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Yritykset ja yhteiskunta 
koronan jälkeen



Työllisyys on palautunut 
Suomessa koronapandemiaa 
jo edeltäneelle tasolle…
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Työikäinen väestö (15–74-vuotiaat) 
Suomessa ja Ruotsissa, indeksi 2020=100

21.9.20213

Työvoimapula yleistynyt Suomessa nopeasti 
– väestökehitys Suomen krooninen ongelma
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EK:n tuoreessa kyselyssä yrityksistä 
38 % ilmoittaa tarvitsevansa lisää työntekijöitä ja 
80 %:lla on vaikeuksia löytää osaavaa työvoimaa
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Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten 

työllisyystilannetta 

yrityksessäsi tällä hetkellä?
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Työllistymisessä kaksi piikkiä

20.9.20215

Työllistymistodennäköisyys työttömyyden kestäessä
(Kyyrä ja Pesola, VATT 2017)



EK:n lääkkeet 
työttömyyteen /
työvoimapulaan

• Työttömyysturvan uudistaminen

• Kannustinloukkujen purkaminen

• Maahanmuuttoprosessien virtaviivaistaminen

• Koulutus

• Työelämän täsmäkoulutukset

• Työvoiman liikkuvuus

• Pohjoismainen työnhakumalli

• Syrjäytymisen ehkäiseminen
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Suomi on elänyt velaksi vuodesta 2009 ja
krooninen alijäämäisyys vain pahenee
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Kasvu maksaa velan – kyllä, mutta se vaatii toimia*

Millä 78 %:n työllisyysasteeseen ja 
yli 2 %:n pitkäkestoiseen kasvuun?
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*Ennen kaikkea 
sellaisia toimia,

jotka vahvistavat 
julkista taloutta

Lisäksi täytyy 
pidättäytyä kaikista 
sellaisista toimista, 

jotka tuhoaisivat 
kasvun edellytyksiä ja 
Suomen kilpailukykyä

Julkiselle sektorille 
tämä tarkoittaa 

väistämättä menokuria, 
todennäköisesti myös 

leikkauksia, jos kasvua 
ei saada vauhtiin.

Velkavetoisuus on 
kestämätön tie.



Menokuria ja 
kasvun esteiden 
purkamista
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Ratkaisuja pulaan osaajista ja 
työvoimasta
Panostukset tutkimus- ja 
kehitysrahoitukseen
Investointien vauhdittamista

Monet hallituksen uudistukset (esim. 
oppivelvollisuuden pidentäminen, 
perhevapaauudistus, hoitajamitoitus) ovat kalliita 
ja vievät kehitystä väärään suuntaan



Case: TKI-rahoitus
• Nykyinen hallitus on jo kolmas hallitus, joka on 

ottanut hallitusohjelmaansa tavoitteen nostaa 
TKI-investointien osuus Suomessa 
4 %:iin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä

• ETLA (9.9.2021): 

– 4 %:n tavoitteen saavuttaminen edellyttää 
TKI-menojen vuosittaista kasvua yli 6 % joka vuosi 
aikavälillä 2019–2030

– Julkiselta sektorilta yli 150 miljoonan, kotimaisilta 
yrityksiltä noin 290 miljoonan ja ulkomaisilta 
rahoittajilta 70 miljoonan euron vuosittaista 
lisärahoitusta Suomeen kohdistuviin t&k-
investointeihin

• Nyt ristiriita juhlapuheiden ja tekojen (so. julkisen 
tki-rahoituksen isot leikkaukset vuodesta 2023 
alkaen) välillä

• Suomesta puuttuu laaja TKI-verokannustin, joka 
on käytössä kilpailijamaissamme

15.9.202110

Lähde: Yritysten t&k-toiminta ja t&k-investointien
kasvattamisen edellytykset (2021)



Case: investointiluvitus

• Investointien käynnistymisen ongelmana Suomessa on jo vuosia 
ollut luvittamiseen liittyvät ongelmat, kuten järjestelmän 
moniportaisuus ja valitusherkkyys

• EK:n arvion mukaan jonossa on jumissa yli 3 miljardin edestä 
investointeja 

• Jo luvitetut ja pitkälle rakennetut investoinnit voivat joutua 
ongelmiin, kuten BASF:n Harvavallan tehdas, jonka pitäisi tuottaa 
akkumateriaaleja 300 000 täyssähköautoon vuodessa

• Luvitus- ja valitusprosesseja on sujuvoitettava: esim. yhden 
luukun fast track-prosessi, josta hallitus päätti kehysriihessä
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Kauppalehti 20.8.2021



Katse Eurooppaan: 
paluu talouskuriin vai lisää yhteistä velkaa?

• Vakaus- ja kasvusopimuksen velkaa ja alijäämää koskevat säännöt ovat olleet koronan 
vuoksi tauolla – harva maa täyttää ehdot

– Paluu tapahtumassa vuonna 2023, mutta mihin kriteereihin? 

– Paineita jäsenvaltioista löyhätä talouskuria ja lisätä yhteisvastuuta

– Lisäksi kv. Painetta, kuten OECD:n suositus Euroopalle (10.9.2021): ”Continue to support recovery 
and improve future resilience with reforms to economic architecture”

• EU:n tulevaisuuskonferenssi nyt käynnissä

• Saksan vaaleissa (26.9.2021) valtaan noussee Olaf Scholzin (spd) johtama koalitiohallitus 
mallia SPD ja Grüne sekä joko FDP tai Linke

– Täyspunavihreän koalition syntyminen merkitsisi täyskäännöstä Saksan talouskurin EU-linjaan

• Talousunioni Macronin perintönä? 

– Ranskan EU-puheenjohtajuuskausi 1-6/2022 ja presidentinvaalien 1. kierros 10.4.2022

• Suomessa kannanmuodostus auki – hallitus eri linjoilla, keskusta peesaa nuukaa 
nelikkoa, muut haikailevat velkavetoa
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Lopuksi, mitä koronassa 
pitää vielä tehdä?

• Etätyötä koskeva suositus pois 
– työpaikoilla osataan järjestää 
työn tekeminen kaikin puolin 
fiksusti

• Koronapassi voimaan – jos ei 
muuta, niin on työkalupakissa, 
jos tautitilanne pahenisi tai 
tulee uusi pandemia

• Tarve kustannustuki V:lle 
kesältä 2021 – suoriin tukiin 
varatuista rahoista (IV:n 
jälkeen) on jäänyt käyttämättä 
yli 700 miljoonaa euroa
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Kustannustuki

Yksinyrittäjien tuki

Pienyritysten tuki

BF:n tuki PK- ja midcap-yrityksille

Kustannustuki II

Ravintoloiden tuki

Kustannustuki III

Sulkemiskorvaus

Kustannustuki IV

Yrityksille koronan 
johdosta maksetut 
suorat tuet, milj. €

(TEM 12.8.2021)

Budjetoitu 
yhteensä

Budjetoitusta
maksettu

Kustannustuki IV:n 
(ajanjaksolta 1.3.-31.5.) 

hakuaika päättyy 30.9.2021

Yhteensä 2,2 mrd. €
Budjetoidusta jäänyt 
käyttämättä miljardi.


