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Taloudellisen kriisin syvyys – neljäs kriisi sitten 90-luvun 
alun

1.

2.

3.

Suomen 90-luvun alun pankkikriisi

IT-kupla vuosituhannen vaihteessa

Finanssikriisi 2008-

Massatyöttömyys, konkursseja, syvät jäljet 

suomalaiseen yhteiskuntaan

Suomessa suuri vaikutus kasvuyrityksiin, usko 

ja rahoitus katosivat vuosiksi 

Suomi jäi kitumaan lähes vuosikymmeneksi

4. Korona 2020 –

Globaali sumu V:n ja U:n välillä

- Suomessa 24.3 yt-neuvotteluiden piirissä 158 

000 henkilöä ja 1700 yritystä, ja lisää tulee

- Pörssivarallisuudesta sulanut noin kolmannes 

monissa eri pörsseissä



Euroalueen BKT voi vähentyä rajusti toisella neljänneksellä 
2020, mutta ennusteen mukaan elpyisi nopeasti

18.3.2020 Simo Pinomaa3

Lähde: JP Morgan, 18.3.2020

Huom! Luvut annualisoitu
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Rahoitusjärjestelmän turvaamisesta kohti yritysten ja 
työpaikkojen viemistä yli synkän virran

Rahoitusjärjestelmä kaatuminen vaikuttaa 

reaalitalouteen pysäyttävästi. Kriisintorjunnan avain on 

turvata heti rahoitusjärjestelmän vakaus, ja siihen 

tarvitaan keskuspankkeja ja valtioita.

Yritysten rahoitushuolto vaikeutuu kriiseissä, spreadit

levenevät, saatavuus heikkenee, riskiä kartetaan

Tällä kertaa yritysten kassat leikkaavat kiinni 

poikkeuksellisen nopeasti.

Vaikka kansainvälinen yhteistyö on kärsinyt 

viime vuosina, nyt keskuspankit ovat toimineet 

samansuuntaisesti – ja tälle on tarve. Valtiot?

Riskinjakoon ja likviditeetin ylläpitoon tarvitaan 

nyt valtioita, keskuspankkeja ja julkisia 

toimijoita.

Tarvitaan siis pikaisia lisätoimia akuuttien 

kassakriisien hoitamiseksi.

Vaikka kirpaisee, nyt on  järkevää viedä yrityksiä ja 

niiden työpaikkoja yli pahimman.

Jos ei toimi, jälki on rumaa.



Paketteja muista maista – mittakaavat hyvin erilaisia

Tilanne elää koko ajan, alla joitain esimerkkejä: 

• Saksa: 500 mrd. euroon saakka varoja ”vakausrahastoon”, josta 100 miljardia euroa 

tukiin/pääomituksiin ja 400 mrd. euroa lainoihin / keskustelua omien yritysten suojaamisesta 

valtauksia vastaan

• Ranska: 300 mrd. euroa valtiontakauksiin yritysten lainoihin

• Verojen maksuihin laajalti lykkäyksiä: mm. Itävalta, Ranska, Kreikka, Benelux, Malta, Kypros

• Työntekijöiden palkkatukia: mm. Tanska, Ruotsi, Saksa, Itävalta, Viro, Ranska, Irlanti, Liettua, 

Puola, Portugali 

• Palkka- ym. suoria tukia yrityksille: mm. Tanska, Espanja, UK, Ranska, Portugali, Ruotsi (vielä 

päättämättä, SN:n ehdotus 24.3)

EU:n valtiontukisäännöksiä on höllennetty.
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13.3 akuutti 
pelastuspaketti 
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EK:n esityksiä ja toimia

Ehdotuksia 

rahoitusjärjestelmän 

turvaamiseksi:

• yritystodistusohjelmat,

• TyEL-yhtiöiden 

vakavaraisuuden 

höllentäminen,

• Finnveran valtuudet pk-

kentälle,

• pankkisääntelyn 

höllentäminen, 

• verojen maksuihin 

lykkäysmahdollisuuksia

• työnantajavelvoitteiden 

siirtämistä valtion 

kannettavaksi,

• Finnveran 

takausvaltuuksien nosto 

ja hybridilainaohjelma,

• kriisipalkkatuki, 

• verojen maksun 

automaattinen lykkäys 

ja viivästyskorko 

nollaan,

• konkurssihakemuksista 

pidättäytyminen, 

• yhtiökokokoukset jne. 

19.3. pelastuspaketti II18.3 työmarkkinajärjestöt

Keskusjärjestöjen 

neuvottelutulos: 

• Mm.

työnantajamaksujen 

alentaminen ja 

maksulykkäys,

• Työlainsäädäntöön 

joustoja, mm. yt-joustot, 

määräaikaisten 

lomautukset ym.

Yrityskyselyt ym.

EK:n yrityskyselyt tuottavat 

tilannekuvaa liittoyhteisölle, 

yrityksille ja yhteiskunnalle: 

• 17.3 tulokset julkistettu

• Uusi tehdään ensi viikon 

alussa ja saadaan 

täsmennetty kuva -

todennäköisesti 

nopeasti heikenneestä 

tilanteesta.

• Logistiikan seuranta 

lähes päivittäistä

• Terveys-ym. ohjeet ja

rajoitteiden seuranta



Valtion ja valvojien ensimmäisten aaltojen päätöksiä
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Kohti ”kolmatta ja neljättä aaltoa”, mutta kello käy

3.

4.

”Kolmas aalto” (uusia tukipäätöksiä) tarvitaan 

yrityksille muiden maiden tapaan, jotta voidaan 

varmistaa elinkelpoisten yritysten eloon 

jääminen – ja koko yrityskenttä huomioiden

Kun on luotettavampia arvioita kriisin 

globaalista kestosta, katseet ja valmistelu kohti 

”neljättä aaltoa”

• Kassaan vaikuttavinta olisivat suorat tuet

• Lisäksi veronmaksuun 

lykkäyksiä/helpotuksia ja hallinnollisesti 

joustavia tulkintoja

• Tavoitteena kuljettaa elinkelpoisia yrityksiä yli 

pahimman, välttää irtisanomisia ja 

mahdollistaa yritysten toiminta, kunnes pahin 

on ohi

Talouden nousukyvyn varmistaminen:

• Investoinneilla (t&k, infra)

• Kasvu edellyttää suotuisaa sääntely-

ympäristöä

• Verotuksen kannustavuudesta 

huolehtiminen, vaikka julkinen talous 

sakkaa ym. 



Vastuullinen

markkinatalous

Terve julkinen talous

Kansainvälisesti

kilpailukykyiset yritykset

Vastuullinen työelämä

Menestyvät

omistajat ja yrittäjät

Parhaat osaajat

Ilmastonmuutoksen

mahdollisuudet

Uudistuvan

markkinatalouden puolesta

Kiitos!


