osuus nousi: enää
puolet oli työttömänä, ja 1/3 valmennettavista oli koulutuksessa. Kun tarkasteltiin Preppi-valmennukseen osallistuneiden tilannetta kuuden kuukauden
kohdalla, nähtiin, että koulutuksessa ja
työssä olevien määrä oli lisääntynyt verrattuna 3 kuukauden tilanteeseen. On
huomattava, että valmennuksessa olleiden pienen lukumäärän takia prosenttiosuudet eivät tässä tapauksessa kuitenkaan ole kovin luotettava indikaattori.
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä artikkelissa esitellyt kokeilut ovat
esimerkki siitä, miten työllistymisen
edellytyksiä voidaan vahvistaa ja miten
työllistymisen edellytysten vahvistumista
voidaan arvioida ja mitata osana TE-palveluita. Aineisto on pieni, joten tarkasteltujen uravalmennusten aikaansaamiin
hyvinvointivaikutuksiin tulee suhtautua
varauksella. Alun perin lähdimme selvittämään, voidaanko työllistymisten edellytysten vahvistumista arvioida ja mitata.
Toteamme, että tämä on mahdollista.
3X10D -elämäntilannemittaria on
käytetty useissa eri aineistonkeruissa
erilaisissa populaatioissa. Tulokset ovat
hyvin samankaltaisia kaikissa aineistoissa, vaikkakin tyytyväisyyden taso
heijastelee elämäntilannetta ja vaihtelee
väestöryhmittäin (esim. Kainulainen &
Juutinen 2017; Blomgren ym. 2020).
Tässä tutkimuksessa nähdyt hyvinvoinnin tasot näyttävät todenmukaisilta, ja on
oletettavaa, että valmennettavat hyötyvät
kokonaishyvinvoinnin ja työllistymisen
edellytysten vahvistamisesta.
Pilottien perusteella voidaan arvioida, että palveluiden painotukset näkyvät havaituissa hyvinvointimuutoksissa.
Kunnari-uravalmennuksen tarkoituksena oli ratkaista työllistymisen esteiden juurisyitä ja yhtenä tavoitteena oli
psykologisen pääoman vahvistaminen.
Voidaan perustellusti olettaa, että Kunnari-valmennuksessa havaittu hyvinvoin-

nin vahvistuminen yleisesti ja erityisesti
muun muassa koetun terveyden, vaikeuksien voittamisen, itseluottamuksen ja
tulevaisuuden uskon osalta liittyy tähän.
Preppi-valmennuksessa taas keskityttiin
oman polun kirkastamiseen, ja se näkyy
myös tuloksissa: Preppi-valmennettavien
urapolku oli kirkastunut, sinnikkyys vahvistunut samoin kuin usko opiskelupaikan löytymiseen.
Mutta vaikka Kunnari-valmennuksella
saatiin aikaan positiivisia hyvinvointimuutoksia, se ei näyttänyt vähentävän työttömyyttä 3 kuukauden seurannan aikana, kun
verrattiin valmennettavien sijoittumista 10
ja 40 päivää kestäviin uravalmennuksiin.
Myös puoli vuotta Kunnari-valmennuksen
päättymisen jälkeen puolet valmennetuista
oli edelleen työttömänä. Huomattavaa oli
kuitenkin, että koulutuksessa oli tässä vaiheessa lähes kolmasosa Kunnari-valmennuksessa olleista. Perustellusti voidaan
ajatella, että Kunnarin valmennettavat
olivat edenneet työllistymisen polullaan,
koska puolen vuoden seurantajaksolla
työttömyys väheni ja erityisesti koulutuksessa olevien osuus lisääntyi. Näin voidaan
ajatella myös siksi, että valmennusjakson
lopussa psykologinen pääoma sekä kokonaishyvinvointi olivat vahvistuneet. Kunnari-valmennettavien osalta suora työllistyminen ei myöskään ollut ensisijainen
tavoite vaan pidemmän tähtäimen tavoite.
Preppi-valmennusten osalta kolmen
kuukauden seurantatilanne oli verrattujen palveluiden heikoin, sillä 80 prosenttia osallistujista oli edelleen työttömänä.
Puolen vuoden seurannassa kuitenkin reilu
kolmannes Preppi-valmennusten osallistujista oli edennyt urapolullaan. Prepin osallistujien usko opiskelupaikan löytymiseen
oli valmennuksen päättyessä selkein mitattu hyvinvointimuutos. Tämän sekä Prepin
tavoitteiden perusteella olisi olettanut, että
suurempi osuus osallistuneista olisi tässä
vaiheessa löytänyt opiskelupaikan ja ollut
koulutuksessa. On mahdollista, että koulutukseen hakeutuminen näkyykin vasta

viiveellä, kun esimerkiksi sopiva koulutusmahdollisuus avautuu.

Arvioitaessa osallistujien
sijoittumista työhön tai
koulutukseen on otettava
huomioon koronapandemian
aiheuttama tilanne
työmarkkinoilla.
Arvioitaessa osallistujien sijoittumista työhön tai koulutukseen on otettava
huomioon koronapandemian aiheuttama tilanne työmarkkinoilla. Kunnariuravalmennukset toteutettiin ennen
koronapandemiaa (2019) ja 6 kuukauden
seuranta osui osalla osallistujista kevään
2020 koronasulkuun. Preppi-valmennukset puolestaan toteutettiin elokuussa 2020, jolloin sekä 3 kuukauden että
6 kuukauden seurannat ovat osuneet aikaan, jolloin työllisyystilanne on pandemian vuoksi ollut heikompi. Molemmissa
palvelupiloteissa suurin osa osallistujista
oli alle 30-vuotiaita ja erityisesti nuorten
työttömyys lähti kesän 2020 aikana kasvuun Keski-Suomessa jatkuen edelleen
haasteellisena (Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto).
Tässä yhteydessä on hyvä arvioida myös
hyvinvointimuutosten ylläpitoa. Viiden
tai kahdeksan viikon intensiivisellä työskentelyllä omien vahvuuksien, toiveiden
ja jatkopolun selkeyttämisessä voidaan
muutosprosessi saada alkuun ja hyvään
käyntiin. Pysyvien muutosten aikaansaamiseksi vaaditaan kuitenkin tilanteen ylläpitoa ja vahvistamista, joskus pitkäänkin.
Jos valmennettavan jatkopolku jää intensiivisen työskentelyn jälkeen ainoastaan
hänen omalle vastuulleen, on oletettavaa,
että hyvä työ valuu hukkaan ja sama prosessi joudutaan aloittamaan alusta. Tämän
vuoksi olisikin tärkeää pystyä tarjoamaan
tukea myös jatkopolulle intensiivijakson
jälkeen. Samoin on tärkeää tehdä muutokT&Y talous ja yhteiskunta
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set näkyväksi, jotta työskentelyä voidaan
jatkaa tavoitteellisesti eteenpäin oikein
kohdentuvissa palveluissa.
Tämän aineiston perusteella Kunnarivalmennus näyttäisi vahvistavan työllistymisen edellytyksiä, mutta koska
osallistujien määrä on pieni, tulosten
yleistämisessä pitää noudattaa varovaisuutta. Palvelupilottien yhteisenä piirteenä oli tarjota osallistujille useampien
asiantuntijoiden palvelua ”samalta luukulta”. Monet valmennettavat hyötyisivätkin monialaisesta ja kokonaisvaltaisesta
työskentelystä, sillä erityisesti monenlaista tukea tarvitsevilla nuorilla palveluiden
alikäyttö on yleistä (Surakka & Paananen 2018). Tiedetään myös, että syrjäytymisen vähentämiseksi tulisi tarjota kokonaisvaltaista ja yksilöllistä tukea (esim.
Surakka ym. 2017; Paananen ym.
2019). Saatujen palautteiden perusteella
myös Kunnarin ja Prepin valmennettavat
arvostivat monialaista ja kokonaisvaltaista
tukea. Preppi-uravalmennuksen osallistujan sanoin:
”Pidin paljon siitä, että minut kohdattiin
yksilönä ja eri alojen osaajat olivat kirjaimellisesti saman katon alla.”
Toimiva arviointi edellyttää lähtötilanteen
kartoituksen, palvelun tavoitteen toteutumista mittaavat indikaattorit sekä toimivan seurantajärjestelmän (Eskelinen &
Valtakari 2020). Nämä valmennuspilotit ovat antaneet arvokasta tietoa siitä,
miten työllistymisen edellytyksiä voidaan
tukea ja tehdä näkyväksi ja arvioida. Tulevaisuudessa tarvitaan kuitenkin sekä
suurempi aineisto että parempia verrokkiaineistoja. Jotta on mahdollista luotettavasti arvioida palvelujen vaikutuksia
ja vaikuttavuutta, myös tutkimusta pitää
tehdä pitkäjänteisesti ja systemaattisesti
tietoa kerryttäen. Tämän tutkimuksen
osalta aineistojen keruuta jatketaan.

Työllistymisen edellytysten vahvistaminen on tärkeä osa uravalmennuksia
ja muita työllistymispalveluita. Työllistymisen edellytysten perusasioita tulee
vahvistaa, tarkastella, mitata ja osoittaa
osana palvelujen vaikutuksia. Asiakkaan
etenemistä työllistymisen polulla pitää
talous ja yhteiskunta

työllistymisenä heti palvelun jälkeen,
asiakkaan suhteessa työelämään tapahtuu
usein positiivisia muutoksia ja etenemistä
kohti työelämää. Toisin sanoen, työllistymisen edellytykset ovat vahvistuneet.
Jos hyvinvoinnin perusta on kunnossa,
eteenpäin meno on helpompaa ja siirtymät pysyvämpiä. Näiden asioiden vahvistumisen lisäksi niiden arvioiminen ja
mittaaminen on syytä ottaa työllistymispalveluiden tavoitteeksi, sillä tiedetään,
että se mitä mitataan, on omiaan muokkaamaan tekemistä.
Palveluissa tulee tehdä näkyväksi se
työ, jota tehdään työllistymisen edellytysten vahvistamiseksi, jotta työhön
myös satsataan. Samoin jos työllistymisen edellytysten vahvistumista ei tehdä
näkyväksi, on vaarana, että asiakkaiden
etenemistä työllisyyspolulla ei tunnisteta ja sitä ei pystytä tavoitteellisesti
tukemaan. Tämä taas johtaa helposti
ei-tarkoituksenmukaisten palveluiden
tarjoamiseen ja käyttöön.
Jos halutaan pitkäkestoisia ja pysyviä
vaikutuksia, työllistymisen edellytysten
vahvistaminen on syytä ottaa työllistymispalvelujen tavoitteeksi ja muokata
palveluketjuja niin, että ne voivat yhdessä edistää tätä tavoitetta. •
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tukea, seurata ja arvioida. Kunnari-valmennuksessa hyödynnetty psykologista
pääomaa vahvistava valmennus näyttäisi tämän pilottiotoksen mukaan vaikuttavalta tavalta parantaa työllistymisen
edellytyksiä. Näissä palvelupiloteissa
käytetty arviointimenetelmä on helppo
ja kokeilun perusteella käyttökelpoinen
ja sitä voidaan hyödyntää myös muissa
vastaavissa palveluissa.
Koronapandemian jälkihoidossa tarvitaan ratkaisuja, jotka vahvistavat ensisijaisia hyvinvointivaikutuksia ja psykologista
pääomaa. Pandemiatilanne on vaikeuttanut erityisesti nuorten tilannetta monin
tavoin. Valmistuminen on saattanut viivästyä harjoittelupaikan puuttumisen
myötä tai kesätöitä ei ole tarjolla samaan
malliin kuin aiemmin. Etenkin ensimmäisen työpaikan saaminen ja sitä kautta työkokemuksen kartuttaminen on keskeistä
työmarkkinoihin kiinnittymisen kannalta.
Monille nuorille tulevaisuus näyttäytyy
epävarmana ja usein jo varmana pidetyt
suunnitelmat ovat ottaneet takapakkia.
Uravalmennusten tavoitteissa olisikin
hyvä yleisten tavoitteiden lisäksi näkyä
myös resilienssin (sinnikkyyden), optimismin sekä itseluottamuksen vahvistaminen. Vaikka tulokset eivät näkyisikään
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Monimuotoinen ansiotyö
muuttuvilla työmarkkinoilla

Merja Kauhanen
Vaikka monimuotoisen ansiotyön tekemisessä on kyse merkittävästä työelämän ilmiöstä Suomessa, sitä on tutkittu vielä varsin
vähän. Nyt julkaistussa tutkimuksessa selvitetään rekisteriaineistoja hyödyntäen, ketkä tekevät monimuotoista ansiotyötä
Suomessa. Analyyseissa tarkastellaan monimuotoista ansiotyötä
tekeviä yhtenä ryhmänä sekä eri alatyyppeihin jaoteltuna.
Tulosten perusteella miehet, nuoret, korkeasti koulutetut sekä
maaseudulla asuvat tekevät todennäköisemmin monimuotoista
ansiotyötä verrokkiryhmiin verrattuna. Palkansaajien osalta osaja määräaikaista työtä tekevillä on suurempi todennäköisyys tehdä
useaa työtä samanaikaisesti verrattuna kokoaikatyötä ja pysyvässä
työsuhteessa työskenteleviin. Taloudelliset tekijät näyttäytyvät
tärkeinä työntötekijöinä, joskaan ei kaikille ryhmille.
Merja Kauhanen: Multiple job holding in the changing labour
market – evidence from Finland
PT-työpaperi / working paper 331
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Tutkimustoiminta on perusta,
jonka päälle kaikki muu
tekeminen rakennetaan
– Pellervon taloustutkimuksen uusi johtaja
Markus Lahtisen haastattelu
Pellervon taloustutkimuksen (PTT:n) tutkija Markus Lahtinen siirtyi edellisellä vaalikaudella pääministeri
Juha Sipilän neuvonantajaksi ja jatkoi myös tälle hallituskaudelle saakka Keskustan valtiovarainministerin
erityisasiantuntijana. Hänen mukaansa politiikka ja poliittinen päätöksenteko on paljon mainettaan
parempaa. Nyt hän on palannut takaisin – PTT:n johtajaksi. Mitä hyppy yhteiskunnallisen päätöksenteon
ytimeen opetti Lahtiselle?

Siirryit viime vaalikaudella PTT:stä pääministeri Sipilän neuvonantajaksi talouskysymyksissä.
Mikä sai sinut lähtemään tutkijasta pääministerin erityisavustajaksi?
Tutkijoita aina mietityttää kuinka tutkimustieto vaikuttaa päätöksentekoon. Kun tarjoutui tällainen mahdollisuus tukea yhteiskunnallista päätöksentekoa, niin oli helppo päätös lähteä mukaan.
Mitä olet oppinut noista vuosista? Vastasiko työ
ennakkokäsitystäsi politiikan päätöksentekojärjestelmästä?
Sipilän hallitusk auden aikana talouspolitiikassa oli normaalin finanssipolitiikan lisäksi
keskeisessä roolissa kilpailukykysopimus. Tämä
kokonaisuus opetti paljon talouden eri instituutioiden päätöksenteosta Suomessa.
68 T&Y
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Itselläni ei ollut erityisiä ennakkokäsityksiä, vaan
lähdin mukaan avoimin mielin. Yleisesti voisin todeta, että politiikka ja poliittinen päätöksenteko on
paljon mainettaan parempaa. Poliittinen päätöksentekojärjestelmä yritetään leimata itsekkääksi, jopa
korruptoituneeksi järjestelmäksi. Todellisuudessa
poliittiset päättäjät pyrkivät hakemaan ratkaisuja
yhteisiin asioihin omista arvoistaan lähtien, eivätkä
tavoittele omaa henkilökohtaista etuaan.

Poliittinen päätöksentekojärjestelmä
yritetään leimata itsekkääksi, jopa
korruptoituneeksi järjestelmäksi.
Jatkoit myös tälle hallituskaudelle saakka Keskustan valtiovarainministerin erityisasiantuntijana. Mitä eroa tehtävissä on?
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ILMASTONMUUTOS ON TEEMANA SELLAINEN, JOSSA PTT:N ERI
TUTKIMUSSUUNTIEN VÄLINEN YHTEISTYÖ KOROSTUU ENTISESTÄÄN.

Pääministeri johtaa hallituksen työtä. Valtiovarainministeri johtaa budjetin
valmistelua. Nämä ministerien roolien
erot määrittävät paljolti myös avustajien
työn sisältöä.
Pystyt varmaan vaikuttamaan Suomen
asioihin enemmän ministereiden neuvonantajana kuin tutkimuslaitoksesta
käsin. Miksi halusit palata takaisin tutkimusmaailmaan?
Oikeastaan kahdesta syystä. Olen ammatiltani ekonomisti, joten oli luontevaa
palata tekemään työtä, johon on saanut
koulutuksen. Lisäksi PTT tutkimuslaitoksena on hieno ympäristö tehdä tätä työtä.
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Mitkä ovat tärkeimmät havaintosi politiikkavuosistasi?

Tutkimustiedolla on oma tärkeä
roolinsa päätöksenteossa,
ja siksi on tärkeätä saattaa
tutkimustulokset poliittisten
päättäjien tietoon.
Asioihin voi politiikan avulla oikeasti
vaikuttaa. Tutkijoita kannustaisin tuomaan omia tutkimuksiaan ja tulkintojaan yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Tutkimustiedolla on oma tärkeä roolinsa päätöksenteossa, ja siksi on tärkeätä

saattaa tutkimustulokset poliittisten
päättäjien tietoon.
Mitä aiot saada aikaiseksi PTT:n johtajana? Minkälaisia tavoitteita sinulle
on asetettu johtajana ja minkälaisia tavoitteita olet asettanut itsellesi?
Tärkein tehtävä PTT:n johtajana
on vahvistaa entisestään meidän tutkimustoimintaamme. Tutkimustoiminta
on perusta, jonka päälle kaikki muu tekeminen rakennetaan. Monipuolisen ja
laadukkaan tutkimuksen avulla pystymme myös tukemaa sekä koko kansantalouden että meille tärkeiden toimialojen
kehitystä.

SUOMI ON ALISUORIUTUJA OMIIN KYKYIHINSÄ NÄHDEN.

Mihin aihealueisiin PTT tulee keskittymään tutkimustyössään?
Meidän painopisteet ovat paljolti
samoja kuin aiemminkin. Maa -ja elintarviketalous toimialana on keskeinen
tutkimusintressi markkinoiden toiminnan, maatalouspolitiikan ja kestävyyden
näkökulmista. Kansantalouden puolella
yleisen makrotaloudellisen kehityksen
lisäksi asuntomarkkinat, finanssimarkkinat ja alueellinen kehitys ovat tärkeitä
aiheita. Työmarkkinoiden tutkimuksen
merkitys tulee jatkossa korostumaan
entisestään. Metsä- ja ympäristöpuolen
tutkimuksissa perinteisen metsätalouden lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvät
teemat korostuvat. Ilmastonmuutos on
myös teemana sellainen, jossa PTT:n
eri tutkimussuuntien välinen yhteistyö
korostuu entisestään. Lisäksi osuustoiminta on PTT:lle aina luonteva ja tärkeä
mielenkiinnon kohde.
Nyt kun olet nähnyt korkeimmasta
poliittisesta johdosta käsin päätöksenteon ytimeen, miten tutkimustietoa hyödynnetään päätöksenteossa?
Onko tutkimuksen hyödyntäminen
päätöksenteossa lisääntynyt vuosien
aikana?
Olen toiminut tutkijana parikymmentä vuotta ja politiikassa viitisen vuot-

ta. Ei tutkimustiedon käyttö ainakaan
ole vähentynyt tänä aikana. Suomen
Akatemian strategisen tutkimuksen ja
valtioneuvoston yhteisen selvitys- ja
tutkimustoiminnan rahoitus ovat merkkejä tästä. Tutkimus välittyy poliittisille päätöksentekijöille suoraan tutkijakuulemisien kautta ja tietenkin myös
virkamiesten tekemän valmistelun välityksellä.
Mitä tutkimuslaitosten tulisi tehdä, että taloustieteellistä tutkimusta
kuunneltaisiin herkemmällä korvalla
päätöksentekopöydissä?
Kyllä ehdottomasti tärkein asia
on käydä vilkasta yhteiskunnallista keskustelua tutkimustietoon pohjautuen.
Suomen talouskasvu on ollut kituliasta finanssikriisistä lähtien. Mitkä
ovat Suomen talouden pahimmat ongelmat?
Suomi on alisuoriutuja omiin kykyihinsä nähden. Meillä on monet talouden
instituutiot kohtuullisen hyvässä kunnossa, mutta emme pysty hyödyntämään
osaamistamme parhaalla mahdollisella
tavalla. Finanssikriisin jälkeen on kestänyt aivan liian kauan allokoida työvoima ja pääoma uusiin menestyviin
kohteisiin.

Mitä tekisit talouspolitiikassa toisin
kuin nykyhallitus tekee?
K esk eisimm ät huolenaiheet ovat
tällä hetkellä pitkäaikaistyöttömyyden kasvaminen ja finanssipoliittisten
panostusten määrä ja kohdentuminen.
Mikäli pitkäaikaistyöttömyyttä ei saada
käännettyä pikaisesti laskuun, sillä on
suuri hinta sekä työttömäksi jääneiden
ihmisten että koko kansantalouden kannalta. Finanssipolitiikassa pitää tehdä
kasvupanostuksia, mutta panostusten
kohdentumisessa pitää olla tarkka, jotta
finanssipolitiikasta ei tule tuhlailevaa ja
väärin suhdannetilanteeseen ajoittuvaa.
Miten Suomen työllisyysaste saataisiin
samoille lukemille kuin Pohjoismaisissa naapurimaissa?
Tarvitaan sekä kannusteiden parantamista että työkykyyn ja työssäjaksamiseen panostamista. Kannusteiden
osalta ei ole olemassa mitään yksittäistä
”hopealuotia”, vaan tarvitaan sarja toimenpiteitä, jotka lisäävät kannusteita
osallistua työmarkkinoille. Toisaalta
työllisyysaste on jo niin korkea, että
työllistyvien ihmisten joukossa on jo
paljon henkilöitä, joiden työmarkkinavalmiuksia pitää tukea, jotta heidän
työpanoksensa saadaan täysmääräisesti
hyödynnettyä. •
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Ulosottojärjestelmää korjaamalla voidaan
parantaa pienituloisten toimeentuloa
Tuoreen tutkimuksen mukaan ulosottojärjestelmää yksinkertaistamalla, muuttamalla järjestelmä progressiivisemmaksi
sekä helpottamalla velkajärjestelyyn pääsyä voidaan vaikuttaa
pienituloisten talouteen ja hyvinvointiin. Ulosottojärjestelmää
koskevien uudistusten vaikutuksia on syytä arvioida ja jatkokehittää tutkitun tiedon pohjalta.
Ohto Kanninen (PT) & Hannu Karhunen (PT) & Eetu Isotalo
(PT) & Terhi Maczulskij (ETLA) & Terhi Ravaska (VATT):
Ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:40.
Linkki julkaisuun:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163166

Katsaus: Rekrytointisyrjinnän vastaiset
keinot eivät toimi – tarvitaan lisää
tutkimusta vaikuttavista keinoista
Rekrytointisyrjintä on Suomessa ja monessa muussa maassa
kielletty lailla. Kielloista huolimatta ilmiötä esiintyy laajasti
työmarkkinoilla. Katsauksessa käydään läpi tutkimuksia, joissa
rekrytointisyrjintää on osoitettu tapahtuneen. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta tarkastellaan rekrytointisyrjinnän luonnetta,
yleisyyttä ja sen vastaisten keinojen toimivuutta.
Ohto Kanninen (PT) & Tuomo Virkola (VATT):
Katsaus: Rekrytointisyrjinnän vastaiset keinot eivät toimi –
tarvitaan lisää tutkimusta vaikuttavista keinoista.
Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2021:27.
Linkki julkaisuun:
https://tietokayttoon.fi/-/10616/katsaus-rekrytointisyrjinnanvastaiset-keinot-eivat-toimi-tarvitaan-lisaa-tutkimusta-vaikuttavista-keinoista
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T&Y -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehteä julkaisee Palkansaajien
tutkimuslaitos neljä kertaa vuodessa. Lehden tavoitteena on
välittää tutkimustietoa, valottaa ajankohtaisen kehityksen
taustoja sekä herättää keskustelua kansantaloudellisista ja
yhteiskunnallisista kysymyksistä. Vuosina 1972–1993 lehti
ilmestyi nimellä TTT Katsaus.
Lehden toimitus p. 040 530 5308
Tilaukset www-sivujen kautta tai
p. 040 940 1941

Tutkimuksia
Tutkimuksia -sarjassa ilmestyvät valmiiden tutkimusten
laajat ja perusteelliset loppuraportit. Valmistuvista
tutkimuksista lähetetään lehdistötiedotteet, joiden välityksellä
tutkimustuloksia esitellään tiedotusvälineille ja suurelle
yleisölle. Julkaistaan laitoksen kotisivuilla.
Tilaukset p. 040 940 1943

Raportteja
Raportteja -sarjassa ilmestyy erilaisia laajemmalle yleisölle
tarkoitettuja kirjoja ja selvityksiä.
Julkaistaan laitoksen kotisivuilla.
Tilaukset p. 040 940 1943
Työpapereita
Työpapereita -sarjassa esitellään meneillään olevien
tutkimushankkeiden väliraportteja sekä kansainväliselle
tutkijakunnalle suunnattuja keskustelualoitteita. Työpaperit
julkaistaan kokonaisuudessaan laitoksen kotisivuilla.

www.labour.fi

Palkansaajien tutkimuslaitos on vuonna 1971
perustettu itsenäinen ja voittoa tavoittelematon
kansantalouden asiantuntijayksikkö. Laitoksessa
tehdään taloustieteellistä tutkimusta ja laaditaan
suhdanne-ennusteita. Lisäksi laitoksen tutkijat toimivat
ulkopuolisissa asiantuntijatehtävissä sekä osallistuvat
aktiivisesti julkiseen talouspoliittiseen keskusteluun.
Palkansaajien tutkimuslaitoksen toiminnan tavoitteena
on tarjota tutkimustietoa yhteiskunnallisen keskustelun
sekä päätöksenteon tueksi.
Palkansaajien tutkimuslaitoksessa tehtävän tutkimustyön
painopiste on tilastollisiin aineistoihin perustuvassa
empiirisessä tutkimuksessa. Sen taustalla on vahva
teoreettinen näkemys ja tieteellisten menetelmien
asiantuntemus.
Palkansaajien tutkimuslaitos
Arkadiankatu 7 (Economicum)
00100 Helsinki
P +358 40 940 1940
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