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Talouden näkymät



Suomen talous supistuu -4½  % 

2020. Elpyminen käynnistyi 

vuoden 3. neljänneksellä. 2021 

talous kasvaa 2½ %.



Riskihaarukka on edelleen leveä

• Miten epidemia etenee? 

• Miten kuluttajat ja yrittäjät reagoivat jatkuvaan 
epävarmuuteen? 

• Miten vientimarkkinat toipuvat?

• Milloin löytyy tehoava ja kattava rokote tai hoito? Ennen 
tätä talouden toimeliaisuus ei palaudu kestävälle kasvu-
uralle.

• Miten ennätyskeveä talouspolitiikka tehoaa?

• Kuinka pitkä häntä kriisillä on?



Missä määrin tällä kertaa on toisin kuin ennen?

Teollisuuden uudet tilaukset, vuosimuutos, %

Teollisuuden tilauskanta pienentynyt 

paljon ja pitkään

Maailmantalous elpyy nopeasti, jos 

epidemia laantuu oletetusti

Lähde: Tilastokeskus Lähde: IMF, lokakuu 2020

-14,2% tammi-syyskuu



Julkinen talous velkaantuu 

nopeasti 2020-2021 ja 

velkasuhde jatkaa kasvuaan 

myös epidemian laannuttua



Alijäämä paisuu 2020 eikä palaudu entiselleen
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suhteessa BKT:een, %

VM34098

• Alijäämä syvenee 18 mrd. euroon 
2020 ja on vuonna 2024 edelleen 
7 mrd. euroa.

• Talouden syöksy leikkaa 
verotuloja ja kasvattaa 
etuusmenoja.

• Toimet epidemian vaikutusten 
lieventämiseksi ja talouden 
kokonaiskysynnän tukemiseksi 
maksavat useita miljardeja 
julkiselle taloudelle 2020-2021. 

• Julkisen talouden velkasuhde 
kasvaa 70 prosenttiin 2020 ja 76 
prosenttiin 2024.

Lähde: Tilastokeskus, VM
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Finanssi-

politiikka tukee 

taloutta kriisin 

yli
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Valtion budjetin tasapainoon vaikuttavat 
päätösperäiset toimet
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Lähde: VM

(ml. verojen maksuhuojennukset ja kuntien yhteisövero-osuuden korotus)
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Kestävyysvaje 

on 

noin 10 mrd. 

euroa



Velkaantumisen taittamisessa mitään yksittäistä 

keinoa ei ole varaa sulkea pois valikoimasta
Tehokkaampi tulonmuodostus

• Työllisyys

• Investoinnit, uusi teknologia, 

oppiminen, osaaminen, 

innovaatiot, tuottavuus,

• Kilpailukyky

Suorat menoja säästävät ja 

tuloja lisäävät toimet

Tehokkaampi ja vaikuttavampi 

julkinen sektori

• Sosiaali- ja terveydenhuollon 

uudistus, erityisesti 

rahoitusmallin luomat 

mahdollisuudet hillitä 

kustannusten kasvua

• Julkisen hallinnon tuottavuus ja 

vaikuttavuus

• Valtion ja kuntien tehtävät ja 

velvoitteet



Korkeakoulutuksen 

ja tieteen 

rahoitusnäkymät
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Poimintoja korkeakouluista ja tieteestä

• Jatkuva oppiminen, työikäisten nopeavaikutteiset osaamisen kehittämistoimet  
20 milj. euroa (HUOM! koskee myös muita kouluasteita)

• Korkeakoulujen lisäaloituspaikat 124 milj. euroa

• Avoimen korkeakouluopetuksen lisääminen 10 milj. euroa

• Korkeakouluopiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen 
vahvistaminen 6 milj. euroa (Lisäksi STM/YTHS:llä korkeakouluopiskelijoiden hyvinvoinnin 
tukeminen 5 milj. euroa)

• Valtionrahoitus yliopistojen pääomasijoituksiin 33 milj. euroa

• Rahapelitoiminnan tuottoarvion muutoksen kompensointi 34,1 milj. euroa (ei 
lisää määrärahatasoa)

• SA:n tutkimusmäärärahavaltuutta on lisätty yhteensä 91 milj. euroa

Vuoden 2020 lisätalousarviot
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• Valtion talousarvioesityksen loppusumma 64,2 mrd. euroa

• 6,5 mrd. euroa korkeampi kuin vuoden 2020 varsinainen talousarvio

• 3,1 mrd. vähemmän kuin vuodelle 2020 budjetoitu ml. lisätalousarviot

• Julkinen talous heikkenee koronaviruspandemian ja sitä seuranneen laskusuhdanteen, 
elvytystoimien ja verokertymän laskun vuoksi

• Julkisyhteisöjen velka kääntyy voimakkaaseen kasvuun

• Vuonna 2019 uutta otettiin uutta valtion velkaa noin 2 mrd. euroa

• Vuonna 2020 17,6 mrd. euroa

• Vuonna 2021 10,8 mrd. euroa > valtionvelka nousee 135 mrd. euroon > velan osuus 
lähivuosina 75 %/bkt

• Tulevien vuosien finanssipolitiikan peruslinjaukset päätetään kehysriihessä 2021 samalla 
kun julkisen talouden kestävyystiekartta viimeistellään

• Julkisen talouden velan vakauttamistavoite vuoteen 2030 mennessä

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2021 1(2)
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Poimintoja korkeakouluista ja tieteestä

• Kustannustason nousu (2 %) on otettu huomioon yliopistoilla (33,6 milj. euroa) ja 
ammattikorkeakouluilla (16,4 milj. euroa) 

• Rahapelitoiminnan tuottojen alentumisen kompensaatio

• Vuonna 2021 hallitus kompensoi vähenemää 35,7 milj. eurolla yleisistä budjettivaroista ja alentamalla 
arpajaisveroa. Tutkimusmäärärahavaltuuden osalta kustannusneutraali.

• Vuoden 2021 jälkeen kompensointia jatketaan, mutta jatkossa tuloutuksen alenemista ei ole mahdollista 
kompensoida täysimääräisesti budjettivaroin

• Suomen Akatemian tutkimusmäärärahavaltuuteen 10 milj. euron lisäys ilmastomuutokseen liittyvään 
tutkimukseen. Tutkimusmäärärahoissa runsaasti vuoden 2020 tutkimusmäärärahavaltuuden 
kertaluonteisen lisäyksen määrärahavaikutuksia.

• Korkeakouluopiskelijoiden ateriatuen korotus 4,2 milj. euroa

• Vuoden 2021 alusta YTHS huolehtii yliopisto-opiskelijoiden lisäksi myös 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden perusterveydenhuollon palveluista

• Jatkuva oppiminen, työikäisten nopeavaikutteiset osaamisen kehittämistoimet 40 milj. euroa (HUOM! 
koskee myös muita kouluasteita)

Valtion talousarvioesitys vuodelle 2021 2(2)
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Korkeakoulujen perusrahoitus 2021-2024 / v.
milj. euroa, vuoden 2021 rahoitustasolla tilanne 25.11.2020*)

*) Lisäksi korkeakouluille valtionrahoituksen osana ALV –kompensaatio ja harkinnanvaraista rahoitusta sekä 

AMK:lle opetusmetsäkompensaatio
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Yliopistojen tase (vastaavaa ja vastattavaa)
vuodet 2011-2012 puuttuvat (Lähde: Vipunen, ilman konsernia, 1000 €)
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EU:n elpymisvälinekokonaisuus

• EU-huippukokouksessa (17.-21.7.2020) linjattiin pääpiirteitä EU:n monivuotisesta 
rahoituskehyksestä sekä elpymisvälineestä.

• Elpymisväline (Next Generation EU) on laaja kokonaisuus - elpymis- ja palautumistukiväline 
(RRF) on sen keskeinen osa. 

• Elpymisvälineen yksittäiset ohjelmat (yht. 750 mrd. euroa v. 2018 hinnoin):

• Elpymis- ja palautumistukiväline (RRF): 672,5 mrd. euroa
(lainoja 360 mrd. euroa ja avustuksia 312,5 mrd. euroa)

• REACT-EU-väline: 47,5 mrd. euroa

• Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF): 10 mrd. euroa

• Maaseudun kehittäminen: 7,5 mrd. euroa

• InvestEU-ohjelma: 5,6 mrd. euroa

• Horisontti Eurooppa -puiteohjelma: 5 mrd. euroa

• RescEU-valmiusvarasto: 1,9 mrd. euroa

Elpymis- ja 

palautumissuunnitelma

Erillinen ohjelma- tai 

välinekohtainen suunnittelu

Hankkeet valitaan kilpailulla, EU 

vastaa hallinnoinnista 
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1. Koulutus, tutkimus- ja innovaatiotoiminnalla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle

2. Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta

3. Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn turvaaminen

4. Kestävän infrastruktuurin ja digitalisaation vahvistaminen

5. Työmarkkinoiden toiminta, työttömille suunnatut palvelut ja työelämän kehittäminen

6. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden saatavuuden vahvistaminen  ja 
kustannusvaikuttavuuden lisääminen

Kunkin painopisteen alla rakenteelliset uudistukset sekä niitä tukevat investointi- ja muut 
hankkeet muodostavat yhtenäisiä kokonaisuuksia

Suomen kestävän kasvun ohjelma



Koulutuspoliittinen 

selonteko
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• Koulutuspoliittisen selonteon luonnos lähetetään laajalle 

lausuntokierrokselle joulukuussa

• Lausuntopalautteen jälkeen selonteko viimeistellään

• Tavoitteena on, että hallitus antaisi selonteon eduskunnalle 

helmikuussa 2021

Koulutuspoliittisen selonteon valmisteluaikataulu
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• Selonteossa asetettava visio/tavoitetila

• Nostetaan osaamis- ja koulutustasoa sekä rakennetaan oppijan 

kannalta sujuvampi ja yhtenäisempi koulutusjärjestelmä

• Vahvistetaan oppimista sekä koulutuksen saavutettavuutta ja 

yhdenvertaisuutta

• Digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin tartutaan ja tieto otetaan 

käyttöön

Koulutus ja tutkimus kohti 2040 lukua



30.11.202022 |

• Suomi nostaa koulutus- ja osaamistasoaan lisäämällä 
korkeakoulutusta

• Visiotavoite: 50 % nuorista aikuisista suorittaa 
korkeakoulututkinnon. Tavoitteen saavuttamiseksi aloittajien 
määrää korkeakoulutuksessa lisätään vuoteen 2030 saakka ja 
korkeakoulutukseen suunnataan tämän vaatimat taloudelliset 
lisäresurssit.

• Ulkomaalaisten osaajien rekrytointi Suomeen entistä 
systemaattisemmin ja useammin erityisesti korkeakoulutuksen ja 
tutkimuksen kautta. Osaajien integrointi Suomeen korkeakoulujen 
ja työelämän yhteistyöllä

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita ja 

toimenpiteitä 1(4)
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• Tasa-arvo toteutuu nykyistä paremmin

• Korkeakoulutuksen saavutettavuuden ja tasa-arvon parantamiseksi 
laaditaan kansalliset suuntaviivat ja korkeakoulukohtaiset 
saavutettavuussuunnitelmat – tavoitteena parantaa aliedustettujen 
ryhmien pääsyä korkeakouluihin ja opintojen suorittamista

• Osaamisen tunnistamisen ja ohjauksen palveluilla sekä 
valmentavalla koulutuksella parannetaan maahanmuuttajien 
mahdollisuuksia korkeakoulutukseen – järjestelmä ja käytäntö 
pysyväksi.

• Maahanmuuttajien valmentava koulutus myös yliopistoihin.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita ja 

toimenpiteitä 2(4)
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• Korkeakoulutuksen vaikuttavuus ja laatu paranevat uusilla 
toimintamalleilla

• Korkeakoulujen digivision toteuttaminen vuoteen 2030 mennessä. 

• Valmistaudutaan pohtimaan tulevaisuuden korkeakoulurakenteita ja 
toimintamalleja siten, että nykyistä moninaisemmat, alueellisista ja 
oppijan tarpeista lähtevät toimintatavat sekä uuden tiedon 
siirtymisen työelämän ja elinkeinoelämän käyttöön tutkimuksessa ja 
TKI-työssä mahdollistuvat. Samassa yhteydessä tarkastellaan 
koulutusvastuiden säätelyä sekä parannetaan korkeakoulujen 
tutkintorakenteen toimivuutta, puretaan päällekkäisyyksiä ja 
tarpeettoman pitkiä koulutuspolkuja.

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita ja 

toimenpiteitä 3(4)
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• Tutkimus ja tutkittu tieto vaikuttavat yhteiskunnassa – TKI 

intensiteetin nosto käynnistynyt

• Toimeenpannaan TKI-tiekartta

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tavoitteita ja 

toimenpiteitä 4(4)



TKI-tiekartta



TKI-tiekartan strategiset kehittämiskohteet
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Yritysten ja 

tutkimusorganisaatioiden tki-

yhteistyön uusi alku

Kestävän ja kehittyvän 

yhteiskunnan ratkaisuja 

tuottava Suomi 

Osaaminen

”Osaamis- ja koulutustason 

noston lisäksi Suomen tulee 

olla entistä houkuttelevampi 

kansainvälisille ammattilaisille”

Innovatiivinen julkinen sektori

”TKI-toimintaa edistävät toimenpiteet ovat 

toisiaan tukevia ja samansuuntaisia. Julkinen 

sektori pystyy toimillaan vahvistamaan 

innovaatioiden kysyntää ja käyttöönottoa.” 

Uusi kumppanuusmalli

"Verkostoja on koottava isommiksi 

osaamiskeskittymiksi ja 

ekosysteemeiksi. Korkeakoulujen, 

tutkimuslaitosten, yritysten ja muiden 

TKI-toimijoiden yhteistyötä on 

vahvistettava.”



• BF ja SA ovat yhteistyössä ja käytettävissä olevin määräaikaisin varoin käynnistäneet 
kumppanuusmallin toimeenpanon rahoitushauillaan. Kehitystyö jatkuu pilotoinnista 
saatavien kokemusten pohjalta.

• Ekosysteemisopimukset 16 yliopisto- ja yliopistokeskuskaupunkien kanssa ovat valmisteilla. 
Ne allekirjoitetaan loppuvuodesta ja toimeenpano käynnistyy 2021 alussa kansallisella 
rahoituksella.

• Tutkijanura -työryhmä asetettu ja työ käynnistynyt

• Tutkitun tiedon teemavuosi toteutuu suunnitellusti 2021

• Rahoituspäätökset suurteholaskennan ja datanhallinnan palvelujen t&i-ympäristön
kehittämiseksi (EuroHPC, kvanttitietokone).

• Innovatiivisten julkisten hankintojen toimenpidesuunnitelman toteutus käynnissä ja KEINO-
osaamiskeskus on keskeinen toimeenpanija. Suunnitelmalla toteutetaan myös kansallista 
hankintastrategiaa. 

TKI-tiekartan toimeenpano – muutamia 

esimerkkejä
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Osaamisen ja koulutustason nosto

• Korkeakouluille korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseen 124 M€

Uuden joustavan kumppanuusmallin toteuttaminen

• Suomen Akatemialle 10 M€ kumppanuusmallin yhteistyöverkostojen rahoitukseen, 25 M€ lippulaivahakuun, ja 20 M€ 

tutkimuksen kansallisten infrastruktuurien vahvistamiseen  ja 6 M€ EuroHPC ekosysteemin osaamisen 

vahvistamiseen. 

• Business Finlandille 15 M€ kumppanuusmallin pilotoimiseen, 60 M€ veturiyrityskampanjan jatkamiseen ja 20 M€ 

kasvumoottoreihin.

• VTT:lle 20,7 M€ kvanttitietokoneeseen ja 10 M€ valmistavan teollisuuden digitalisaatioon ja älykkään energian 

ratkaisuihin

• Ilmastonmuutokseen ja muiden yhteiskunnallisten haasteisiin liittyvä TKI-toiminta

• Suomen Akatemialle 10 M€ rokote- ja lääkekehitystutkimukseen, 20 M€ kriisivalmiuden ja huoltovarmuuden 

tutkimukseen sekä (2021 valtuutta) 10 M€ ilmastonmuutostutkimuksen kokoamiseen  

Innovatiivinen julkinen sektori

TKI-tiekartan toimeenpanoon liittyvät 

kertaluontoiset rahoituspäätökset 2020
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• TKI-tiekartta hyväksyttiin 18.4.2020

• TKI-tiekartta on päivittyvä. Ensimmäinen päivitys tehdään 

vuoden 2021 aikana

• TKI-tiekartta muodostaa perustan Suomen kestävän kasvun 

ohjelmalle, erityisesti painopisteelle 1 (Koulutuksella, tutkimus- ja 

innovaatioilla Suomi takaisin kestävän kasvun uralle).

TKI-tiekartan päivittäminen
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• T&K-menot/BKT, % (eriteltynä yritysten ja julkisen sektorin menot) (Tilastokeskus) 

• Yritysten T&K-menot kokoluokittain (Tilastokeskus) 

• Valtion rahoitus T&K-toimintaan/BKT, % (Tilastokeskus) 

• Ulkomaiset suorat sijoitukset/BKT (Tilastokeskus) 

• Horisontti -ohjelman kautta kotiutettava EU:n TKI-rahoitus (Business Finland EUTI) 

• Yritysten rahoitus tutkimusorganisaatioille (yritysten ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyö), 
(Tilastokeskus) 

• TKI-toiminnan kansainvälisyys (Migri:n myöntämät oleskeluluvat asiantuntijoille ja tutkijoille) (Migri) 

• Ulkomaalaisten opiskelijoiden ja tutkijoiden määrä (Tilastokeskus) 

• Tohtoreiden osuus T&K-työntekijöistä, muutos (Tilastokeskus, Vipunen) 

TKI-tiekartan seurantamittareita koskeva ajantasainen tieto on saatavilla tiede- ja tutkimus-sivustolta: 
https://tiedejatutkimus.fi/fi/science-innovation-policy/science-research-figures?filter=roadmap

Tiekartan seurantamittarit
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https://tiedejatutkimus.fi/fi/science-innovation-policy/science-research-figures?filter=roadmap
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Kiitos!


