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Suomen Pankin lausunto valtiovarainministeriön arviopyyntöön poikkeuksellisten 
olojen määritelmän täyttymisestä 

Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Pankilta kokonaisarviota suhdannetilanteesta ja poik-
keuksellisten olojen määritelmän täyttymisestä pääministeri Marinin hallituksen ohjelmassa kuva-
tulla tavalla. Poikkeuksellisen suhdannetilanteen määritelmää on tarkennettu hallitusohjelman pöytä-
kirjamerkinnässä liitteessä 6 seuraavalla tavalla: 

- Poikkeusolojen syntyminen perustuu kokonaisarvioon talouden tilasta. 
Arviossa kiinnitetään erityistä huomiota bruttokansantuotteen ja työt-
tömyysasteen kehitykseen ja muihin merkityksellisiin tekijöihin. 

- Euroalueen vakavaan häiriötilaan viittaa esimerkiksi se, että euroalu-
een bruttokansantuote on supistumassa vähintään 0,5 prosenttia kah-
tena vuosineljänneksenä peräkkäin ja euroalueen kausipuhdistettu 
työttömyysaste on nousemassa kolmen kuukauden aikana kumulatiivi-
sesti vähintään 0,5 prosenttiyksikköä. 

- Suomen talouden vakavaan häiriötilaan viittaa esimerkiksi se, että Suo-
men bruttokansantuote on supistumassa vähintään 1,0 prosenttia kah-
tena peräkkäisenä vuosineljänneksenä ja työttömyysasteen trendi on 
nousemassa kolmen kuukauden aikana kumulatiivisesti vähintään 0,5 
prosenttiyksikköä. 

 
Suomen Pankin lausunto 
 
Suomen Pankki arvioi, että poikkeuksellisten olojen määritelmä täyttyy pääministeri Marinin halli-
tusohjelman pöytäkirjamerkinnässä liitteessä 6 kuvattujen kriteerien perusteella selvästi. 
 

1 Suomen talouden suhdannetilanne 

Kokonaisuutena arvioituna Suomen talouden suhdannetilanne on vuoden 
2020 ensimmäisellä puoliskolla heikentynyt poikkeuksellisen nopeasti ko-
ronapandemian aiheuttaman vakavan taloudellisen häiriön vuoksi. Suo-
men Pankin 7.4.2020 julkaisemien laskelmien mukaan Suomen bruttokan-
santuote (BKT) supistuu vuonna 2020 arviolta 5–13 % koronakriisin seu-
rauksena. Suomen Pankki arvioi, että koronaviruksen leviämisen hillitse-
miseksi asetettujen rajoitustoimien ja kansainvälisen suhdanteen rajun 
heikkenemisen vuoksi Suomen BKT on supistumassa selvästi yli 1,0 pro-
senttia edellisestä vuosineljänneksestä vuoden 2020 ensimmäisellä ja toi-
sella neljänneksellä. Samoin Suomen Pankki arvioi, että työttömyysasteen 
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trendi on nousemassa yli 0,5 prosenttiyksikköä vuoden 2020 toisen neljän-
neksen aikana Suomen talouden suhdanteen heikentyessä nopeasti.  

2 Euroalueen talouden suhdannetilanne 

Koronapandemia on ajanut myös euroalueen talouden vakavaan häiriöti-
laan. Tämänhetkisten tietojen perusteella taloudellisen kriisin rajuus ylit-
tää jo vuosien 2008–2009 finanssikriisin aikana koetun. Siten on erittäin 
todennäköistä, että euroalueen BKT supistuu selvästi yli 0,5 % edellisestä 
vuosineljänneksestä vuoden 2020 ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. 
Samoin euroalueen kausipuhdistettu työttömyysaste on nousemassa yli 0,5 
% vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana.  
 

3 Johtopäätökset 

Talouskehityksen arvioiminen on tässä tilanteessa erittäin haasteellista ja 
tilanne voi muuttua nopeastikin. Tiedossa olevien tilastollisten indikaatto-
reiden sekä tuoreimpien arvioiden perusteella poikkeuksellisten olojen 
määritelmä täyttyy kuitenkin selvästi sekä Suomen että euroalueen suh-
dannetilanteen osalta.  
 
 
 

  
 

Jakelu Valtiovarainministeriö, Mikko Spolander 
 

  


