
Pandemia jättää jälkeensä heikentyneen 
valtiontalouden 

Pandemia on aiheuttanut ennenkuulumattomia vaikutuksia terveyden lisäksi myös 
maailmantalouteen, kun useimmat maat ovat ottaneet käyttöön erilaisia rajoituksia, joilla 
pandemian leviämistä on pyritty ehkäisemään.  Lisäksi osa sairastuneista vaatii sairaanhoitoa. 
Näyttää kuitenkin selvältä, että rajoitustoimenpiteiden vaikutukset ovat talouden 
näkökulmasta huomattavasti suuremmat kuin terveydenhoidon kasvaneet kustannukset - 
Suomi on toki onnistunut rajoittamaan sairastuneiden määrän huomattavan alhaiselle tasolle 
näiden toimien ansiosta. Pitemmällä tähtäimellä pandemian aikana menetetyistä verotuloista 
ja kasvaneista hoitokuluista sekä talouden tukitoimenpiteistä syntyy julkisen sektorin 
lisärahoitustarvetta, joka osaltaan heijastuu talouskasvuunkin. 

Pandemian kansantaloudelliset vaikutukset suurimmillaan 
maaliskuun lopulta alkaen 

Pandemian kansantaloudellisia vaikutuksia kevään 2020 aikana kuvataan kuviossa 1. Kuviossa 
tarkastellaan talouden kehitystä vuoden alusta verrattuna talouden ennakoituun kehitykseen 
normaalioloissa. Pandemian vaikutukset kansantalouteen heijastavat epidemian leviämisen 
rajoittamiseen tähtääviä toimia kotimaassa, jotka rajoittivat etenkin yksityisten palveluiden, 
liikenteen ja erilaisten kulttuuriin ja vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tuotantoa. 
Suurimmillaan nämä vaikutukset ovat olleet maaliskuun lopulta alkaen, ja arvonlisän lähes 
seitsemän prosentin pudotuksesta huhtikuussa 2020 aiheutui yli puolet näiden toimialojen 
arvonlisän laskusta. Teollisuuden arvonlisän lasku oli myös merkittävä. 



 

Kuvio 1. Toimialojen arvonlisän vaikutus kansantuotteeseen perusuraan verrattuna. Tasoero, 
prosenttiyksikköä  (pandemiarajoituksia aletaan lieventää 2020 kolmannella neljänneksellä). 

Kuviossa 2 kuvataan työtuntien osuutta kansantuotteen muutokseen. Kuvion perusteella 
näyttää selvältä, että ainakin toistaiseksi suurin osa vaikutuksista on peräisin työtuntien 
vähenemisestä palvelualoilla. Kansantalouden toipumisen kannalta lähtökohdat ovat siksi 
periaatteessa kohtuullisen hyvät, kun tuotantokapasiteetti on ollut vajaakäytössä, mutta 
edelleen olemassa. Vielä on aikaista arvioida, voiko tämä tilanne jatkua. 



 

Kuvio 2. Työtuntien vaikutus kansantuotteeseen perusuraan verrattuna. Tasoero, 
prosenttiyksikköä  (pandemiarajoituksia aletaan lieventää 2020  kolmannella neljänneksellä). 

Rajoitusten purkaminen helpottanee palvelualojen 
toipumista, mutta vientimarkkinoilla epävarmuus on 
suurempaa 

Kesäkuusta alkaen, kun suuri osa rajoituksista on poistumassa, edellytykset talouden 
elpymiselle ovat paranemassa. Rajoitusten purkaminen helpottanee kotimarkkinoilla toimivien 
palvelualojen toipumista. Vientimarkkinoiden osalta epävarmuudet ovat kuitenkin 
huomattavan suuria; tässä oletetaan, että maailmantalous alkaa toipua kuluvan vuoden lopulla, 
mutta ei vielä entiselleen vuoden 2021 aikana. Tämä näkyy teollisuuden ja myös monien 
yksityisten palveluiden kasvuvajeena, johon liittyy myös investointien ja rakentamisen 
hidastuminen. Useiden arvioiden mukaan talous alkaisi kuitenkin elpyä vuoden 2021 aikana, 
mutta se näyttää vaativan myös keskeisten vientimarkkinoiden elpymistä. Pandemia jättää 
myös jälkeensä heikentyneen valtiontalouden. Kahden vuoden tarkastelussa velanhoito ei 
näyttäydy merkittävänä haasteena, mutta ajan mittaan velan kasvua joudutaan hillitsemään. 
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