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teknologiateollisuudessa
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COVID-pandemian kehittyminen

COVID-vaikutukset: viitekehys ja tilannekuva

Uuden normaalin skenaariot

Tarvittavien toimenpiteiden alueet



Viitekehys: COVIDin vaikutusten tarkastelu vaatii kokonaisvaltaisen 
lähestymistavan
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COVID 

sairastumiset 

ja turvallisuus-

asetukset sekä 

rajoitukset

• Protektionismi

• Valtioiden vakaus

• Valuuttakurssit

• Viennin edistäminen

• Kulutus- ja 

tuloverotus

Teknologia-

teollisuuden 

yritys

Kaupankäyntiympäristö

Toimintaympäristö 

• Työmarkkinat ja kilpailukyky

• Inflaatio ja deflaatio

• Luottamus pankkeihin

• Osakemarkkinat

Tuet, verot ja lainarahoitus

• Yritysverotus

• Yritystuet

• Lainarahoitus

Uudistuminen

• Yritysten toimenpiteet

• Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

• Riskeihin varautuminen

Toimenpiteet COVID-vaikutusten hallitsemiseksi

Luottamus talouteen ja kysyntä

• Digitalisaatio

• Kestävä kehitys

• Kiina, USA, Venäjä ja muut maat

• EU

• Suomi



Kullekin aihealueelle tunnistettiin keskeiset ajurit, jotka ohjaavat kehitystä
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COVID COVIDin vakavuus ja kesto

Kaupan-

käynti-

ympäristö

Protektionismi

Valtioiden vakaus

Valuuttakurssit

Viennin edistäminen

Kulutus- ja tuloverotus

Luottamus 

talouteen ja 

kysyntä 

Kiina, USA, Venäjä

EU

Suomi

Toiminta-

ympäristö

Työmarkkinat ja kilpailukyky

Inflaatio ja deflaatio

Luottamus pankkeihin

Osakemarkkinat

Yritysverotus, 

tuet ja 

lainarahoitus

Yritysverotus

Yritystuet

Lainarahoitus

Uudistuminen
Digitalisaatio

Kestävä kehitys

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0

Ajurin vaikutus

-1: negatiivinen tapahtumakulku

0: neutraali tapahtumakulku

+1: positiivinen tapahtumakulku

Ajurit



Viimeisimmän tiedon mukainen arvio osoittaa elpymistä, mutta myös 
rakenteellisia haasteita toimintaympäristössä 
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Viimeisimmän tiedon mukainen arvio tulevaisuuden kehityksestä ajureittain (musta 

katkoviiva aikaisempi arvio) 

COVID COVIDin vakavuus ja kesto

Kaupan-

käynti-

ympäristö

Protektionismi

Valtioiden vakaus

Valuuttakurssit

Viennin edistäminen

Kulutus- ja tuloverotus

Luottamus 

talouteen ja 

kysyntä 

Kiina, USA, Venäjä

EU

Suomi

Toiminta-

ympäristö

Työmarkkinat ja kilpailukyky

Inflaatio ja deflaatio

Luottamus pankkeihin

Osakemarkkinat

Yritysverotus, 

tuet ja 

lainarahoitus

Yritysverotus

Yritystuet

Lainarahoitus

Uudistuminen
Digitalisaatio

Kestävä kehitys

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0

Oletettavasti useampia COVID-aaltoja, mutta rokote olisi saatavilla keskipitkällä aikavälillä

Joissakin vientimaissa saatetaan ottaa käyttöön protektionistisia toimia, jotka vaikuttavat ulkomaalaisten yritysten kilpailukykyyn

Etenkin USA:n COVID-kriisi voi aiheuttaa rajoituksia ja häiriöitä kansainväliselle kaupankäynnille

USD:n heikentyminen euroon nähden vuoden 2020 jälkipuoliskolla näyttää jääneen pysyvämmäksi

Viennin edistämisen merkityksellisyys ymmärretään riittävällä painoarvolla

Verotukseen ei odoteta suuria muutoksia kansainvälisessä kaupankäyntiympäristössä

Kysyntä kehittyy positiiviseen suuntaan, ja sen absoluuttinen taso palaa vähitellen lähemmäs aikaa ennen COVID-pandemian 

käynnistymistä. Viennin tulevaisuuden näkymissä on kuitenkin epävarmuutta.

Riski työmarkkinakriisille johtuen työn hinnan joustamattomuudesta, ja osaavan työvoiman saaminen voi heikentyä tulevaisuudessa 

Kysynnän ja hintojen lasku saa aikaan liian matalan inflaation tai jopa deflaation

Pankkikriisi on toistaiseksi vältetty, mutta monissa maissa koronakriisitoimet alkavat loppua ja konkurssien ja maksuvaikeuksien

odotetaan lisääntyvän.

Osakemarkkinakriisin uusiutumisen riski olemassa

Veroasteeseen kohdistuu korotuspaineita (mm. alijäämäisen valtion budjetin johdosta)

EU tukipaketti euromääräisesti merkittävä, sen jakautuminen vielä epäselvää.

Lainakysyntä katetaan kohtuullisen hyvin, lukuun ottamatta yrityksiä joilla ei ole riittäviä edellytyksiä liiketoiminnan jatkamiselle.

COVID-pandemian oletetaan kiihdyttävän digitalisaatiota jonkin verran – DESI:n vuosikasvu kiihtyy nykyisestä 7,5%:sta 8-10%:iin

Kestävälle kehitykselle perustuvat tukipaketit lisäävät aihealueen saamaa fokusta
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COVID-pandemian kehittyminen

COVID-vaikutukset: viitekehys ja tilannekuva

Uuden normaalin skenaariot

Tarvittavien toimenpiteiden alueet



Uuden normaalin megaskenaariot esittävät vaihtoehtoisia 
tulevaisuudenkuvia
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KasvuTaantuma

COVID toimii 

piristysruiskeena 

digitalisaatiolle ja 

vähähiilisiä 

teknologioita otetaan 

käyttöön, saaden 

aikaan positiivisen 

rakennemuutoksen 

ja runsaasti 

investointeja

Digivihreä 

kiihdytyskaista

COVID rauhoittuu 

jo 2021, mutta 

talouden 

palautuminen 

kestää 2-4 vuotta 

läpi useiden eri 

ajureiden 

yhteisvaikutusten

Hidas

palautuminen

Palkankorotusten ja 

inflaation epäsuhta 

johtaa työmarkkina-

kriisiin. Vero / tuki-

balanssin kehitys ja 

lainarahoitus 

Suomessa muita  

maita heikompaa

Stagnaatio ja kilpailu-

kyvyn menetys

COVID laantuu 2021 

alkuun mennessä, ja 

talous sekä yritykset 

palaavat nopeaan 

kasvuun. Vuoden 2020 

taloushäiriöiden 

takaisinmaksu kestää 

kuitenkin pitkään

Nopea 

palautuminen

Vientimaiden 

protektionismi ja 

valuuttojen sekä 

valtioiden vakaus luo 

merkittäviä ongelmia 

viennille ja 

hankintaketjuille

Lokalisoituminen

Pitkittynyt COVID luo 

yksittäisiä suuria, tai 

useita rinnakkaisia 

kriisejä, kuten esim. 

kysynnän romahdus, 

deflaatio, epävakaa 

inflaatio, osakemarkki-

nakriisi ja pankkikriisi

Moniulotteinen 

kriisi



Skenaarioista olemme lähimpänä hidasta palautumista, 
mutta myöskään stagnaatio ei ole kaukana. 

Viimeisimmän tiedon mukainen arvio -1: negatiivinen tapahtumakulku, 0: neutraali tapahtumakulku, +1: positiivinen tapahtumakulku

Skenaarion 

määrittelevät ajurit 

vaalean violetilla, 

ei-määrittelevät 

ajurit harmaalla

COVID COVIDin vakavuus ja kesto

Kaupan-

käynti-

ympäristö

Protektionismi

Valtioiden vakaus

Valuuttakurssit

Viennin edistäminen

Kulutus- ja tuloverotus

Luottamus 

talouteen ja 

kysyntä 

Kiina, USA, Venäjä

EU

Suomi

Toiminta-

ympäristö

Työmarkkinat ja kilpailukyky

Inflaatio ja deflaatio

Luottamus pankkeihin

Osakemarkkinat

Yritysverotus, 

tuet ja 

lainarahoitus

Yritysverotus

Yritystuet

Lainarahoitus

Uudistuminen
Digitalisaatio

Kestävä kehitys

✓



Skenaarion 

määrittävä ajuri 

on / ei ole 

toteutumassa 

tämänhetkisen 

arvion 

perusteella 

Tällä 

hetkellä 

toden-

näköinen 

kehitys

Lokalisoituminen

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0



✓



✓



✓

✓

✓

Stagnaatio ja 

kilpailukyvyn menetys

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0 -1

✓

✓

✓

✓

✓

✓









Moniulotteinen kriisi

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0





✓

✓



✓

✓





-0,5 0 +0,5 +1,0

Hidas 

palautuminen



✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



✓

✓





-1 -0,5 0 +0,5 +1,0

Digivihreä 

kiihdytyskaista



✓

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0

Nopea 

palautuminen











✓

















✓



✓

✓
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✓





✓



✓

✓





Julkisten ja yksityisten toimijoiden tekemät valinnat vaikuttavat siihen, 
mihin megaskenaarioon Suomi päätyy maailmantaloudessa
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Suomen kasvu

Suomen taantuma

Globaali

taantuma

Globaali 

kasvu

MONIULOTTEINEN KRIISI

LOKALISOITUMINEN

STAGNAATIO

HIDAS PALAUTUMINEN

NOPEA PALAUTUMINEN

DIGIVIHREÄ KIIHDYTYS



Megaskenaario: 
Stagnaatio ja kilpailukyvyn menetys
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▪ Palkankorotusten ja inflaation epäsuhta johtaa työmarkkinakriisiin

▪ Vero / tukibalanssin kehitys ja lainarahoituksen saanti on Suomessa 

muita maita heikompaa, mikä johtaa heikentyneeseen kilpailukykyyn

HUOLET

HEIKKOUDETVAHVUUDET

MAHDOLLISUUDET

▪ Vientimarkkinoiden kysyntä ja vakaus pysyvät 

kohtalaisen otollisina 

▪ Protektionistisia rajoituksia ei synny, vaan avoin 

markkinakilpailu on mahdollista

▪ Suomen sisäiset työmarkkinat ja verotus eivät tue 

kansainvälistä kilpailukykyä

▪ Lainarahoituksen saaminen heikentyy, eikä inflaation 

taso tue velkarahoituksella sijoittamista

▪ Digitalisaatio tukee kilpailukyvyn kehittymistä vain 

rajoitetusti

▪ Mikäli suomalaiset yritykset pystyvät edesauttamaan 

kansainvälistä kilpailukykyään, on koronan 

aiheuttaman markkinahäiriön jälkeen mahdollista 

saada uusia markkinaosuuksia kiihtyvästä 

ulkomaisesta kysynnästä sekä innovaatiotoiminnan ja 

korkean osaamisen kautta

▪ Mahdollisuuksia vahvistaa ja monipuolistaa 

vientitarjoomaa, erityisesti digitaalisten ja vihreiden 

ratkaisujen sekä kuluttajatuotteiden suuntaan

▪ Mahdollinen työmarkkinakriisi heikentäisi 

huomattavasti suomalaisten yritysten kilpailukykyä 

kansainvälisillä markkinoilla

▪ Mikäli Suomi vaipuu stagnaatioon eikä palaudu kasvu-

uralle, menetetään potentiaalisia tulevaisuuden 

kasvusta saatavia verotuloja ja lisääntynyt valtion 

budjetin alijäämä joudutaan korjaamaan muiden 

mekanismien kautta

-1: negatiivinen tapahtumakulku, 0: neutraali tapahtumakulku, +1: positiivinen tapahtumakulku

Skenaarion 

määrittelevät ajurit 

vaalean violetilla, 

ei-määrittelevät 

ajurit harmaalla

✓



Ajuri on / ei ole 

toteutumassa 

tämänhetkisen 

arvion 

perusteella 

Tällä 

hetkellä 

toden-

näköinen 

kehitys

COVID COVIDin vakavuus ja kesto

Kaupankäynti-

ympäristö

Protektionismi

Valtioiden vakaus

Valuuttakurssit

Viennin edistäminen

Kulutus- ja tuloverotus

Luottamus 

talouteen ja 

kysyntä 

Kiina, USA, Venäjä

EU

Suomi

Toiminta-

ympäristö

Työmarkkinat ja kilpailukyky

Inflaatio ja deflaatio

Luottamus pankkeihin

Osakemarkkinat

Yritysverotus, 

tuet ja 

lainarahoitus

Yritysverotus

Yritystuet

Lainarahoitus

Uudistuminen
Digitalisaatio

Kestävä kehitys

AJUREIDEN VAIKUTUS

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0

✓

✓

✓

✓

✓

✓









Globaali 

ympäristö 

kehittyy 

keskimäärin 

paremmin 

kuin EU:n ja 

Suomen 

ympäristö

EU:n ja 

Suomen 

suhteellinen 

kilpailukyky 

heikkenee



Megaskenaario: 
Digivihreä kiihdytyskaista

11

▪ COVID-pandemia toimii piristysruiskeena digitalisaatiolle ja kestävälle kehitykselle 

saaden aikaan positiivisen rakennemuutoksen ja runsaasti investointeja

▪ Väestön digitaaliset kyvykkyydet kehittyvät, ja sekä kuluttajat että yritykset 

muuttavat toimintatapojaan kohti uudenlaisten liiketoimintamallien hyödyntämistä

HUOLET

HEIKKOUDETVAHVUUDET

MAHDOLLISUUDET

▪ Tuottavuuden kasvu kiihtyy merkittävästi 

digitalisaation avulla

▪ Fokus ilmastoon ja kestävään kehitykseen lisääntyy, 

ja sitä voidaan edistää myös regulaation keinoin

▪ Etämyynnillä ja –työskentelyllä on useita positiivisia 

vaikutuksia aina matkustamisen ilmastovaikutuksista 

toimistotilojen kustannuksiin

▪ Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa

▪ Automaation kasvu vähentää työvoiman tarvetta, ja 

heikentää suorittavaa työtä toteuttavan työvoiman 

asemaa

▪ Oletuksena on että COVID-pandemian tulee pitkittyä 

jotta uudet toimintatavat ja entistä korkeampi 

digitalisuuden aste juurtuisi pidemmäksi aikaa

▪ Moniulotteinen digitalisuuden hyödyntäminen 

myynnissä, operaatioissa ja tuotannossa sekä 

digitaaliset uudet tarjoomat esim. dataan perustuen

▪ Ketterät toimijat saavat markkinahäiriön jälkeen 

kilpailuetua uusissa toimintatavoissa

▪ EU:n elvytyspaketti edesauttaa positiivista kehitystä, 

sikäli kun suomalaiset yritykset ovat kilpailukykyisiä 

tarjoamaan digi- ja ilmastoteknologiaa Eurooppaan

▪ Pitkittynyt pandemia saattaa aiheuttaa 

protektionististen rajoitteiden ja sääntelyn 

lisääntymistä, mikä vaikeuttaa markkinaosuuden 

kartuttamista vientimaissa

▪ Julkinen sektori saattaa kokea vaikeuksia pysyä 

mukana digitalisaation kehitysvauhdissa

-1: negatiivinen tapahtumakulku, 0: neutraali tapahtumakulku, +1: positiivinen tapahtumakulku

Megaskenaarion

määrittää korkea 

uudistumisen aste 

Skenaarion 

määrittelevät ajurit 

vaalean violetilla, 

ei-määrittelevät 

ajurit harmaalla

✓



Ajuri on / ei ole 

toteutumassa 

tämänhetkisen 

arvion 

perusteella 

Tällä 

hetkellä 

toden-

näköinen 

kehitys

COVID COVIDin vakavuus ja kesto

Kaupankäynti-

ympäristö

Protektionismi

Valtioiden vakaus

Valuuttakurssit

Viennin edistäminen

Kulutus- ja tuloverotus

Luottamus 

talouteen ja 

kysyntä 

Kiina, USA, Venäjä

EU

Suomi

Toiminta-

ympäristö

Työmarkkinat ja kilpailukyky

Inflaatio ja deflaatio

Luottamus pankkeihin

Osakemarkkinat

Yritysverotus, 

tuet ja 

lainarahoitus

Yritysverotus

Yritystuet

Lainarahoitus

Uudistuminen
Digitalisaatio

Kestävä kehitys

AJUREIDEN VAIKUTUS

-1 -0,5 0 +0,5 +1,0



✓

Vuosi-

kasvu 

15% tai 

yli<5% vuosikasvu 

(nykyinen 7,3%)

✓





✓
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COVID-pandemian kehittyminen

COVID-vaikutukset: viitekehys ja tilannekuva

Uuden normaalin skenaariot

Tarvittavien toimenpiteiden alueet



Isot yritykset suunnittelevat investoivansa suhteellisesti enemmän 
digitalisaation kehittämiseen kuin pk-yritykset
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Uskotko COVID:in kiihdyttävän digitalisaatiota?

3,71

3,10

3,57

3,48

3,67

3,67

2,80

3,40

2,80

2,80

2,60

2,20

Myynnin digitalisaatio

Tuotannon digitalisaatio (esim. teollinen internet)

Digitalisaatio palveluissa

Tuotekehityksen digitalisaatio

Taustatoimintojen digitalisaatio

(henkilöstö-/taloushallinto)

Dataan perustuvat palvelut

TT:n yritykset keskimäärin Pk-yritykset

0: Vähän/ei investointeja 5: Merkittäviä investointeja

4,05

3,81

3,20

3,40

Uskotko COVIDin kiihdyttävän 

toimialanne digitalisaatiota?

Kiihdyttääkö yrityksenne digitalisaatiota

COVIDin seurauksena?

0: Ei kiihdytä 5: Kiihdyttää merkittävästi

Näkemyksiä jäsenyritysten haastatteluista:

▪ Koronapandemian rajoitteet ovat ajaneet 

monet toimijat ja asiakkaat etsimään uusia 

vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa esimerkiksi 

myyntityötä ja esimerkiksi tuotantolaitos-

katselmointeja etänä

▪ Digitalisaation painopiste yrityksissä on 

saattanut siirtyä esimerkiksi hallinnollisten 

toimintojen digitalisoinnista kohti tuotantoa ja 

myyntiä

▪ Useat vastaajat kokivat erityisesti 

asiakasrajapinnan digitalisaatiosta olevan 

hyötyä koronapandemian aikana, sillä 

esimerkiksi uusasiakashankinta pitää 

messujen ja liikematkustamisen sijaan tehdä 

etäyhteyksien avulla

▪ Digitalisaatio nähtiin hyödyllisenä erityisesti 

tuottavuuden lisääjänä, mutta siltä vaaditaan 

myös yksilöityjä hyötyjä

Mitkä ovat yrityksellenne digitalisaation ja automaation kehitysalueita?



EU:n elpymissuunnitelman käytäntöjen perusteina ovat kestävä kehitys, 
digitalisaation edistäminen sekä reilut pelisäännöt
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Useat EU:n elpymissuunnitelman tukipaketit edellyttävät fokusta kestävään kehitykseen ja digitalisaatiohankkeisiin. 

Lyhytkestoisesta kriisistä halutaan selvitä tavalla, joka samalla toimii investointina pitkäkestoiseen tulevaisuuteen EU:ssa ja mahdollistaa myös 

työmarkkinoiden toimivuuden mm. reilujen minimipalkkojen, verotuksen ja työttömyyden ehkäisemisen muodossa

Lähde: Euroopan Komissio: elpymissuunnitelman komponentit

DIGITALISAATION EDISTÄMINEN KESTÄVÄ KEHITYS

Rakennusten ja infrastruktuurin uudistaminen

▪ Rakennuskannan energiatehokkuutta lisätään sekä 

uudistetaan infrastruktuuria samalla suojellen biodiversiteettiä

Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (’Green Deal’) pidetään EU:n 

elpymissuunnitelman ohjenuorana siellä mainittujen keskeisten teemojen osalta:

Kiertotalous ja uusiutuva energia

▪ Uudelleen käytetään materiaaleja, pidennetään tuotteiden 

elinkaaria sekä investoidaan aurinko-, tuuli- ja vesivoimaan

Puhtaampi kuljetus ja logistiikka

▪ Tavoitteena puhtaampi liikkuminen sekä toimivat raideverkot

▪ Lisäksi tuetaan sähköautojen latauspisteverkon laajentamista

Osaamisen uudistaminen

▪ Edesautetaan kouluttautumista ja osaamisen päivittämistä, 

jotta yrityksillä on hyvät valmiudet innovaatiotoimintaan

Laajemmat ja paremmat yhteydet

▪ Edesautetaan ja tuetaan erityisesti 5G-verkon yhteyksien 

käyttöönottoa EU:ssa

Euroopan komissio on nimennyt elpymissuunnitelmassa digitaalisia fokusalueita, 

joita tukemalla ja edistämällä saavutetaan entistäkin vahvemmat EU:n markkinat:

Vahvemmat toimialojen teknologiat

▪ Kasvatetaan mm. tekoälyn, tietoturvan sekä pilvipalveluiden 

strategista merkitystä, osaamista ja hyödyntämistä toimialoilla

Todellinen dataan pohjautuva talous

▪ Laajempi ja monipuolisempi datan hyödyntäminen katsotaan 

kiihdyttävän innovaatiota sekä työpaikkojen muodostumista

Tietoturvan merkityksen korostaminen

▪ Suojataan elektroninen data ja järjestelmät, sekä varmistetaan 

liiketoimintojen jatkuvuus tietoturvahyökkäysten varalta



#DigiVihreä kasvu on kaikkea tätä

155.11.2020 Teknologiateollisuus

Digitalisaatio ja älykäs
datan käyttö mahdollistaa
kestävän liiketoiminnan

• Älykkäät energiaratkaisut

• Resurssitehokkuus ja raaka-
aineiden uudelleenkäyttö

• Älykäs liikkuminen

• Digitaaliset liiketoimintamallit
(tuote palveluna, 
jakamisalustat)

• Digitaaliset prosessit (julkiset ja
yksityiset)

Enemmän asiakasarvoa
digitalisoimalla
liiketoiminta ja prosessit
läpi arvoketjun

• Prosessiautomaatio, robotiikka, 
autonomiset järjestelmät

• Analytiikka, tietojärjestelmät ja
tekoäly optimointiin ja
ennakointiin

• Mallintaminen, digitaaliset
kaksoset

• Etätyö, VR/AR

Ympäristöyställinen
liiketoiminta ja ratkaisut

• Uusiutuva energia

• Energiatehokkuus

• Sähköistyminen

• Kiertotalouden
liiketoimintamallit

• Hiilidioksidin talteenotto ja
käyttö

Digital Digital enables green Green
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