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Globaalit huolenaiheet

• Ilmastonmuutos, luontokato, luonnonvarat

• Demokratian taantuminen, geopoliittiset 
jännitteet

• Deglobalisaatio

• Teknologian jatkuva muutos ja alueiden, 
yhtiöiden kilpailu

• Väestön ikääntyminen

• Kriisejä useammin kuin ajateltu

• Välitön talouskehitys: sota, energian hinnat, 
inflaatio, Kiina

• Suomi ei voi globaaleja ongelmia 
ratkaista, mutta  Suomen on 

• tuettava yhteisten ratkaisujen 
löytämistä, etenkin EU:ssa

• tehtävä oma osuutensa yhteisissä 
ponnistuksissa

• sopeuduttava trendeihin ja varauduttava 
riskeihin;  hyödynnettävä uudet 
mahdollisuudet, joita myös syntyy



Suomen omat huolta aiheuttavat trendit

• Väestökehitys: supistuva työikäinen väestö, huoltosuhteen nousu; tähän 
liittyvä alueiden eriytyminen

• Talouden heikko kasvu 

• Julkisen talouden rakenteellinen alijäämä

=>

• Hyvinvoinnin turvaamisen edellytysten heikentyminen 



Erityisesti Suomea koskevat riskit

• Geopoliittinen asema

• Avoin talous, yhteiskunta: 
ulkomaailman muutokset 
tuntuvat vahvasti

• Pieni talous: erikoistuminen lisää 
volatiilisuutta 0
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Tuotantokuilujen (5) summa niiden vuosien osalta, jolloin kuilu > 
OECD-alueen kuilun keskihajonta (1,8%). * vuodesta 1995 alkaen. 
Tuotantokuiluarviot: OECD syksy 2021

Suuret tuotannonmenetykset 1991-2021



Suomella myös vahvuuksia

• Luonnonresurssit
• Puhdas vesi
• Metsävarat
• Tuulienergia
• Mineraalivarat
• Tila

• Tuotantorakenne, infra ja osaaminen
• Digitaaliteknologia
• Energiateknologia
• Materiaaliteknologia
• Metsää hyödyntävä teollisuus
• Sähkön- ja tiedonsiirtoverkko
• Väestön yleinen osaamistaso 

• Varautumiskulttuuri
• Maanpuolustus
• Väestönsuojelu
• Huoltovarmuus

• Yhteiskunnan koheesio
• Demokratia
• Tuloerojen pienuus
• Luottamus
• Korruption vähäisyys
• Turvallisuus



Suomi jäänyt hyvinvoinnin luomiskyvyssä jälkeen 
verrokeista, ei täysin vielä näkynyt kulutuksessa

BKT/asukas-ero kasvanut Tanskaan, Saksaan, 
EU27:ään, palautunut hieman Ruotsiin nähden

Yksilöllinen kulutus kehittynyt suhteessa
paremmin



Suomi ei enää rahoitusylijäämäinen, heikkous 
koskee sekä julkista että yksityistä sektoria



Tuottavuuden heikkous suurempi kasvuongelma 
kuin työtunnit



Investointeja varsin paljon, mutta tuotannollisia 
investointeja heikommin 



Investointien rakenne ei Suomessa suosi tuottavuuden 
kasvua 

Lähde: Pohjola 2021

Investoinnit, pl. asunnot, % BKT:sta



Inhimillisen pääoman kasvu tyrehtymässä

• Työikäinen väestö

• Koulutustaso

• Oppimistulokset

Kuviossa kaksi ensimmäistä 
tekijää mukana investointien 
kumuloinnin avulla



Työssä olevat tekevät paljon tunteja, mutta heitä 
on vähän suhteessa koko väestöön



Matala väestöosuus johtuu sekä alemmasta 
työllisyysasteesta että huonosta väestörakenteesta

Kohentumisesta huolimatta työllisyysaste 
verrokkeja heikompi

Työikäisten osuus alentunut verrokkeja 
nopeammin 



Väestöongelma ei ole helpottumassa, vaan pahenee

Työikäisen väestön supistuminen jatkuu
Julkisen talouden kustannusten kannalta 
hankala ikääntyneiden osuuden kasvu jatkuu

Lähde: OECD



Koulutustasossa jääty jälkeen, oppimistulokset 
heikentyneet
Korkeakoulutettujen osuus jämähtänyt, 
Suomi pudonnut OECD-keskitason alle

Peruskoululaisten osaaminen on 
heikentynyt



Työvoimapula laajaa, keskittyy osaavimpaan osaan



Talouskasvu pysyy rakenteellisesti aneemisena 
ilman uutta politiikkaa

• Työpanoksesta ilman tarjonnan 
rakenteiden uudistumista tuskin 
lainkaan kontribuutiota

• Olettaen viime vuosien työn 
tuottavuuden kehitys kasvuvauhdiksi 
noin 1 %

• Ei sisällä uusien taantumien 
aiheuttamia takapakkeja; nämä voivat 
olla merkittäviä



Ilman uusia menopäätöksiäkin / taantumaa julkinen talous 
pysyy  alijäämäisenä ja velkasuhde lievästi nousussa



Politiikan kyettävä tukemaan sekä trendikasvua että 
estämään häiriöitä johtamasta syviin taantumiin

Kestävän kasvun edellytykset

• Osaava työvoima
• Koulutus
• Maahanmuutto
• Kannustimet työhön osallistumiseen

• TKI-panostukset / innovaatiojärjestelmän 
tehokkuus

• Osaava pääoma

• Investointiympäristö, joka tukee talouden 
rakennemuutosta, ml. vihreää siirtymää

Kriisinkestokyky: robustisuus ja resilienssi

• Vahvat taseet
• Kotitaloudet, yritykset, pankit
• Julkinen sektori

• Ei-taloudellisten riskien hallinta, huoltovarmuus
• Sotilaalliset uhat
• Kyber/hybridi-uhat
• Terveysuhat
• Ympäristöuhat

• Talouden resilienssi
• Työmarkkinoiden joustavuus
• Päätöksentekokyky



Politiikasta välitöntä lisärasitusta julkiseen talouteen

Kestävä kasvupolitiikka

• Osaava työvoima
• Koulutus

• Maahanmuutto

• Kannustimet työhön osallistumiseen

• TKI-panostukset / innovaatiojärjestelmän 
tehokkuus

• Osaava pääoma

• Investointiympäristö, joka tukee talouden 
rakennemuutosta, ml. vihreää siirtymää

Kriisinkestokyky: robustisuus ja resilienssi

• Vahvat taseet
• Kotitaloudet, yritykset, pankit

• Julkinen sektori

• Ei-taloudellisten riskien hallinta, huoltovarmuus
• Sotilaalliset uhat

• Kyber/hybridi-uhat

• Terveysuhat

• Ympäristöuhat

• Talouden resilienssi
• Työmarkkinoiden joustavuus

• Päätöksentekokyky



Hyvin vaativa tehtävä alentaa velkasuhdetta 
samalla kun huolehditaan kasvupanostuksista



Miten sovitetaan kaikki yhteen?

• Tarvitaan sekä menosopeutusta että 
verotuksen kiristämistä 
• Rakenteellisen alijäämän suoraksi 

pienentämiseksi 
• Kasvupanostusten rahoittamiseksi

• Toteutettava niin, että heikentävät 
mahdollisimman vähän kasvun 
edellytyksiä

• Paniikkitoimiin ei aihetta, mutta 
nopeasti toimeenpantava 
pitkäaikainen ohjelma kyllä



Seurauksia alueelliselle kehittämiselle

• Julkista rahoitusta tuskin lisää 
aluekehittämiseen => tehokas 
kohdentaminen A ja O

• Inhimillinen pääoma tärkeintä

• Kouluverkko

• Osaajien houkuttelu ja pito, myös 
ulkomailta 

• Yritysmyönteinen ilmapiiri

• Tietoliikenneyhteydet

• Vihreän siirtymän mahdollisuuksien 
hyödyntäminen
• Biomassa

• Mineraalit

• Tuulienergia 

• Arvojen ja asenteiden muutoksen 
hyödyntäminen
• Aineettomien arvojen merkityksen kasvu

• Turvallisuuden merkitys

• Etätyön / monipaikkaisuuden parantuneet 
mahdollisuudet



Kiitos
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