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Suhdannevaihtelut



Talouskasvu ja suhdannevaihtelut

Talouden suuri kuva
• taloudellinen hyvinvointi kasvanut valtavasti (luennot 1 ja 17)
• tietyllä hetkellä eläville ihmisille talouskasvu näyttäytyy kuitenkin usein 
suhdannevaihteluiden vuoristoratana

Tänään
• perusfaktat ja -mittarit
• talouskasvun mittaaminen: vähän enemmän BKT:sta
• suhdannevaihtelut, kulutus ja investoinnit

Sitten
• finanssi- ja rahapolitiikka, kriisien historiaa



A. Perusfaktat ja -mittarit



BKT henkeä kohti neljässä maassa

Lähde: Maddison Historical Statistics
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BKT:n vuosittainen kasvu Suomessa
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Lähde: Maddison Historical Statistics



Valtiovarainministeriön tämän hetken näkemys 
lähivuosien BKT:n vuosimuutoksesta
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VALTIOVARAINMINISTERIÖN JULKAISUJA  2020:55 TALOUDELLINEN KATSAUS ! KESÄ 2020

Talousnäkymän epävarmuus heijastaa epidemian kehityksen epävarmuutta

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epä-
varmoja. Ennusteessa on oletettu, että covid-19-epidemia hiipuu vähitellen pois ja 
syksyllä ei tule toista epidemia-aaltoa. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky 
pysyvät heikkoina siihen saakka, kun sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote. 

Seuraavassa kuviossa esitetään talouskasvuennusteen epävarmuus menneisiin 
ennustevirheisiin perustuvana luottamusvälinä ennusteen ympärillä. Sen mukaan 
BKT:n kasvu asettuu 80 prosentin todennäköisyydellä -7,5 % ja -4,5 % väliin tänä 
vuonna. Ensi vuoden ennusteen vastaava luottamusväli on suurempi. BKT:n kasvun 
arvioidaan olevan 80 prosentin todennäköisyydellä -0,2 % ja 5 % välillä v. 2021. Ta-
louskasvu voi osua myös luottamusvälin ulkopuolelle etenkin, kun arvioihin tämän 
vuoden kasvusta liittyy poikkeuksellisen suurta epävarmuutta.

Covid-19-epidemian uudelleen puhkeaminen on ennusteen merkittävin alasuuntai-
nen riski. Toisen aallon taloudellisten vaikutusten suuruus riippuu sekä julkisen val-
lan toimista epidemian hillitsemiseksi ja talouden tukemiseksi että näiden toimien 
vaikutuksesta taloudenpitäjien päätöksiin. Jos talous ei ole ehtinyt täysin palautua 
ennen toista aaltoa, saattaa talouden supistuminen jäädä keväällä nähtyä pienem-
mäksi. On kuitenkin todennäköistä, että silloin talouden kasvupotentiaali pienenee 
ja kriisin vaikutukset jäävät pidempiaikaisiksi. Kehikossa sivulla 54 arvioidaan co-
vid-19-epidemian vaikutusta potentiaaliseen tuotantoon pitkällä aikavälillä. 
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Bruttokansantuotteen muutos
”[Talouskasvuennusteen] 
mukaan BKT:n kasvu asettuu 80 
prosentin todennäköisyydellä
-7,5 % ja -4,5 % väliin tänä
vuonna. Ensi vuoden ennusteen 
vastaava luottamusväli on 
suurempi. BKT:n kasvun 
arvioidaan olevan 80 prosentin 
todennäköisyydellä -0,2 % ja 5 % 
välillä v. 2021. Talouskasvu voi 
osua myös luottamusvälin
ulkopuolelle etenkin, kun 
arvioihin tämän vuoden kasvusta 
liittyy poikkeuksellisen suurta 
epävarmuutta.”

Lähde: Taloudellinen katsaus: Kesä 2020. Valtiovarainministeriö. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162312/VM_2020_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162312/VM_2020_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y


BKT:n trendikasvu

Trendi kuvaa BKT:n keskimääräistä 
kasvu (tällä periodilla 2,3% vuodessa)

• BKT esitetty logaritmimuunnoksena, 
mikä helpottaa tarkastelua
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BKT:n kasvu ja suhdannevaihtelut

Trendi kuvaa BKT:n keskimääräistä 
kasvu (tällä periodilla 2,3% vuodessa)

• BKT esitetty logaritmimuunnoksena, 
mikä helpottaa tarkastelua

BKT:n poikkeama trendikasvusta
• yksi suhdannevaihtelun mittari
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Tuotantokuilu

BKT:n ja potentiaalisen BKT:n ero
• potentiaalinen = BKT jos talouden 

kaikki resurssit olisivat käytössä
• herkkä arviointimenelmälle

Poliittisesti tärkeä mittari
• käytetään esim. arvioitaessa täyttä-

vätkö julkisen sektorin alijäämät 
EU:n finanssipoliittisiin säännöt



Työttömyysaste Suomessa 1900-2015

Lähde: https://www.stat.fi/org/tilastokeskus/tyottomyysaste.html

2. öljykriisi

30-luvun lama

90-luvun lama

finanssikriisi

https://www.stat.fi/org/tilastokeskus/tyottomyysaste.html


Työttömyysaste Suomessa 1989-2020

Lähde: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/08/tyti_2020_08_2020-09-22_kuv_004_fi.html

https://www.stat.fi/til/tyti/2020/08/tyti_2020_08_2020-09-22_kuv_004_fi.html


Työttömyysaste Yhdysvalloissa

Lähde: New York Times, 8.6 2020



Kokoaikaisesti lomautetut, Suomi 1965-2020
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TALOUDELLINEN KATSAUS ! KESÄ 2020

Työllisten määrän lasku jyrkkenee tänä vuonna maailmanlaajuisen covid-19-epide-
mian rajoitustoimien ja hitaahkon taudista elpymisen supistaessa kokonaistuotan-
toa. Mikäli taantumasta toipuminen jatkuu odotetusti vuoden toisella puoliskolla, 
työllisyyden lasku hidastuu vuoden loppua kohti huomattavasti. Tänä vuonna työlli-
syys supistuu silloin keskimäärin 2!"% ja työllisyysaste laskee alle 71 prosenttiin. 

Taulukko 11. Työvoimatase

2017 2018 2019 2020** 2021** 2022**

1000 henkeä keskimäärin vuodessa

Työikäinen väestö, 15–74-vuotiaat 4114 4124 4128 4131 4123 4111
            muutos 5 10 4 3 -8 -12
Työikäinen väestö, 15–64-vuotiaat 3451 3439 3428 3423 3416 3410
            muutos -12 -12 -11 -5 -7 -6
Työlliset (15–74-vuotiaat) 2474 2538 2567 2502 2490 2502
            siitä 15–64-vuotiaat 2403 2465 2487 2425 2414 2425
Työttömät (15–74-vuotiaat) 233 202 184 233 248 242

prosenttia

Työllisyysaste (15–64-vuotiaat) 69,6 71,7 72,5 70,8 70,7 71,1
Työttömyysaste (15–74-vuotiaat) 8,6 7,4 6,7 8,5 9,1 8,8

1000 henkeä vuoden aikana

Maahanmuutto, netto 17 16 18 15 15 15
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Lähde: TEM, VM

Kokoaikaisesti lomautettujen määrä
henkilöä kuukauden lopussa

Lähde: Taloudellinen katsaus: Kesä 2020. Valtiovarainministeriö. 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162312/VM_2020_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162312/VM_2020_55.pdf?sequence=1&isAllowed=y


lito.fi 

Okunin laki 
Okunin laki = Vahva korrelaatio BKT:n 
kasvun ja työttömyyden välillä 
 
Talouden kasvaessa työttömyys laskee 
eli BKT:n kasvu on negatiivisesti 
korreloitunut työttömyys asteen 
kanssa. 
 
Jos tuotanto laskee → Työttömyys 
kasvaa → Hyvinvointi laskee 

Okunin relaatio
(Okun’s law)

Negatiivinen korrelaatio BKT:n 
kasvun ja työttömyyden välillä

• talouden kasvaessa työttömyys
tyypillisesti laskee … ja tuotannon 
laskiessa työttömyys yleensä nousee

Onko se “laki”
• korrelaation voimakkuus vaihtelee 

maiden välillä
• joskus työttömyys muuttuu 

huomattavasti tavanomaista 
enemmän/vähemmän



Okunin relaatio Suomessa

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

-10% -5% 0% 5% 10%

Ty
öt

tö
m

yy
sa

st
ee

n 
m

uu
to

s

Reaalisen BKT:n muutos

2009

1991
1993

1992

1994

Suomessa työttömyysasteen 
muutos keskimäärin nolla kun BKT 
kasvaa 2%

3%-yksikön nousu kasvuvauhdissa 
ennustaa, että työttömyys laskee 
n. 1%-yksiköllä 

mutta: 1990-luvun laman aikaan 
työttömyys kasvoi huomattavasti 
enemmän ja finanssikriisin aikaan 
(2009) vähemmän kuin Okunin
relaation perusteella voisi odottaa



B. Kansantalouden tilinpito



Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden toimintaa kuvaava tilastointijärjestelmä
• kuvaa systemaattisesti ja kansainvälisesti vertailukelpoisella tavalla 

kansantalouden rakennetta ja siinä tapahtuvia muutoksia
- Tilastokeskus vastaa Suomen kansantalouden tilinpidosta

• bruttokansantuote (BKT) tunnetuin ja tärkein tilinpidon käsite 
BKT = kotimaisen tuotannon arvo

• maassa toimivien tuotantoyksiköiden vuoden aikana tuottamien tavaroiden ja 
palvelujen (lopputuotteiden) markkina-arvo
- ml. arvio harmaan talouden ja rikollisen toiminnan markkina-arvosta
- julkisen sektorin tuotos lasketaan tuotantokustannusten perusteella

• ei sisällä kotityön arvoa eikä ympäristöhaittoja



Kansantalouden kiertokulkukaavio 
(the circular-flow model) 

Kolme tapaa laskea BKT
• arvonlisäys
- yritysten tuotannon arvo vähennettynä 

välituotteiden arvolla

• kokonaistulot
- yhteenlaskettut tuotannontekijätulot

• loppukäyttö
- mihin tarkoitukseen lopputuotteita 

käytetään

Kokonaistuotannon arvo = 
kokonaistulot = tulojen käyttö

Yritykset Kotitaloudet
Lopputuotteet

Työvoima

Kulutusmenot

Palkka- ja omaisuustulot



BKT:n komponentit (loppukäyttö)

Kotimainen 
tuotanto (BKT)

Y
Tuonti

M
Kulutus
C + G

Investoinnit
I
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X

C = yksityinen kulutus
G = julkinen kulutus
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BKT:n komponentit
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hyödykkeiden määrä hyödykkeiden käyttö



BKT:n komponentit eri maissa

• yksityinen kulutus yleensä 
suurin erä
- Kiinassa investoinnit 

poikkeuksellisen suuria

• vienti ja tuonti pienissä 
avotalouksissa suurempi osa 
kuin suurissa maissa

• julkinen kulutus Suomessa 
24% BKT:sta, USA:ssa 14%

Luvut ovat prosentteja ja koskevat vuotta 2016.Lähde: OECD: 
National Accounts



BKT:n komponentit, Suomi 1975–2017 
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investoinnit, vienti ja tuonti vaihtelevat voimakkaasti
yksityinen kulutus on huomattavasti vakaampaa

… ja julkinen kulutus vielä vakaampaa



Mutta: elämme poikkeuksellisia aikoja

Yleensä vienti ja 
investoinnit vaihtelevat 
enemmän kuin kulutus

Koronaepidemian aikana 
yksityinen kulutus on 
supistunut poikkeuksel-
lisen paljon 



C. Shokit ja odotukset



Mistä suhdannevaihtelut johtuvat?

Shokit 
• kotitalouskohtaiset shokit
• koko taloutta koskevat shokit

Odotukset
• vaikuttavat investointipäätöksiin ja kulutukseen
• voivat olla itseään toteuttavia

Kilpailevat teoriat painottavat eri asioita
• Real business cycle: yllättävät shokit tehokkailla markkinoilla

• muutokset teknisen kehityksen nopeudessa tai raaka-aineiden hinnoissa suhdannesyklin takana

• New Keynesian: odotuksilla keskeinen rooli epätäydellisillä markkinoilla
• odotukset vaikuttavat investointipäätöksiin ja kulutukseen; hinnat ja palkat ovat ”jäykkiä”



Kotitalouskohtaiset shokit

Kotitalouksien kohtaamat yllättävät tapahtumat
• negatiivisia shokkeja esim. työttömyys ja sairastuminen
• voivat olla myös positiivisia, esim. ylennys

Kotitaloudet pyrkivät minimoimaan shokkien vaikutukset
• laskeva rajahyöty kulutuksesta tietyllä hetkellä -> kotitaloudet pyrkivät 

tasaamaan kulutusta ajanjaksojen välillä (edellinen luento)
Kaksi tapaa selviytyä kotitalouskohtaisista shokeista

1. säästäminen ja lainaaminen (self-insurance)
2. sosiaalisen verkoston tai valtion tuki (co-insurance)



Koko taloutta koskevat shokit

Toisiin tukeutuminen vaikeampaa, kun shokki iskee kaikkiin
• esim. äärimmäiset sääilmiöt, sodat ja epidemiat
• välimuotona moniin mutta eivät kaikkiin osuvat shokit
- esim. raaka-aineiden hintojen muutokset, teknologisen kehityksen nopeutuminen/hidastuminen, 

vientikysynnän muutokset

Toisaalta tällöin tyypillisesti erityisen tärkeää jakaa riskit
• esim. luonnonkatastrofin jälkeen koko yhteisön selviytyminen voi riippua siitä 

että vähemmän kärsineet huolehtivat muista
• esimerkki Suomen historiasta: Karjalan evakkojen asuttaminen
- 11% väestöstä menetti kotinsa -> asutettiin jäljelle jääneeseen Suomeen
- rahoitettiin kahdella valtavalla varallisuusverolla; rikkaimmat maksoivat veroa 20% prosenttia 

(kahdesti eli menettivät 36% varallisuudestaan)!



Lainan takaisinmaksu 
ja eläkepäiville 
säästäminen

Kulutuksen tasaaminen
Palataan luennon 11 esimerkki-
henkilöömme Juliaan, joka val-
mistuttuaan saa hyvän palkan. 
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Työura 
alkaa

Eläke 
alkaa

Aika

Lainaa
Säästöjen käyttö

tulot

kulutus

Jos Julia ei ole lainkaan 
kärsimätön, hän maksimoi 
elämänsä yhteenlasketun 
hyödyn kuluttamalla yhtä paljon 
joka periodilla. 

Miksi? Yhden periodin kulutuksella laskeva 
rajahyöty -> kulutuksen siirtäminen korkean 
kulutuksen periodilta matalan kulutuksen 
periodille lisää kokonaishyvinvointia



Eläkepäiville 
säästäminen

Luottorajoitteet
Tiina on muuten identtinen 
Julian kanssa, mutta hän ei 
pysty ottamaan lainaa.
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alkaa
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Säästöjen käyttö

tulot

kulutus

Tiina ei pysty tasoittamaan kulutustaan aluksi, 
mutta voi säästää myöhemmin. Tämän takia Tiina 
kuluttaa aluksi vähemmän ja myöhemmin 
enemmän kuin olisi hänen kannaltaa optimaalista.

optimaalinen kulutus



Epävakaat investoinnit: odotukset

Investoinnit riippuvat odotetusta
kysynnästä

• yrityksillä ei ole tarvetta tasata 
investointeja yli ajan 

• jos yritys odottaa tuotteidensa 
kysynnän kasvavan, sen kannattaa 
investoida jo etukäteen

Positiivinen investointikierre
• kysynnän odotetaan kasvavan -> 

yritykset investoivat, palkkaavat lisää 
työntekijöitä -> kysyntä kasvaa -> …



Epävakaat investoinnit: odotukset

Negatiivinen investointikierre
• kysynnän odotetaan laskevan -> 

yritykset vähentävät investointeja ja 
henkilöstöään -> kysyntä laskee -> …

Yrityksen optimaalinen valinta 
riippuu muiden valinnoista

• mallinnetaan tämä seuraavaksi 
koordinaatiopelinä (ks. luento 4)



Investointipäätös koordinaatiopelinä

1. Pelaajat: Yritys A ja B
2. Mahdolliset strategiat: 

investoi, älä investoi
3. Informaatio: kumpikaan ei tiedä

mitä toinen valitsee (yhtäaikaiset
valinnat)

4. Lopputulemat: investoinnin tuotto
riippuu kummankin valinnoista

Nash-tasapainot: (investoi, investoi) ja 
(älä investoi, älä investoi)
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Yhteenveto

Talouskasvun luonne
• iso kuva: kohtuullisen tasaista kasvua viimeiset 150+ vuotta
• mutta: ison kuvan pienet töyssyt ihmiset arjen kannalta keskeisiä

Bruttokansantuote ja kansantalouden tilinpito
• BKT (tai Y) = C + I + G + X – M

Tasainen kulutus ja epävakaat investoinnit
• kotitaloudet pyrkivät tasaamaan kulutustaan yli ajan
• yrityksillä ei tarvetta tasata investointeja yli ajan
• investoinnit, lainaaminen ja säästäminen riippuvat odotuksista ja korosta


