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Megatrendit

Länsimaissa 
väestö ikääntyy ja 
vähenee.
Aasian ja Afrikan 
väkiluku kasvaa.
Intiasta maailman 
väkirikkain maa.

Kaupungistuminen
jatkuu. Maailmaan 
on syntymässä 
suuren suuria 
megakaupunkeja.

Globalisaation 
takatalvi? 
USA ja Kiina 
mittelevät 
herruudesta.
Autokratiat yms. 
voimat haastavat 
demokratiat.
Aasia vaurastuu.
Intia nousussa.
Venäjä 
eristyksissä.

Läpimurto 
tekoälyssä on 
käsillä?
Robotit yleistyvät, 
digitalisaatio 
etenee. Miten käy 
kryptoille?

Irtikytkentä 
fossiilitaloudesta 
ja vihreä siirtymä.

Väistyvätkö 
markkinat, 
ottavatko valtiot 
isomman roolin?

Halvan, löysän 
rahan aika päättyy. 
Mitä muutoksia 
aiheuttaa?

Työ muuttuu ja 
moninaistuu.

Maapallo 
lämpenee. 
Sään ääri-ilmiöt 
yleistyvät.

Tietää niin 
merkittäviä 
investointeja 
vihreään 
siirtymään kuin 
ilmasto-
pakolaisuutta.

Demografiset 
muutokset

Uudet teknologiat 
kiihdyttävät 
muutosta

Geopolitiikan 
ja –talouden 
jännitteet

Työ ja talous 
ovat muutoksessa

Ilmastonmuutos 
ja luontokato

2



Kauppavirrat maailmantaloudessa 2021 (mrd. €)
Lähteet: Eurostat, US Census, General Administration of Customs in China 
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Logistiikkaongelmat sekä geotalouden ja -politiikan kasvavat jännitteet 
johtavat riskien hallintaan ja arvoketjujen uudelleen järjestämiseen

Seurauksena globalisaation takatalvi



Geopolitiikka

Venäjä:
- Mitä Ukrainan sodassa tapahtuu seuraavaksi?

Laajeneeko vai jäätyykö konflikti?
- Millainen on Putinin jälkeinen Venäjä?
- Pakottaa Euroopan lisäämään 

puolustusmenoja ja panostamaan 
huoltovarmuuteen mm. energiassa

Eurooppa:
- Mikä on Euroopan rooli kaaoksen 

maailmassa?
- EU itse tuntuu olevan yhden populistisen 

vaalivoiton päässä katastrofista

Yhdysvallat vs Kiina:
- Laajeneeko kauppapoliittisesta kinastelusta 

isommaksi ja kuumemmaksi yhteydenotoksi?
- Länsimailla ja niiden talouksilla on laaja Kiina-

riippuvuus, jota on alettu vähitellen purkaa 
- Johtaako teknologian ja talouden 

blokkiutumiseen?
- Syntyykö sota Taiwanista? 

(Johtaisi merkittävään puolijohdepulaan)
- Mureneeko dollarin asema johtavana 

valuuttana?
- Molemmissa maissa on olemassa mahdollisuus 

vakavillekin sisäisille levottomuuksille



Kasvuennusteet (%) 
IMF World Economic Outlook 10/2022
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Talouden vauhti hiipumassa laajasti
Suomessa niin kuluttajien kuin 
yritysten luottamus talouteen 
ovat heikoissa kantimissa 
ja taantuma uhkaa

• Euroopan energiakriisi ja Kiinan 
koronaongelmat painavat kasvua

• Inflaatio on saavuttamassa 
huippunsa, mutta pysyttelee yli 
keskuspankkien tavoitteen

• Koronnostot jatkuvat

• Riski hyvin heikolle 
talousvuodelle 2023 kasvamassa

• Suomen talouden painuessa 
taantumaan työllisyys alkaa 
supistua

• Palkkapaineita korkean inflaation 
ja kireän työmarkkinatilanteen 
vuoksi

• Pientä valoa näkyvissä: kaasun 
hinta alenee & Kiina avautuu
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Sodan vaikutukset eri maihin: 
Suomessa erityisesti ulkomaankauppa
• Venäjän osuus Suomen viennistä on 

laskenut selvästi 2010-luvun alusta
– Yhteenlaskettu vienti (tavarat + palvelut) noin 5 % 

kokonaisviennistä

– Pandemian vuoksi mm. matkailu valmiiksi 
matalalla tasolla

• Suomen riippuvuus Venäjän-kaupasta 
kuitenkin jonkin verran yli EU:n 
keskimääräisen
– Vientiin Venäjälle sisältyvä arvonlisäys uusimpien 

lukujen mukaan arviolta 1,2 % Suomen BKT:sta

– Tämä on suoran vientivaikutuksen yläraja Suomen 
talouteen, jos 1) Venäjän-kauppa loppuisi 
kokonaan ja 2) korvaavia markkinoita ei löydettäisi 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
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Vientiin Venäjälle sisältyvä kotimainen 
arvonlisäys, % BKT:stä (2018)
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Suomen Venäjä-
riippuvuus 

vähentynyt: vuonna 
2021 arviolta 1,2 % 

BKT:stä

Eräs arvio tällä hetkellä: Venäjän hyökkäyssota vaikuttaa Suomen BKT:hen -2,5 % (lyhyt aikaväli)



• Kesän jälkeen julkaistuissa 
ennusteissa on nostettu vuoden 2022 
talouskasvuarviota vahvan alkuvuoden 
takia – laskettu vuotta 2023 selvästi

• Inflaatio on sitkeämpi kuin ennen 
kesää arvioitiin 

• Työllisyys edelleen hyvällä tasolla, 
mutta käänne saapunut jo 
työmarkkinoillekin

Ennusteet Suomen talouskehityksestä 
heikentyneet kesän 2022 jälkeen selvästi 
BKT Inflaatio Työttömyys
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Suomen talous yllätti alkuvuonna 2022, Q3 jo vaisumpi 
Taantuma kuitenkin uhkaa 2023, kun kuluttajien odotukset synkentyneet 
rajusti 
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Jos Suomen BKT loppuvuoden 
ennallaan, vuosikasvu noin 2 %



Suomen talouden noidankehä vaalikaudella 
2023 – 2027

• Vuosittain 10 000 
enemmän eläkeikään 
kuin nuoria sisään 
työmarkkinoille

• Yli 80-vuotiaiden 
määrä vaalikaudessa 
+80 000 (+23 %) => 
huomattava paine 
sote-palveluille

• Syntyvyys 
ennätyksellisen 
matalalla

• Vain harvat 
kasvukeskukset 
vetävät – yhä suurempi 
osa maasta taantuu

• Sote-menot kasvavat 
jatkuvasti – uusi sote-
malli ei ratkaise 
ongelmia

• Liikenteen verotuotot 
laskevat 1 mrd. eurolla 
2027 mennessä (1,7 
mrd. vuoteen 2030)

• TKI-panostusten 4 
%/bkt –tavoite vaatii 
suuria lisäpanostuksia

• Korkotason 
odotettavissa oleva 
nousu lisää 
lainanhoitokuluja

• Työllisyysaste kasvaa, 
mutta edelleen 3 %-
yksikköä alle muiden 
Pohjoismaiden

• Yli 60-vuotiaissa ero 
jopa 10–15 %-yks.

• Työtunnit kehittyvät 
selvästi heikommin 
kuin työllisyys

• Työvoiman saatavuus 
ennätyksellisen 
hankalaa sekä 
yrityksille että julkisiin 
hoivapalveluihin

• Inflaatio syö rajusti  
ostovoimaa

• Kunnan palkkaohjelma 
sotkee vientivetoista 
palkkamallia

• Suomi ei vedä 
ulkomaisia 
investointeja tai 
huippuosaajia 
toivotusti

• Korkeasti 
koulutettujen 
muuttovirta ulospäin

• Kireä verotus syö 
kannusteita

• TKI-panostukset 
pudonneet 
verrokkimaiden tasolta

• Tarve korkeille 
puolustusmenoille

• Energian hinta ja 
saatavuus huolena

• Nopea vihreä siirtymä 
luo mahdollisuuksia, 
mutta myös isoja 
investointitarpeita

• Suomen logistinen 
asema pitkäaikaisesti 
heikentynyt, entä 
asema 
matkailumaana?

• Itä-Suomen 
tulevaisuuden-
näkymille iso isku

• Kuluttajien korostunut 
varovaisuus painaa 
kotimarkkinoita

Väestö harmaantuu  
vauhdilla

Työmarkkina kireä, 
työllisyys laahaa, 
inflaatio vaivaa

Julkinen talous 
koko ajan 
ahtaammalla

Suomi ei 
houkuttele osaajia 
ja investointeja

Sota Euroopassa –
epävarmuus ja 
energiakriisi
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Suomen vahvuudet – hyvä koulutus, vakaa yhteiskunta, vahva digiosaaminen, …
 Näiden varaan voidaan rakentaa parempaa tulevaisuutta: tarvitaan käänne ulos negatiivisesta kierteestä
 NATO-jäsenyys luo pohjan vakaan yhteiskunnan kehittämiselle epävarmoina aikoina



Julkinen

[LUOKAN NIMI]

Edellyttää kilpailukykyistä 
toimintaympäristöä: 
puhdasta energiaa, investointiluvituksen
sujuvoittamista, TKI-panostuksia, 
työvoiman saatavuutta

EU-komission arvioimasta 
investointitarpeesta 
vuoteen 2030 mennessä 
on yksityisiä investointeja.

Ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa 
vain jos yksityinen sektori on 
keskeisessä roolissa.

%



Vetyyn – mm. Neste, UPM, P2X Solutions, Ren-Gas, Vantaan Energia, 
EPV Energia, St1, Solvay Chemicals, Meriaura, Prime Capital, Flexens, 
Blastr Green Steel, Flexens, Hycamite…

Suomeen suunnitelmissa yli 10 miljardin euron arvosta 
vihreän siirtymän investointeja mm.

Akkuteknologioihin – mm. Keliber, Aesir Technologies, FREYR
Suomen Malminjalostus… 
Aurinko- ja tuulivoimaan – mm. Pohjolan Voima, Ilmatar, IBV Suomi, 
Suomen Hyötytuuli…

Biokaasuun – mm. Hartwall, Apetit, Nurmon Bioenergia, Wega Group, 
Suomen Lantakaasu…
Tekstiilikuituihin – mm. Infinited Fiber Company, Spinnova… 

Lisäksi mm. lämpöön, hukkalämmön talteenottoon, biojalostamoihin, 
kiertotalouteen…

Yritykset ovat liikkeellä:



Uudet ratkaisut ja liiketoiminta syntyvät arvoverkoissa vihreän 
siirtymän ja digi-/datatalouden risteyskohdissa.

Kokosimme vihreän kasvun tekijät yhteen 

Osaaminen ja TKI Data ja digitalisaatio

Energia ja teknologiat

Vihreä 
kasvu

”




