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Suomen kansantalous kasvoi 2019 yhden 
prosentin, kasvu hiipui loppuvuonna

• Suomen talouskasvu oli viime 
vuonna ennakoitua hitaampaa
• Erityisesti rakentaminen supistui
• Viennin kasvu +7 %
• Yksityinen kulutus +1 %

• Talouskasvu hidastui vuoden 
viimeisellä neljänneksellä kaikilla 
toimialoilla, mutta kysyntäeristä 
heikkous näkyi erityisesti 
investoinneissa ja yksityisessä 
kulutuksessa
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Lähde: Tilastokeskus



Maailmantalous jo piristyi 
vuodenvaihteessa, mutta sitten:
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• Ennustelaitosten 
suhdanne-ennusteet tai 
arviot koronan 
talousvaikutuksista ovat 
vanhentuneet viikossa tai 
vain muutamassa päivässä

• Monet ennustelaitokset 
tuottavat nyt 
talouskehityksestä 
vaihtoehtoisia skenaarioita
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Suomen Pankki: Talous taantumaan. 
Kasvu toipuu jo vuoden loppupuolella   

• Maailmanlaajuinen pandemia heikentää 
maailmantalouden kasvua 

• Laskelmassa 1 pandemia saadaan 
hallintaan, mutta kysynnän 
supistuminen ympäri maailmaa 
pudottaa maailmantalouden kasvun 1,5 
% v. 2020. Suomen vientikysyntä 
supistuu tässä vaihtoehdossa 2 %. BKT 
supistuu 1,5 %.

• Laskelmassa 2 sisällä Kiinan kaltainen 
talouden raju äkkipysähtyminen ympäri 
maailmaa. Tässä vaihtoehdossa 
Suomen vienti supistuu 15 % ja BKT 
supistuu 4 %.
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Vaikutukset riippuvat rajoittamistoimista, pandemian kestosta, 
politiikkatoimien onnistumisesta ja kuluttajien luottamuksesta 

• Menot kasvat
• Sote-menot, erityisesti erikoissairaanhoidossa
• Myös muilla aloilla, esim. sairauspoissaolot, 

lisääntyneet siivouskulut
• Perustoimeentulotukimenot ja työmarkkinatukimenot 

(rahoitusvastuu) 
• Toisaalta jotkut menoerät voivat lykkääntyä tai 

poistua, esim. kiireetön hoito, lomautukset

• Verotulot vähenevät
• Kunnallisvero
• yhteisövero

• Asiakasmaksutulot vähenevät

Vaikutukset kuntatalouteen
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Julkisen talouden vaikutuksia 
selvitetään. Näkymät synkentyneet.

Kuntien menopaine-
laskelmien 
epävarmuus vielä 
suurta 

Erikoisairaanhoidossa 
kustannusten nousu voi 
ylittää kaksi miljardia euroa.

Toisaalta on myös epäselvää, 
kuinka paljon kunnat voivat 
sopeuttaa muita 
kustannuksiaan.

Kuntien verotuotot 
romahtavat vuonna 
2020 

Yhteisöverojen määrä tulee 
romahtamaan.

Talouden rajoittamistoimet 
ja yt:t pienentävät myös 
palkkasummaa. 
Kunnallisverojen odotettu 
kasvu jäänee haaveeksi.

Vaikutus koko 
julkiseen sektoriin

Ennustelaitokset eivät ole 
tuottaneet tuoreita julkisen 
talouden ennustetta, mutta 
arviot tulevat synkentymään. 

Etla: jos Suomen BKT laskee 
3 % vuonna 2020 niin 
julkinen talous heikkenee 
noin 1,2 %-yksikköä 
perusuraan nähden
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