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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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• Ennen maaliskuuta tehdyt  
suhdanne-ennusteet tai 
ensimmäiset arviot koronan 
talousvaikutuksista ovat 
vanhentuneet muutamissa 
päivissä

• 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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PTT: Hitaan toipumisen skenaario 
todennäköisin. BKT -6 % (2020)

• Nopea toipuminen: Talous 
palautuu kasvu-uralle vuoden 
loppupuolella. BKT supistuu 3 %

• Hidas toipuminen: 
Talousrajoitteita joudutaan 
jatkamaan Euroopassa ja USA:ssa 
pidempään kuin Kiinassa. BKT 
supistuu 6 %

• Pitkittyvä kriisi: Edellinen 
skenaario + globaali finanssikriisi. 
BKT supistuu 2020 ja 2021
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Lähde: Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos



• VM:n 16.4. julkaistava talousennuste 
on näillä näkymin normaali 
kokonaistaloudellinen ennuste. 

• Muuta: hallituksen toimet 
yrityssektorin helpottamiseksi, esim. 
verojen ja TyEL-maksujen jousto 
kolmella kuukaudella tai eläkemaksun 
alennus, EI koske kuntasektoria 
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Tuoreimmissa skenaarioissa ei ole ollut 
mukana julkisen talouden ennustetta tai 
esim. muita indeksiennusteita



Tärkeät päivämäärät – laita kalenteriin!
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Ajankohta

7.4.2020 Hallituksen kehysriihi

16.4.2020
Kevään kuntatalousohjelma ja julkisen talouden suunnitelma 
2021-2024 julkaistaan

28.-29.4.2020 FCG:n Talous- ja veroennustepäivät

Hyvää kesälomaa!

27.-28.8.2020 Hallituksen budjettiriihi

27.-28.8.2020 FCG:n hallinto-, henkilöstö- ja talousjohdon konferenssi

21.9.2020
Syksyn kuntatalousohjelma ja valtion talousarvioesitys 
vuodelle 2021 julkaistaan

25.3.2020 Minna Punakallio




