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Koronaelvytyksen hystereesivaikutus
Patrizio Lainà

Talouskriisit jättävät pysyviä jälkiä. Ilmiö tunnetaan nimellä hystereesi. Siitä on suomalaisilla kokemusta etenkin 1990-luvun lamasta, jonka jälkeen työttömyysaste ei koskaan palautunut kriisiä edeltävälle tasolle. Koronakriisissä on aktiivisesti käytetty finanssipolitiikkaa ja elvytetty etenkin erilaisin tukitoimin. Elvytyksen hystereesivaikutuksen johdosta BKT jää viisi prosenttia, työllisyysaste lähes kaksi prosenttiyksikköä ja työllisyys
lähes 70 000 henkilöä rakenteellisesti korkeammalle tasolle kuin ilman elvytystä olisi saavutettu. Hystereesivaikutuksen laskemiseen liittyy kuitenkin paljon epävarmuutta. Vaihteluväli potentiaalisen BKT:n korkeamman
tason osalta on 1,3–8,7 prosenttia riippuen sovellettavasta hystereesiasteesta ja finanssipolitiikan kertoimesta.
Rakenteellisen työllisyysvaikutuksen osalta vaihteluväli on 0,5–3,3 prosenttiyksikköä työllisyysasteella ilmaistuna ja 17 000–112 000 työllisten lukumäärällä ilmaistuna.

Perinteisesti taloustieteessä ajatellaan suhdan-

nevaihteluiden olevan erotettavissa potentiaalisesta eli rakenteellisesta kasvu-urasta. Suhdannevaihtelut ovat ikään kuin kohinaa pidemmän aikavälin kasvutrendin ympärillä. Tämän
tulkinnan mukaan talouskasvu on voimakkaampaa kysyntälähtöisten laskusuhdanteiden
jälkeen, joten laskusuhdanteessa menetetty
tuotanto saadaan aina kurottua umpeen.

Perinteisen näkemyksen mukaan elvytys
kysynnän supistumisesta johtuvissa talouskriiseissä ei ole kovin tärkeää, koska sillä on lähinnä vaikutuksia lyhyellä, mutta ei pitkällä aikavälillä. Perinteistä näkemystä on viime aikoina
haastanut hystereesinäkemys.
Taloustieteessä kriisien pysyviä vaikutuksia
kuvataan hystereesillä, joka joskus suomennetaan polkuriippuvuudeksi. Täsmällisemmän
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määritelmän mukaan hystereesi on jonkin järjestelmän ominaisuus, joka hidastaa muutoksiin reagoimista tai estää systeemiä palaamasta
alkuperäiseen tilaansa.
Hystereesinäkemyksen mukaan elvytys on
todella tärkeää taantumissa ja kriiseissä, jotta
tuotannon ja työllisyyden pysyviltä menetyksiltä vältytään tai ainakin ne voidaan minimoida.
Tervalan (2021) mukaan hystereesivaikutuksen
huomioiminen kasvattaa taantumien hyvinvointikustannuksia peräti 121-kertaiseksi suhteessa perinteiseen näkemykseen, jossa hystereesiä ei huomioida. Näin valtava ero hyvinvointikustannuksissa perustelee tarvetta huomioida hystereesi kattavasti erilaisissa vaikutusarvioissa.
Perinteistä näkemystä ovat viime aikoina
haastaneet esimerkiksi IMF (Cerra ym. 2020)
ja OECD (Rawdanowicz ym. 2014) korostamalla hystereesin merkitystä. Hystereesi-ilmiön lähtökohta on, että kriiseissä menetettyä
tuotantoa ei saada täysin kurottua umpeen,
vaan tuotannon taso jää pysyvästi aiemman
kasvu-uran alapuolelle. Vaikka tuotannon taso
jää pysyvästi entisen trendin alapuolelle, kasvuvauhti kriisin jälkeen voi olla sama kuin perinteisessäkin suhdanneteoriassa.
Tervala (2020) esitti Kansantaloudellisessa
aikakauskirjassa havainnollistavasti, kuinka
Suomen kokonaistuotannon kehitys on ollut
hyvin linjassa hystereesinäkemyksen kanssa.
Talouden kasvuvauhti palautui 1990-luvun laman jälkeen yhtä nopeaksi kuin ennen kriisiä,
mutta tuotannon trendin taso jäi pysyvästi
alemmaksi. Sama tapahtui globaalin finanssikriisin jälkeen, sillä erotuksella, että nyt myös
kasvuvauhti jäi aiempaa hitaammaksi.
Tästä huolimatta valtiovarainministeriö ja
monet muut tutkimuslaitokset nojaavat edelleen vahvasti perinteiseen näkemykseen, jonka

mukaan kysynnän häiriöt eivät vaikuta talouden kasvutrendiin, näin sivuuttaen hystereesin. Esimerkiksi valtiovarainministeriö (2021)
ei huomioi hystereesiä millään tavalla arvioidessaan hallituksen päätösperäisten finanssipoliittisten toimien BKT- ja työllisyysvaikutuksia. Toisin sanoen valtiovarainministeriön mukaan elvytyksellä ei ole mitään rakenteellisia
vaikutuksia, vaan se tarjoaa ainoastaan ”kivunlievitystä” kriisin keskellä. Hystereesin sivuuttaminen valtiovarainministeriön laskelmissa
on melko erikoista, sillä muistioon on kuitenkin sisällytetty ansiokas tekstikehys hystereesiä
käsittelevästä tutkimuskirjallisuudesta.
Jatkan tässä artikkelissa Suomessa käytyä
teoreettista ja talouspoliittista keskustelua hystereesistä. Aiempaa hystereesikirjallisuutta
hyödyntämällä arvioin koronakriisin aikaisen
elvytyksen rakenteellisia tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia Suomessa.
Saan tulokseksi, että hystereesivaikutuksen
vuoksi koronakriisin aikainen elvytys kasvattaa perusskenaariossa BKT:tä viisi prosenttia
rakenteellisesti. Lisäksi rakenteellinen työllisyysaste jää noin kaksi prosenttiyksikköä ja
työllisyys henkilöillä mitattuna lähes 70 000
korkeammalle tasolle. Perusskenaariona käytän hystereesiastetta 50 prosenttia ja finanssipolitiikan BKT-kertoimena kahta.
Herkkyystarkastelussa saan potentiaalisen
BKT:n kasvun vaihteluväliksi 1,3–8,7 prosenttia. Rakenteellisen työllisyyden kasvun vaihteluväli on puolestaan 0,5–3,3 prosenttiyksikköä
työllisyysasteella ilmaistuna ja 17 000–112 000
työllisten lukumäärällä ilmaistuna. Herkkyystarkastelussa varioin hystereesiastetta välillä
30–60 % ja finanssipolitiikan kerrointa välillä
0,5-3. Vaikka vaihteluvälit ovat melko suuria,
jopa hyvin konservatiivisillakin arvioilla voidaan sanoa koronakriisin aikaisella elvytyksel249
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lä olevan merkittävä vaikutus tuotannon ja
työllisyyden rakenteelliseen tasoon.

1. Kansainvälinen
hystereesikirjallisuus
Hystereesi ei ole taloustieteessä uusi ilmiö,
mutta se on saanut merkittävästi enemmän
huomiota globaalin finanssikriisin jälkeen.
Hystereesi on myös tiiviisti linkittynyt keskusteluun ns. sekulaarista stagnaatiosta (ks. esim.
Summers 2014). Vaikka hystereesiä tuottavista
vaikutuskanavista on jonkin verran ristiriitaisia
näkemyksiä ja empiirisiä tuloksia, hystereesi
makrotaloudellisena ilmiönä saa melko vahvaa
tukea tutkimuskirjallisuudesta.
Hystereesi-ilmiö tuli nykyiseen akateemiseen keskusteluun 1980-luvulla. Ehkä keskeisin tutkimus oli Blanchard ja Summers (1987),
jonka seurauksena syntyi useita tutkimuksia,
joissa selvitettiin työmarkkinoiden hystereesin
ja muun talouden välisiä suhteita. Keskeinen
tulos oli, että työmarkkinoiden hystereesi vaikuttaa koko talouden kehitykseen ja kokonaistalouden kehitys työmarkkinoihin. Vaikutus
menee kumpaankin, ei vain yhteen suuntaan.
Työmarkkinoiden hystereesi voi syntyä monien mekanismien seurauksena. Esimerkiksi
talouden rakenne voi olla sellainen, että sillä
voi olla useita tasapainoja. Tällöin talous voi
siirtyä ”hyvästä” tasapainosta ”huonoon” tasapainoon, vaikkapa kuluttajien tulo-odotusten
heikentyessä. Talous jää tällöin ansaan, työttömyys pitää odotukset pessimistisinä ja palkat
alhaisina. Työttömyyden kasvu ei itsessään luo
mitään muutoksia, joilla talous pääsisi takaisin
hyvään tasapainoon. Palkkojen aleneminen
vain heikentää kysyntää entisestään. Huonossa
taloustilanteessa myös yritysten investoinnit
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vähenevät, koska kysyntää ei ole. Hyviä esimerkkejä tällaisista mekanismeista ovat esittäneet Acharya ym. (2018), Benigno ja Fornaro
(2018) sekä Fornaro ja Wolf (2020).
Toisenlainen usein esitetty selitys hystereesin syntymiseen liittyy työttömyyden mikrotason vaikutuksiin. Työttömäksi jääneen taidot
voivat heikentyä työttömyyden pitkittyessä, ellei yhteiskunnassa ole instituutioita, jotka huolehtivat taitojen ylläpidosta. Työttömyyden kasvu siis heikentää talouskasvua ja talouskasvun
heikentyminen kasvattaa työttömyyttä. Tässäkin hystereesi-ilmiö vaikuttaa sekä työttömyyteen että muuhun talouteen ja päinvastoin.
Esimerkiksi Yaganin (2019) mukaan finanssikriisiä seurannut taantuma selitti yli puolet
Yhdysvaltojen työllisyyden alenemisesta vuosina 2007–2015. Myös Rendahl (2016) korostaa
hystereesin merkitystä nimenomaan työllisyydessä. Furuoka (2017) löytää näyttöä työttömyyden hystereesille Pohjoismaissa, mutta
työttömyyteen yhdistyy myös taipumusta palautua kohti keskiarvoaan. Galí (2015) löytää
myös tukea työttömyyden hystereesille euroalueella. Katsauksen hystereesin välittymiskanavista tarjoaa esimerkiksi Dosi ym. (2018).
Meloni ym. (2021) puolestaan tarkastelevat
hystereesikehikossa pitkäaikaistyöttömyyttä.
Heidän löydöksensä haastaa aiempaa hystereesikirjallisuutta, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömyys olisi yksi keskeinen hystereesin välittymiskanavista. Heidän mukaansa pitkäaikaistyöttömyyden alentaminen kysyntävetoisesti ei
kiihdytä inflaatiota.
Furlanetto ym. (2020) hyödyntävät Blanchard-Quah-hajotelmaa osoittaakseen empiirisesti, että kysynnällä on rakenteellisia vaikutuksia tuotantokapasiteettiin. Heidän mukaansa kysyntä selittää merkittävän osan työllisyyden heikentymisestä globaalin finanssikriisin
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jälkeen. Hystereesin vaikutuskanavina toimii
työllisyys ja investoinnit, mutta ei tuottavuus
mitattuna tuotoksena työntekijää kohden.
DeLong ja Summers (2012) argumentoivat,
että nollakorkojen ja joidenkin muiden ehtojen
täyttyessä jo pienikin hystereesiaste riittää siihen, että finanssipoliittinen elvytys rahoittaa
itse itsensä. He eivät kuitenkaan pyri mittaamaan hystereesiastetta, vaan perustelevat elvytyksen tarpeellisuutta uskottavilla esimerkkilaskelmilla.
Blanchard (2018) keskittyy luonnollisen korkoasteen analysointiin, mutta sivuaa paperissaan myös hystereesiä. Hänen mukaansa hystereesille löytyy tukea, mutta hystereesi ei ole ilmiönä kovin vahva. Blanchardin lähestymistapa
poikkeaa esimerkiksi OECD:stä, sillä hän keskittyy hystereesiä tuottavien vaikutuskanavien
arviointiin (osallistumisaste ja teknologinen
kehitys), eikä hän pyri tunnistamaan ja määrittämään hystereesiä kokonaisvaltaisena ilmiönä.
Stockhammer ja Sturn (2012) puolestaan
arvioivat rahapolitiikan merkitystä kriiseissä
työttömyyden pidemmän aikavälin kehityksen
kannalta. He havaitsevat, että rahapolitiikalla
on merkittävä vaikutus työttömyyden pidemmän aikavälin kehitykseen, kun taas työmarkkinainstituutioilla ei ole juuri vaikutusta.
Rawdanowicz ym. (2014) keskittyvät hystereesiasteen määrittämiseen. Heidän mukaansa
hystereesiaste vaihtelee maittain 10–120 prosentin välillä. Euroalueen keskiarvo on 30 prosenttia ja Suomessa hystereesiaste on noin 50
prosenttia.
Ball (2014) havaitsi, että finanssikriisin jälkeen potentiaalisen tuotannon menetykset olivat suurimpia niissä maissa, jotka ajautuivat
syvimpään taantumaan. Hänen mukaansa pudotus potentiaalisessa tuotannossa vastaa lähes
yksi yhteen pudotusta aktuaalisessa tuotannos-

sa. Toisin sanoen hystereesiaste vaikuttaisi olevan Ballin mukaan todella korkea. Ballin mukaan tuotannon tason lisäksi myös potentiaalisen tuotannon kasvuasteet jäivät vakavan
kriisin jälkeen selvästi matalammiksi. Tämän
ilmiön, jossa sekä tuotannon taso että kasvuasteet jäävät aiempaa trendiä alemmiksi, Ball
nimesi superhystereesiksi.
Samaan tulokseen päätyvät Jump ja Stockhammer (2018). Heidän mukaansa työttömyyden hystereesiaste on EU15-maissa keskimäärin 80 %. Suomessa hystereesiaste olisi peräti
107 % eli rakenteellinen työllisyys reagoisi
vielä aktuaalistakin työllisyyttä enemmän.
Perinteisesti hystereesin on ajateltu liittyvän lähinnä taantumiin. Yellen (2016) on kuitenkin väläytellyt myös käänteisen hystereesin
mahdollisuutta. Tällöin BKT:n kasvun kiihdyttäminen yli potentiaalisen tason nostaisi myös
potentiaalisen tuotannon tasoa. Yhdysvalloissa
presidentti Bidenin, jonka valtiovarainministerinä Yellenin tällä hetkellä toimii, merkittävät
elvytyspaketit saattavat toimia jonkinlaisena
kenttäkokeena käänteisestä hystereesistä.
Käänteiselle hystereesille ovat löytäneet tukea
ainakin Girardi ym. (2020).

2. Suomalainen hystereesikirjallisuus
Suomessa hystereesiä on ilmiönä käsitelty yllättävän vähän ottaen huomioon, että meillä on jo
1990-luvun suuresta lamasta omakohtaista kokemusta siitä, miten kerran korkealle päästettyä työttömyyttä on hyvin hankalaa ja hidasta
alentaa. Itse asiassa työttömyysaste ei ole koskaan saavuttanut 1990-luvun lamaa edeltävää
tasoa, lukuisista työttömiä työn vastaanottamiseen kannustavista reformeista huolimatta.
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Viime aikoina hystereesiin on kiinnitetty
enemmän huomiota myös Suomessa. Haaparanta (2015) arvioi Suomen hystereesiasteeksi
63 prosenttia. Hystereesiaste kertoo, kuinka
paljon Suomen pitkän aikavälin BKT muuttuu,
kun lyhyen aikavälin BKT muuttuu yhden prosenttiyksikön. Haaparannan mukaan hystereesikertoimen tulisi olla vähintään 50 prosenttia,
jotta elvytys rahoittaisi itse itsensä. Laskelma
perustuu kuitenkin konservatiiviseen arvioon,
että hystereesivaikutus kestäisi vain 7,5 vuotta.
Jos hystereesivaikutus on pidempi tai jopa pysyvä, selvästi pienempikin hystereesiaste riittäisi siihen, että elvytys rahoittaisi itse itsensä.
Tervala (2020) arvioi aiemmassa koronaepidemian vaikutuksia hystereesin käsitteen avulla. Tervala ei kuitenkaan arvioinut koronakriisissä harjoitetun elvyttävän finanssipolitiikan
vaikutuksia, vaan keskittyi erilaisten koronaviruksen torjunnan strategioiden arviointiin.
Hänen johtopäätöksensä oli, että ns. tukahduttamispolitiikka oli taloudellisesti selvästi epidemian hidastamispolitiikkaa kannattavampi
vaihtoehto.
Kieman (2021) mukaan Suomea ja Ruotsia
vertailemalla voidaan jälkikäteen sanoa, että
Tervalan (2020) arviot koronaepidemian erilaisten torjuntastrategioiden taloudellisista
vaikutuksista olivat selvästi liian suuria. Näin
luultavasti onkin, sillä Suomen ja Ruotsin
BKT:n kehitys vuonna 2020 ei juurikaan poikennut toisistaan. On kuitenkin syytä huomauttaa, että torjuntastrategian taloudellisen
vaikutuksen arvioinnissa erehtyminen ei tietenkään tarkoita varsinaisen hystereesivaikutuksen arvioinnissa erehtymistä.
Kiema (2021) itse käsittelee lyhyesti hystereesiä koronakriisissä. Hän tunnistaa hystereesin merkityksen koronakriisissä, mutta ei tee
vaikutusarvioita. Kieman keskeinen sanoma
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on, että potentiaalisen tuotannon ja siten tuotantokuilun arviot vaikuttavat merkittävästi
myös hystereesiasteen arvioihin.
Schmöller (2019) tutkii väitöskirjassaan endogeenista teknologista kehitystä. Hänen keskeinen havaintonsa on, että kokonaiskysynnän
heikkeneminen voi heijastua kokonaistarjontaan supistamalla teknologisia kehitysinvestointeja. Siten kysyntäkriisi voi heikentää talouden pitkän aikavälin kasvunäkymiä hämärtäen suhdannevaihtelujen ja talouden pitkän
aikavälin trendikasvun rajoja.
Arvioin aiemmin elvytyksen BKT- ja työllisyysvaikutuksia hystereesin avulla STTK:n
julkaisemassa blogissani (Lainà 2021). Siinä
esittämäni arvion mukaan BKT jää noin kaksi
prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle ja työllisyysaste vajaan prosenttiyksikön korkeammalle hallituksen päätösperäisen finanssipolitiikan johdosta verrattuna skenaarioon, jossa
elvyttäviä toimia ei olisi tehty. Tämä tarkoittaa
22–30 000 enemmän työllisiä suhteessa tilanteeseen, jossa ei olisi elvytetty. Blogikirjoitukseni perustui hyvin varovaisille arvioille hystereesiasteesta (30–40 %) ja finanssipolitiikan
kertoimesta (0,75). Tässä artikkelissa kehitän
analyysiäni elvytyksen hystereesivaikutuksista
pidemmälle huomioimalla kattavammin erilaiset arviot hystereesiasteesta (30–60 %) ja finanssipolitiikan kertoimesta (0,5–3).

3. Vaikutusarvion lähtökohdat
Valtiovarainministeriön ennusteissa ei tietääkseni hystereesiä oteta huomioon ainakaan
eksplisiittisesti. Myöskään Valtiovarainministeriön (2021) vaikutusarvion laskelmissa koronaelvytykselle ei annettu mitään rakenteellisia
vaikutuksia tuotantoon tai työllisyyteen.
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Taulukko 1. Potentiaalisen tuotannon kehitys valtiovarainministeriön ennusteissa (mrd. euroa vuoden 2019 kiintein hinnoin)
VM 2019 syksy

VM 2019 talvi

VM 2020 talvi

2019

240,3

240,3

239,6

2020

243,2

243,7

241,8

2021

245,1

246,6

244,2

2022

247,6

249,0

246,6

2023

249,5

251,5

249,3

253,8

251,5

2024
Lähteet: Valtiovarainministeriö ja omat laskelmat

Taulukossa 1 on eritelty valiovarainministeriön ennusteet potentiaaliselle tuotannolle
kiintein hinnoin. Vaikka talven 2019 ja talven
2020 ennusteita vertailemalla voidaan päätyä
johtopäätökseen, että potentiaalisen tuotannon
taso jää noin kaksi miljardia euroa eli vajaan
prosentin alemmaksi vuonna 2024, syksyn
2019 ennusteen mukaan potentiaalisen tuotannon taso olisi vuonna 2023 lähes identtinen
talven 2020 ennusteen kanssa. Näin ollen kyse
lienee potentiaalisen tuotannon ennusteiden
normaaleista liikkeistä pikemmin kuin koronakriisin vaikutuksesta ennusteisiin.
Lisäksi on syytä huomata, että valtiovarainministeriön talven 2020 ennusteessa tuotantokuilu on suurempi eli potentiaalisen tuotannon
taso on alhaisempi jo vuonna 2019 eli ennen
koronakriisiä. Tämä viittaisi siihen, että potentiaalisen tuotannon tasoa on päivitetty alaspäin taaksepäin katsovasti, eikä näin ollen
syytä voi ainakaan suoraan johtaa koronakriisin vaikutukseksi. Palaan asiaan johtopäätöksissä jatkotutkimuksen näkökulmasta.

Tämän perusteella vaikuttaisi siltä, ettei
hystereesi ole mukana valtiovarainministeriön
ennusteissa implisiittisestikään tai ainakin sen
mittaluokka on häviävän pieni. Periaatteessa
hystereesi voisi olla implisiittisesti mukana ennusteissa, jos elvytyksen ajatellaan olevan riittävää, jotta potentiaalisen tuotannon menetyksiltä vältyttäisiin. Tämä kuitenkin tarkoittaisi,
ettei tuotantokuilua pitäisi koronakriisin aikana syntyä ollenkaan. Ainakin nykyisillä estimointimenetelmillä estimoituna koronakriisin
aikainen tuotantokuilu on kuitenkin selvästi
negatiivinen.
Valtiovarainministeriö (2021) on eritellyt
hallituksen päättämät elvytystoimet vuosittain.
Yhteensä elvytys on lähes 12 miljardia euroa
vuosina 2020–23, jos finanssisijoituksia ei huomioida. Tästä suurin osa, noin 8,5 miljardia
euroa ajoittuu vuodelle 2020. Hyödynnän tätä
erittelyä laskelmani lähtökohtana.
Vaikutusarvioni ei sisällä EU:n elpymispaketista rahoitettavaa 2,1 miljardin euron suuruisen kestävän kasvun ohjelman vaikutusta.
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Kestävän kasvun ohjelman huomioiminen
luonnollisesti kasvattaisi elvytyksen tuotantoja työllisyysvaikutusta. Samoin vaikutusta kasvattaisi se, jos hallitus päättäisi uusista elvytystoimista.
Matalasuhdanteissa finanssipolitiikan kerroin on selvästi suurempi kuin korkeasuhdanteissa. Esimerkiksi Gechertin ja Rannenbergin
(2018) metaregressioanalyysissä menoelvytyksen kerroin matalasuhdanteessa on 0,7–0,9
korkeampi kuin keskimäärin ja lähes kaikissa
julkisten menojen kategorioissa kerroin on matalasuhdanteessa selvästi yli 1. He havaitsevat
myös, että veroelvytyksen teho ei juuri riipu
suhdannesyklin vaiheesta ja veroelvytys on matalasuhdanteessa selvästi tehottomampaa kuin
julkisten menojen lisäykseen perustuva elvytys.
IMF:n työpaperina julkaistussa Batinin ym.
(2014) tutkimuskatsauksessa menoelvytyksen
kerroin on nollakorkojen aikana selvästi korkeampi kuin positiivisten korkojen aikana.
Heidän läpikäymissään tutkimuksissa finanssipolitiikan kerroin vaihtelee nollakorkojen
aikana 2,3–4 välillä.
Koronakriisin aikana olemme sekä matalasuhdanteessa että nollakorkojen aikakaudella,
joten on perusteltua olettaa, että finanssipolitiikan kerroin on selvästi keskimääräistä suurempi. Toisaalta täytyy muistaa, että epidemian
leviämistä hidastavien rajoitustoimien vuoksi
finanssipolitiinen elvytys ei välttämättä kanavoidu juuri koronakriisin aikana tehokkaimmalla tavalla reaalitalouteen.
Ottaen huomioon matalasuhdanteen ja nollakorkojen finanssipolitiikan kerrointa merkittävästi kasvattavan vaikutuksen, mutta myös
koronakriisin erityisluonteensa vuoksi kerrointa pienentävän vaikutuksen, otan tarkasteluni
perusvaihtoehdoksi finanssipolitiikan kertoi-
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men 2. Esitän kuitenkin tulokset finanssipolitiikan kertoimen vaihteluvälillä 0,5–3.
Arviot talouden kehityksestä ja tuotantokuilusta perustuvat valtiovarainministeriön
joulukuun 2020 ennusteeseen. Laskelmani lähtökohtana on, että tuotantokuilu sulkeutuu
samaa tahtia kuin valtiovarainministeriön ennusteessa. Tuotantokuilu on myös lähtökohtaisesti saman suuruinen kuin valtiovarainministeriön ennusteessa, kun päätösperäiset elvytystoimet huomioidaan. Erona on kuitenkin se,
että tuotantokuilu ei sulkeudu ainoastaan aktuaalisen BKT:n kehityksen kautta vaan myös
potentiaalinen BKT reagoi. Potentiaalisen
BKT:n reagointi riippuu hystereesiasteesta.
Perusskenaariossa käytän hystereesiastetta
50 %, joka on Rawdanowiczin ym. (2014) tutkimuksessa Suomelle estimoima luku. Operationalisoin hystereesiasteen niin, että edellisen
vuoden tuotantokuilu alentaa 50 prosenttisesti kuluvan vuoden potentiaalisen tuotannon
kehitystä. Toisin sanoen jos tuotantokuilu on
edellisenä vuotena miinus kolme prosenttia
BKT:stä, tällöin kuluvan vuoden potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti on 1,5 prosenttiyksikköä alhaisempi. Rawdanowicz ym. (2014)
tarkastelevat hystereesiastetta koko kriisin ajalta, mutta operationalisointi edellyttää vuosittaista tarkastelua ja johtaa kuitenkin samaan
tulokseen.
Esitän herkkyystarkastelussa Rawdanowiczin ym. (2014) tutkimukseen perustuen laskelmat euroalueen keskimääräisestä hystereesiasteesta 30 %:sta Haaparannan (2015) Suomelle
laskemaan 60 %:iin. Tämä antanee melko hyvän kuvan uskottavasta hystereesiasteen vaihteluvälistä. Tosin Ball (2014) sekä Jump ja
Stockhammer (2018) ovat havainneet, että hystereesiaste voisi lähennellä jopa 100 %:a.
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4. Koronaelvytyksen rakenteelliset
tuotanto- ja työllisyysvaikutukset

tentiaalinen tuotanto jatkaa noin yhden prosentin kasvua koronakriisistä huolimatta. Perinteisen näkemyksen mukaan koronakriisi ei
muuttaisi potentiaalisen tuotannon tason kehitystä (ohut katkoviiva).
Hystereesinäkemyksen mukaan taas potentiaalisen tuotannon kasvuvauhti väliaikaisesti
hiipuu. Vaikka kasvuvauhti palautuukin entiselleen, jää potentiaalisen tuotannon taso aiempaa uraa alemmaksi (ohut yhtenäinen viiva).
Hystereesinäkemystä edustaa laskelmani perusskenaario, jossa hystereesiaste on 50 % ja
finanssipolitiikan kerroin 2.

Havainnollistan hystereesilaskelmaani kuviossa
1. Kaikissa skenaarioissa ohuempi viiva edustaa
potentiaalisen tuotannon kehitystä, kun taas
paksumpi viiva kuvaa aktuaalisen BKT:n kehitystä. Koska tuotantokuilu sulkeutuu kaikissa
tapauksissa vuonna 2025, kulkee potentiaalinen ja aktuaalinen tuotanto yhtä matkaa siitä
eteenpäin.
Perinteistä näkemystä edustaa valtiovarainministeriön joulukuun 2020 ennuste, jossa po-

Kuvio 1. Koronaelvytyksen vaikutus BKT:hen eri skenaarioissa.

Koronaelvytyksen vaikutus BKT:hen eri skenaarioissa
Aktuaalinen BKT (VM ennuste)
Potentiaalinen BKT (VM ennuste)
Aktuaalinen BKT (hystereesi)
Potentiaalinen BKT (hystereesi)
Aktuaalinen BKT (hystereesi ilman elvytystä)
Potentiaalinen BKT (hystereesi ilman elvytystä)

Mrd. euroa
270

Tuotannon menetys
260

250

Elvytysvaikutus

240

230

220

210

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Lähteet: Valtiovarainministeriö ja omat laskelmat.
Lähteet: Valtiovarainministeriö
ja omat laskelmat.
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Huomionarvoista on myös se, että hystereesilaskelman aktuaalinen BKT:n kehitys ei
poikkea koronakriisissä vuonna 2020 ollenkaan, vaan ero syntyy vasta myöhemmin (paksun yhtenäisen ja katkoviivan välinen ero).
Tämä johtuu siitä, että hystereesilaskelmassa
tuotantokuilu on sama kuin valtiovarainministeriön ennusteessa ja sulkeutuu samaa tahtia.
Se mikä eroaa, on potentiaalisen ja aktuaalisen
BKT:n kehitys.
Elvytysvaikutuksen arvioimiseksi hystereesinäkemyksen mukaista kehitystä verrataan
siihen skenaarioon, jossa ei olisi elvytetty ollenkaan (pisteviivat). Valtiovarainministeriö
(2021) käyttää finanssipolitiikan kertoimena
yhtä, joten sen perusskenaariossa BKT olisi
supistunut viime vuonna 3,6 prosenttia enemmän ilman päätösperäisiä elvytystoimia. Perusskenaariossa käyttämäni finanssipolitiikan
kerroin 2 tarkoittaa, että ilman elvytystä BKT
olisi supistunut peräti 7,2 % enemmän viime
vuonna eli yhteensä talous olisi supistunut
noin 10 prosenttia. Nämä ovat kuitenkin lyhytaikaisia vaikutuksia, enkä keskity tässä artikkelissa niihin vaan rakenteellisiin vaikutuksiin.
Rakenteellisten vaikutuksien osalta keskeistä on, että tuotannon romahdus ilman elvytystä olisi hystereesin vuoksi supistanut myös potentiaalisen tuotannon kehitystä perusskenaariota enemmän. Tuotantokuilun sulkeuduttua
tuotanto jäisi ilman vuosien 2020–23 elvytystä
viisi prosenttia matalammalle tasolle (kuviossa
ohuen yhtenäisen viivan ja pisteviivan erotus,
merkitty nimellä ”Elvytysvaikutus”).
Toisin sanoen hystereesinäkemyksen mukaan BKT:n kasvu-ura jää viisi prosenttia korkeammalle tasolle elvytyksen ansiosta kuin jos
ei olisi elvytetty lainkaan. Toisaalta hystereesinäkemyksen mukaan kriisin jälkeinen potentiaalisen kasvun ura on suoritetusta elvytyksestä
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huolimatta neljä prosenttia alempana kuin ura,
jolla talous kasvoi ennen kriisiä.
Jotta koronakriisi jälkeinen potentiaalisen
kasvun ura ei jäisi ollenkaan aiempaa kasvuuraa alemmalle tasolle, olisi elvytyksen pitänyt
olla vielä suurempaa. Tarkemmin sanottuna
elvytys pitäisi mitoittaa niin, että negatiivista
tuotantokuilua ei pääse edes syntymään. Näin
ollen -3,6 %:n tuotantokuilun sulkeminen
vuonna 2020 olisi vaatinut finanssipolitiikan
kerrointa 2 soveltaen vielä 1,8 % BKT:stä eli
noin 4 miljardin euron lisäelvytystä. Näin suoraviivaisen laskennan soveltaminen ei kuitenkaan ehkä ole täysin ongelmatonta koronakriisissä sen erityislaatuisuuden vuoksi.
Soveltamalla Suomen Pankin (2019) tai Valtiovarainministeriön (2021) käyttämää työllisyyden jouston arvoa 0,5 suhteessa BKT:n kasvuun
saadaan laskettua elvytyksen rakenteellinen
työllisyysvaikutus. Se tarkoittaa, että työllisyysaste on hieman alle 0,4 prosenttiyksikköä korkeampi, jos BKT on yhden prosenttiyksikön
korkeampi. Tämä on hieman karkea laskutapa,
eikä se huomioi esimerkiksi eroja työllistävyydessä eri sektoreiden välillä. Tästä syystä tämän
artikkelin rakenteellisen työllisyyden arvioihin
liittyy jonkin verran enemmän epävarmuutta
kuin potentiaalisen BKT:n arvioihin.
Saan tulokseksi, että työllisyysaste jää noin
kaksi prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle
elvytyksen ansiosta. Työllisiksi muutettuna tämä tarkoittaa, että työllisiä on rakenteellisesti
lähes 70 000 enemmän elvytyksen ansiosta.
Elvytyksen väliaikainen työllisyysvaikutus on
vielä suurempi. Tämän artikkelin tarkoitus ei
kuitenkaan ole arvioida elvytyksen ohimeneviä
vaikutuksia, vaan keskittyä elvytyksen rakenteellisiin vaikutuksiin. Lisäksi on syytä huomioida, että hystereesin vallitessa rakenteellinen
työllisyys jää elvytyksestä huolimatta matalam-
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malle tasolle kuin ennen kriisiä vallinneella
kasvu-uralla.

5. Vaikutusarvion
herkkyysanalyysi
Hystereesiasteeseen ja finanssipolitiikan kertoimeen liittyy paljon epävarmuutta. Näin ollen
on syytä tarkastella koronaelvytyksen rakenteellisia tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia uskottavalla skaalalla erilaisia hystereesiasteita ja
finanssipolitiikan kertoimia.
Taulukosta 2 käy ilmi, että vuosina 2020–
23 toteutettavan koronaelvytyksen rakenteellinen vaikutus BKT:hen vaihtelee 1,3–8,7 prosentin välillä riippuen finanssipolitiikan kertoimesta ja sovellettavasta hystereesiasteesta.
Oleellista on kuitenkin huomata, että jopa
hyvin varovaisilla oletuksilla elvytyksellä on
merkittäviä rakenteellisia vaikutuksia tuotannon tasoon.
Taulukossa 3 on puolestaan esitetty herkkyystarkastelu työllisyyden osalta. Kussakin
solussa on esitetty vaikutus työllisyyteen työllisyysasteella ja työllisten lukumäärällä ilmaistuna. Työllisyysasteen osalta vaihteluväliksi
muodostuu 0,5–3,3 prosenttiyksikköä, mikä
tarkoittaa työllisten lukumäärällä ilmaistuna
17 000–112 000 työllistä.

6. Johtopäätökset
Kokemuksista tiedämme, että talouskriiseillä
on pysyviä haitallisia vaikutuksia. Suomessa
1990-luvun lama opetti sen kantapään kautta.
Silti suomalaisessa taloustieteellisessä ja -poliittisessa keskustelussa elvytyksen rooli tuntuu
jäävän vain ohimeneväksi ”kivunlievitykseksi”.

Talouspolitiikassa pitäisi ottaa taantumien
rakenteelliset vaikutukset huomattavasti nykyistä vakavammin. Etenkin elvytyksen merkitystä
taantumissa pitäisi kyetä arvioimaan johdonmukaisesti ja myös määrällisesti. Hystereesin huomioiminen on tähän yksi keskeinen keino.
Sovelsin hystereesiä koskevia arvioita koronakriisin aikaisen elvytyksen vaikutuksia koskeviin laskelmiin. Sain tulokseksi, että jo suoritetun ja kirjoitushetkeen mennessä päätetyn
elvytyksen ansiosta BKT jää viisi prosenttia ja
työllisyysaste noin kaksi prosenttiyksikköä eli
lähes 70 000 henkilöä rakenteellisesti korkeammalle tasolle kuin ilman elvytystä.
Hystereesiasteen ja finanssipolitiikan kertoimen suuruuteen liittyy kuitenkin merkittävää epävarmuutta. Arvioimani vaihteluväli
potentiaalisen BKT:n tasoon on 1,3–8,7 prosenttia ja rakenteellisen työllisyyden osalta
0,5–3,3 prosenttiyksikköä työllisyysasteella ilmaistuna ja 17 000–112 000 työllisten lukumäärällä ilmaistuna.
Tulokset havainnollistavat arvioita, joiden
mukaan taantuman aikana harjoitettu elvyttävä finanssipolitiikka on erittäin hyödyllistä.
Jopa hyvin varovaisilla arvioilla hystereesiasteesta ja finanssipolitiikan kertoimesta elvytyksellä on merkittäviä rakenteellisia tuotanto- ja
työllisyysvaikutuksia.
Keskityin tässä artikkelissa koronakriisin
hystereesivaikutuksiin, mutta jatkon kannalta
olisi kiinnostavaa tutkia Suomen talouden hystereesiä 1990-luvun lamassa, jolloin työttömyys
nousi ennätyslukemiin, eikä koskaan enää palautunut lamaa edeltävälle tasolle. Etenkin
olisi syytä tutkia, missä määrin olisi voitu välttää BKT:n ja työllisyyden pysyvät menetykset
erilaisella elvytys- ja sopeutuspolitiikalla ja sen
vaikutus julkiseen velkaantumiseen.
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Taulukko 2. Koronaelvytyksen vaikutus BKT:n potentiaaliseen tasoon.
Hystereesiaste =
0,3

Hystereesiaste =
0,4

Hystereesiaste =
0,5

Hystereesiaste =
0,6

Fipo-kerroin = 0,5

+1,3 %

+1,8 %

+2,2 %

+2,7 %

Fipo-kerroin = 1

+1,9 %

+2,5 %

+3,2 %

+3,9 %

Fipo-kerroin = 1,5

+2,5 %

+3,3 %

+4,2 %

+5,0 %

Fipo-kerroin = 2

+3,0 %

+4,1 %

+5,1 %

+6,2 %

Fipo-kerroin = 2,5

+3,6 %

+4,8 %

+6,1 %

+7,5 %

Fipo-kerroin = 3

+4,2 %

+5,6 %

+7,2 %

+8,7 %

Taulukko 3. Koronaelvytyksen vaikutus työllisyyden rakenteelliseen tasoon.

Fipo-kerroin = 0,5

Fipo-kerroin = 1

Fipo-kerroin = 1,5

Fipo-kerroin = 2

Fipo-kerroin = 2,5

Fipo-kerroin = 3
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Hystereesiaste =
0,3

Hystereesiaste =
0,4

Hystereesiaste =
0,5

Hystereesiaste =
0,6

0,5 %-yks.

0,7 %-yks.

0,8 %-yks.

1,0 %-yks.

17 000 henkilöä

23 000 henkilöä

29 000 henkilöä

35 000 henkilöä

0,7 %-yks.

0,9 %-yks.

1,2 %-yks.

1,4 %-yks.

24 000 henkilöä

32 000 henkilöä

41 000 henkilöä

49 000 henkilöä

0,9 %-yks.

1,2 %-yks.

1,5 %-yks.

1,9 %-yks.

31 000 henkilöä

42 000 henkilöä

53 000 henkilöä

64 000 henkilöä

1,1 %-yks.

1,5 %-yks.

1,9 %-yks.

2,3 %-yks.

39 000 henkilöä

52 000 henkilöä

66 000 henkilöä

80 000 henkilöä

1,3 %-yks.

1,8 %-yks.

2,3 %-yks.

2,8 %-yks.

46 000 henkilöä

62 000 henkilöä

78 000 henkilöä

95 000 henkilöä

1,6 %-yks.

2,1 %-yks.

2,7 %-yks.

3,3 %-yks.

53 000 henkilöä

72 000 henkilöä

92 000 henkilöä

112 000 henkilöä
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Toiseksi hystereesiastetta olisi syytä arvioida eri tuotantokuiluarvioiden avulla. Esimerkiksi Kiema (2021) on nostanut esiin, että hystereesiasteet voivat poiketa, kun ne lasketaan
erilaisilla tuotantokuilun estimointimenetelmillä. Tämän kvantifiointi olisi oleellista, jotta
tiedettäisiin sen relevanssi hystereesivaikutuksien analyysin kannalta. Toisaalta Ballin (2014)
alustavan tarkastelun mukaan ainakin IMF:n
ja OECD:n arviot potentiaalisen tuotannon
menetyksistä vastaavat hyvin pitkälle toisiaan.
Kolmannen lisätutkimuskohteen voisi tarjota se, kuinka suomalaiset ennustelaitokset
huomioivat hystereesin. Tarkemmin sanottuna
olisi kiinnostavaa selvittää, missä vaiheessa ennustelaitokset hyväksyvät potentiaalisen tuotannon menetykset. Ennustavatko ne potentiaalisen tuotannon jatkavan kasvua kriiseistä
riippumattomasti ja revisioivat potentiaalisen
tuotannon kehitystä alaspäin lähinnä taaksepäin katsovasti? Tähän viittaisi ainakin Martinin ym. (2015) havainto. Vai ottavatko ennustelaitokset jo ennusteissaan huomioon, että
talouskriisit heikentävät potentiaalisen tuotannon kehitystä tulevaisuudessa? Tällä on paljon
merkitystä makrotalouspolitiikan analyysin ja
suositusten osalta.
Vielä yksi ajankohtainen tutkimuskohde on
käänteinen hystereesi. Toisin sanoen olisi tärkeää selvittää, kasvaako potentiaalinen tuotanto ja rakenteellinen työllisyys korkeasuhdanteiden aikana Suomessa. Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Yellen (2016) on väläytellyt käänteisen hystereesin mahdollisuutta ja sille ovat
löytäneet tukea ainakin Girardi ym. (2020). Jos
käänteiselle hystereesille löytyisi tukea Suomesta, tarkoittaisi se, että BKT:n kasvun kiihdyttäminen potentiaalista tuotantoa korkeammalle tasolle voi toisinaan olla perusteltua. □
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