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Kuka ja mistä? 
•Esa Suominen, toimitusjohtaja ja osakas
Rud Pedersen Public Affairs
41v, YTM. Tausta politiikassa – mm. valtiosihteeri VM:össä, 
erityisavustaja LVM ja OKM. SDP:n poliittisen osaston päällikkö, 
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n hallintopäällikkö.

•Rud Pedersen Public Affairs Oy
Osa Rud Pedersen Groupia. Seitsemässä maassa toimiva
yhteiskuntapoliittiseen neuvonantoon ja päättäjävaikuttamiseen
keskittyvä konsulttitoimisto. 

www.rudpedersen.com

22/09/2020 2

http://www.rudpedersen.com/


Mistä puhutaan tänään

•Short recap – mitä tapahtui 2019-

2020.

•Koronaepidemia ja 

huomionarvoisimmat seikat

•Poliittinen tilanne juuri nyt

•Mitä tapahtuu seuraavaksi?



Politiikan erikoisvuosi 2019
–josta epidemiavuoteen 2020
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2019 pähkinänkuoressa
• Eduskuntavaalit huhtikuu 2019 – naisten, nuorten ja vasemmiston 

happamalta maistunut voitto, Keskustan romahdus, perussuomalainen 
loppukiri ja kokoomuksen torjuntavoitto. 

• Puoluekentän fragmentoituminen ja puoluekarikatyyrien valituksi 
tuleminen. 

• Hallitusohjelman periaatteelliset muutokset suuria – käytäntö jää 
nähtäväksi. 

• Perussuomalaisten rakettimainen nousu vaalien jälkeen ja opposition sekä 
keskustelun henkinen johtajuus. 

• Katri Kulmuni ja Keskustan kujanjuoksu
• Antti Rinteen kujanjuoksu ja pääministerin kaatuminen, Sanna Marinin

nousu pääministeriksi. 



Deus Ex 
Machina
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Lyhyt aikajana
• 29.1. ensimmäinen tautitapaus Suomessa (kiinalainen turisti Saariselällä)
• 11.3. Tautitapaukset alkavat kasvaa jyrkästi
• 16.3. Valmiuslaki voimaan
• 17.3. Koulut kiinni
• 20.3. Ensimmäinen talouden kriisipaketti, koko 15 miljardia euroa.
• 28.3. Uudenmaan sulku

• 15.4. Uudenmaan sulun purkaminen
• Rajoitustoimien vaiheittainen purkaminen
• 6.5. Periaatepäätös hybridistrategiasta

• “Hammer and the dance”
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Koronaepidemia ja
oleellisimmat huomiot
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Politiikan toimintakentässä



Huomionarvoisia kehityskulkuja
•Suomi menestynyt toistaiseksi kaikilla mittareilla joko hyvin tai vähintään kohtuullisesti (verrattuna muihin
Euroopan maihin) 

•Hallituksen approval rating huikean korkea erityisesti epidemian hoidon aikana. Opposition toimintatila
vähäinen – kritiikkiä varottiin.

•Valmiuslakipäätös nopeutti toimintaa – mutta loi kovan ennakkotapauksen. Toista aaltoa torjutaan nyt
“ensimmäistä kertaa”, koska valmistelu- yms. pohja toinen kuin keväällä. 

• “Kaikki keskittyivät koronaan” – mutta menikö jotain kuitenkin eteenpäin? Missä ja kenen toimesta?

•Eurooppalainen ulottuvuus tuo tilaa talouteen – mutta toisaalta vaikeasti selitettävissä skeptiselle kansalle ja
toimii kovan oppositiopolitiikan taustana ja jalustana. 
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Mitä tiedämme jo nyt tulevasta?

• Valmiuslaki uusitaan. 

• Siviilikriisinhallinta erityisesti johtamisen ja kriisiviestinnän osalta
tullaan katsomaan kriittisesti läpi – ministeriöiden välisiä siiloja
sanotaan purettavan mutta näinköhän puretaan.

•Huoltovarmuuden merkitys korostuu – mahdollisesti tarkoittaa
myös avaintuotteiden/komponenttien/välineiden ja osien
tuotantokapasiteetin ylläpitoa kotimaassa. 

• “Kansallisvaltioiden vastaisku” – mielikuvat kaapatuista lasteista
jäävät aivokuoreen vuosiksi. Merkittävä EU-reaktio kriisinhoitoon
taustoittuu osin myös tällä.
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Kriisijohtaminen ja kommunikaatio sekä
viranomaisten toimivaltasuhteet ongelmakohtina



Viimeaikaiset
kehityskulut
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Poliittinen tilanne juuri nyt



Gallupkannatus
• SDP:n notkahdus syyskuun alun YLEn gallupissa merkittävä –

kannatus putosi peräti 2%-yksikköä.

• Kaipola sekä poikkeustilan aiheuttaman yhtenäisyyden 
hajautuminen sekä pääministerin, nyt myös puheenjohtajan, 
ajautuminen nokitteluun näkynee varttuneiden kannattajien 
vähenemisenä.

• Samalla Kokoomus nosti kannatustaan erityisesti työikäisten 
miesten keskuudessa – talousteemat purevat.

• HS-gallup 16.9. osoitti tilanteen vakiintuneen – Keskustan 
kannatus on vakiintumassa vihreiden alle, tosin pj-vaihdos ei ole 
vielä ehtinyt vaikuttaa.

• Trendin perusteella PS voisi vuoden loppuun mennessä nousta 
kisaamaan tasaväkisesti suurimman puolueen asemasta SDP:n 
kanssa.



Kuntavaalit- asetelmat 8kk ennen 
vaaleja ja gallup nyt (YLE)

Vaalitulos kuntavaalit koko maa 2017 Gallup syyskuu 2020



Tilastokeskus: 
BKT-pudotus kesällä 4,5% 
• Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen 

volyymi pieneni huhti-kesäkuussa 4,5 prosenttia edelliseen 
vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2019 toiseen 
neljännekseen verrattuna työpäiväkorjattu bruttokansantuote 
pieneni 6,4 prosenttia.

• Vuoden 2020 toisella neljänneksellä viennin volyymi supistui 8,7 
prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 12,0 prosenttia 
vuodentakaisesta. Tuonti väheni 9,8 prosenttia edellisestä 
neljänneksestä ja 12,7 prosenttia vuodentakaisesta.

• Yksityisen kulutuksen volyymi pieneni toisella vuosineljänneksellä 
6,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 10,9 prosenttia 
vuodentakaisesta. Kiinteän pääoman bruttomuodostus eli 
investoinnit vähenivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä ja 
1,2 prosenttia vuodentakaisesta.
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Taloudellinen tilanne syyskuussa 2020
• Eri tutkimuslaitokset ja pankit ovat syksyn alkaessa loiventaneet ennusteitaan Suomen talouden kutistumisesta koronapandemian

johdosta – samalla kuitenkin myös kasvuennusteita vuodelle 2021 on laskettu. Isku talouteen ei toteudu niin rajuna kuin pelättiin.

• BKT supistuu Suomen Pankin 14.9. arvion mukaan kuluvana vuonna 4,7 prosenttia. Vuosina 2021 ja 2022 BKT:n arvioidaan 
kasvavan 2–3 prosentin vauhtia. Vaikka taantuma näyttää jäävän keväällä pelättyä pienemmäksi, se on silti syvä ja toipuminen on 
hidasta. Työllisyys uhkaa heiketä pitkäaikaisesti ja viennin näkymiä synkistää maailmanlaajuinen taantuma.

• Huolet ovat samaan aikaan kohdistuneet entistä enemmän vientiteollisuuden tilauksiin. On mahdollista, että Suomen talous ja 
erityisesti teollisuus kokee shokin viivästyneesti. Ennen pandemian alkua olemassa ollut tilauskanta kannatteli työllisyyttä ja yritysten 
kannattavuutta aikansa, mutta uusien tilausten viivästyminen tai peruuntuminen alkaa näkyä viiveellä. Tämä tulee johtamaan 
pitkittyessään yt-neuvotteluihin ja irtisanomisiin sekä mahdollisesti tuotantolaitosten sulkemiseen.

• Tuotantolaitosten sulkemisen erityinen ongelmallisuus liittyy sen myötä tapahtuvaan tulevan kasvupotentiaalin vähenemiseen.

• Euroalueen BKT supistui kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä ennätykselliset −11,8 % edellisestä neljänneksestä. Saksassa
BKT supistui −9,7 %, Ranskassa −13,8 %, Italiassa −12,8 % ja Espanjassa −18,5 %.
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Talousennusteet syyskuussa
• Nordea julkaisi talousennusteen 2.9. Sen mukaan Suomen talous supistuu vuonna 2020 oletetun 7% sijasta

5%. Talouden ennustetaan kasvavan vuonna 2021 3%. Nordean mukaan Suomen talous on toistaiseksi
selvinnyt pandemiasta ja sen aiheuttamista toimenpiteistä selvästi paremmin kuin muu EU-alue (pudotus
taloudessa huhti-kesäkuussa 6,4%, EU-alueella keskimäärin 14%).

• Danske Bankin suhdannekatsaus julkaistiin 8.9. Myös sen mukaan Suomen talous kutistuu kuluvana vuonna
aiemmin oletettua vähemmän , mutta samalla myös vuoden 2021.

• Suomen Pankki arvioi 14.9. BKT supistuvan kuluvana vuonna 4,7 prosenttia. Vuosina 2021 ja 2022 BKT:n
arvioidaan kasvavan 2–3 prosentin vauhtia. Vaikka taantuma näyttää jäävän keväällä pelättyä pienemmäksi, 
se on silti syvä ja toipuminen on hidasta.

• Palkansaajien tutkimuslaitos PT ennusti 16.9. Suomen bruttokansantuotteen (bkt) supistuvan kuluvana
vuonna 5,0 prosenttia. Luku on sama kuin viime kevään ennusteessa, mutta vuoden 2021 ennustetta on 
alennettu 0,6 prosenttiyksiköllä 3,9 prosenttiin.

• PT:n ennuste korostaa elvytyksen merkitystä taloudellisesta iskusta selviämisessä. Suomi saa miltei
nollakorkoista lainaa, ja siksi elvyttävä politiikka on edullisempaa kuin se, että koronakriisin mukanaan
tuoman työn kysynnän tilapäisen hiipumisen annettaisiin johtaa pitkäaikaistyöttömyyden pysyvämpään
kasvuun. Myös työllisyyspalvelujen saattaminen samalle tasolle Ruotsin ja Tanskan kanssa voi olla keino, 
joilla estetään työttömyyden kovan ytimen kasvua koronakriisistä toipumisen aikana.
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Työllisyystilanne 
• Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 

heinäkuussa 216 000 (virhemarginaali ±21 000), mikä oli 47 000 enemmän 
kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 113 000 ja naisia 102 000.

• Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 
6,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste nousi viime vuoden heinäkuusta 1,9 
prosenttiyksikköä 7,8 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 1,4 
prosenttiyksikköä 7,6 prosenttiin.

• Heinäkuun lopussa yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita 
pitkäaikaistyöttömiä oli 77 700, mikä on 12 600 enemmän kuin vuotta 
aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömistä oli miehiä 45 800 ja naisia 31 900.

• Työllisiä oli vuoden 2020 heinäkuussa 2 577 000 (virhemarginaali 
±36 000), mikä oli 50 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä 
oli 34 000 vähemmän ja naisia 16 000 vähemmän kuin vuoden 2019 
heinäkuussa.

• Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli heinäkuussa 73,2 
prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 74,5 prosenttia.
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Työllisyyden snapshoteja
• Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen julkaisi suhdanneindeksinsä 15.9. Sen mukaan Suomen 

talouden työntekijämäärä laski elokuussa noin seitsemän prosenttia verrattuna vuoden 
takaiseen ajankohtaan.

• Henkilöstövuokrausalan työntekijämäärä oli elokuussa yli 18 prosenttia pienempi kuin
vuosi sitten.

• Helsinki GSEn Tilannehuoneen 10.9. katsauksen mukaan palkkasummat eri toimialoilla 
ovat alkaneet lähestyä viime vuotta ja normaalitilaa. Suurimmalla osalla toimialoista 
luvut ovat hyvin lähellä viime vuotta, jopa hieman sen yli. Selvästi viime vuotta 
alhaisemmalla tasolla ovat vielä ainakin majoitus ja ravintolat, virkistyspalvelut, 
logistiikka ja tukipalvelut. Suurimmista toimialoista myös kauppa on hieman viime vuotta 
jäljessä.

• Koronan aiheuttamat työllisyysongelmat kohdistuvat erityisen selvästi nuorimpiin
palkansaajiin sekä Uudenmaan alueelle.

22.09.2020
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Sanna
Marin 

SDP:n
johtoon
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SDPn puoluekokous 22.-24.8.2020
• SDP järjesti puoluekokouksensa Tampere-talolla Tampereella 22.-24.8.  
• Kokous järjestettiin poikkeusoloissa ilman seuraajia ja sidosryhmiä. 
• Oleellisimmat päätökset liittyivät puoluejohdon valintaan sekä poliittisen ohjelman sekä

periaatejulistuksen hyväksymiseen. Lisäksi hyväksyttiin merkittävä määrä aloitteita, 
uudet säännöt sekä julkilausumia. 

• Henkilövalinnoista Sanna Marinin valinta puheenjohtajaksi sekä Antton Rönnholmin
jatkokausi puoluesihteerinä olivat yksimielisiä. Jännitys ja ristiriidat purkautuivat
varapuheenjohtajavaalissa. 
• Kansanedustaja Niina Malm, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Skinnari sekä

kansanedustaja Matias Mäkynen valittiin varapuheenjohtajiksi. Valitsematta jäivät
liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka, kansanedustaja Aki Linden sekä
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:n edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalo. 
• Puoluevaltuuston puheenjohtajaksi valittiin kuntaministeri Sirpa Paatero. 
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Huomionarvoisimmat poliittiset
linjaukset
• Poliittisesta ohjelmasta: kokonaiskoulupäivä ja maksuton varhaiskasvatus, 16kk 

ansiosidonnainen vanhempainvapaa, 12-vuotinen peruskoulu ja korkeakoulutuksen
duaalimallin purku, kanneoikeus ammattiliitoille, alipalkkauksen sanktiointi sekä
luottamusmies edellytyksenä paikalliselle sopimiselle, sosiaaliturvan kehittäminen
yleisturvan pohjalta, hiilineutraali Suomi 2035, turpeen energiakäyttö pois 2030-
luvulla, hiilinielujen ja päästöttömän energian tuotannon lisääminen, harrastustakuu, 
omistamisen verotusta kiristettävä, voitontavoittelua terveydenhuollossa rajattava, 
maakunnille vain rajallisesti tehtäviä (sote ja pelastustoimi), Mal-sopimukset 12-
vuotisiksi, 

• Aloitteista: SDP ottaa tavoitteekseen turkistarhauksen kieltämisen. Uikomaisilta
opiskelijoilta tulee voida periä lukukausimaksuja myös jatkossa.

• Huomionarvoista on, että erityisesti ilmasto- ja maahanmuuttopolitiikkaan liittyvät
keinot jäävät verrattain yleiselle tasolle. Kulttuurisiin kysymyksiin ei haluta tai valitaan
olla ottamatta kantaa. EU-kysymykset suhteessa tiiviimpään unioniin jäävät myös
hyvin yleiselle tasolle. 

22/09/2020 21



Puoluekokouksen jälkimainingit
• Marinin linjapuheessa mainitsema tavoite kuuden tunnin työpäivästä

herätti merkittävää keskustelua. 
• Avauksen katsottiin olevan sinällään työväenpuolueen perinteiden

mukainen, mutta sitä pidettiin valtamediassa taloudellisesti epärealistisena
ja toisaalta huonosti ajoitettuna ottaen huomioon koronaepidemian ja sen
rajoitus- ja torjuntatoimien aiheuttaman taloudellisen taantuman. 
• Marin painotti, että kyse ei ole tämän hetken, vaan pidemmän aikavälin

tavoitteesta, ja jota varten SDP asettaa erillisen valmisteluelimen. 

• Erityisesti elinkeinoelämän edustajat ja edunvalvojat pitivät avausta
merkkinä “vasemmistolaistuvasta” SDP:stä ja arvostelivat avauksen
heikentävän yritysten halua investoida Suomeen. 
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Annika Saarikko
Keskustan

uudeksi
johtajaksi

22/09/2020 23



Keskustan puoluekokous 4.-5.9.
• Keskustan puoluekokouksessa päähuomio keskittyi puheenjohtajavaaliin. 
• Saarikko sai äänistä 51%, Kulmuni 34%, Honkonen 14%.
• Saarikon valinta oli lopulta yllättävän selkeä. Huomio kiinnittyi erityisesti Kulmunin

kannalta vahvoiksi arvioitujen pohjoisten piirien sisäiseen hajoamiseen. Tämän arvioitiin 
vaikeuttavan Keskustan työtä erityisesti Lapissa Rovaniemen ja Tornion seudun 
yhteistyön heikkenemisen osalta.
• Poliittiset erot pj-ehdokkaiden välillä arvioitiin yleisesti pieniksi – Saarikon etuna pidettiin 

ennen kaikkea esiintymisvarmuutta ja yleistä kypsyyttä tehtävään. 

• Varapuheenjohtajiksi valittiin Petri Honkonen, Markus Lohi ja Riikka Pakarinen. 
Poliittisesti varapuheenjohtajistoa pidetään Keskustan oikeistoon lukeutuvina henkilöinä 
joista Pakarinen pyrkii aloittamaan uudelleen poliittisen uransa Uudeltamaalta ja Lohi 
varmistamaan paikkaansa Lapista. 
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Puoluekokouksen analyysia
• Keskustan puoluekokouksen poliittiset linjaukset jäivät varsin vähäisiksi. Kokous

hyväksyi Keskusta 2030- uudistusohjelman, jossa linjattiin yleisellä tasolla
Keskustan tavoitteita koronaepidemian jälkeiselle ajalle. 

• Saarikon valintaa toivottiin hyvin laajalti erityisesti hallituskumppaneiden joukossa. 
Kulmunin pelättiin profiloitumisen tarpeellaan riitauttavan erityisesti työllisyyteen
liittyvät päätökset riihessä ja jopa vaarantavan hallituksen jatkon. 

• Valintojen arvioitiin yleisesti vakauttavan puoluetta ja erityisesti mikäli Matti 
Vanhanen jatkaa valtiovarainministerinä, antavan Keskustalle hyvät edellytykset
profiloitua myönteisesti hallitustyössä ja kasvattaa kannatustaan pidemmällä
aikavälillä. 

• Kulmunin tappio jätti kuitenkin myös merkittäviä arpia puolueen sisään. 
Eduskuntaryhmä on aiempaa yhtenäisempi, mutta
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Orpo jatkoon -
Lepomäen 

myrskyvaroitus
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Kokoomuksen puoluekokous
• Kokoomuksen puoluekokouksen osalta poliittisesti merkityksellisin tapahtuma oli

varapuheenjohtajavaali, jossa Elina Lepomäki menestyi selvästi odotettua paremmin suhteessa
suosittuun 1. varapuheenjohtajaan Antti Häkkäseen. Kolmanneksi varapuheenjohtajaksi valittiin
kansanedustaja Anna-Kaisa Ikonen. 

• Kokousta pidettiin yleisesti ns. välikokouksena ja huhtikuun kuntavaalien sekä Kokoomuksen
gallupkannatuksen kehityksen ratkaisevan voiko nyt yksimielisesti ilman vastaehdokasta
puheenjohtajaksi uudelle kaudelle valittu Petteri Orpo jatkaa vuoden 2022 puoluekokouksen jälkeen.

• Lepomäki onnistui kokouksessa keräämään taakseen Häkkästä vastustavien liberaalien äänet ja
perustamaan siten voimakkaan poliittisen profiilin. Odotettavissa on heidän välisensä pj-kamppailu
todennäköisesti vuonna 2022. 

• Kokous hyväksyi lisäksi tavoiteohjelman. Huomionarvoisia linjauksia ovat mm. autoveron poisto, 
ympäristölle haitallisten tukien leikkaaminen miljardilla, soten valinnanvapaus, peliautomaattien siirto
erillisiin tiloihin, terapiatakuu, oppivelvollisuuden pidentämisen vastustamisen jatkaminen, Alkon
monopolin purku, raiteiden henkilöliikenteen avaaminen kilpailulle, valtion sijoitusomaisuuden
myymiseen sitoutuminen, ansiosidonnaisen porrastaminen, kuntien vuokra-asuntojen varaaminen
pienituloisimmille, asumistuen tason jäädyttäminen, paikallisen sopimisen edistäminen ja TES-
järjestelmän rajaaminen minimiehtoihin sekä merkittävät veronkevennykset suurimpiin palkkatuloihin
sekä yritysten verotukseen (mm. Viron veromalli yrityksille). 

22/09/2020https://www.kokoomus.fi/kokoomus-k62020/ 27

Porissa 4.-6.9.

https://www.kokoomus.fi/kokoomus-k62020/


Hjallis Harkimo pormestariehdokkaaksi
Helsinkiin

• Harry Hjallis Harkimo (Liike Nyt) ilmoitti blogissaan 31.8. asettuvansa ehdolle
Helsinkiin kuntavaaleissa sekä olevansa myös puolueensa pormestariehdokas.
• Ilmoitus on erittäin hankala paikka Kokoomukselle. Liike Nyt ja Harkimo

saavuttivat Uudellamaalla hyvän tuloksen ja paikan eduskuntavaaleissa. 
Tuolloin arvioitiin äänten kertyneen erityisesti aiemmin tai potentiaalisesti
Kokoomusta äänestäneiltä. 
• Helsingissä kuntavaaliasetelma on äärimmäisen tiukka. Vihreät ohittivat

Kokoomuksen selvästi eduskuntavaaleissa 2019, ja alueellisissa gallupeissa
suunta on ollut sama. 
• Kokoomuksen ongelmana Helsingissä on nimekkäiden ehdokkaiden

poistuminen (mm. Jaana Pelkonen). Pormestari Vapaavuori on erittäin suosittu, 
mutta valtavan äänimäärän toistaminenkaan ei välttämättä riitä. Harkimo voi
syödä ratkaisevan määrän potentiaalisia Kokoomuksen ääniä joka saattaa
viedä puolueelta ykköspaikan Helsingissä – ja sitä kautta pormestarin paikan. 
• Vihreiden voiton todennäköisyyttä vähentää puolueen profiilin kääntyminen

vasemmalle hallitusyhteistyön ja osin myös sukupolvenvaihdoksen vuoksi. 
Tämä heikentää vihreiden mahdollisuutta kerätä ääniä keskustaoikeistolaisilta
liberaaleilta, joita olisi saatavissa mikäli puolueen profiili ja ehdokasasettelu
voisi tukea sitä. 

22/09/2020 28



BIBU-tutkimus
äänestyskäyttäytymisestä
• 27.8. julkaistiin BIBUn tutkimusraportti koskien äänestyskäyttäytymisen muutoksia.
• Tutkimuksen perusteella äänestäjät jakautuvat neljään eri tavoin äänestävään

ryhmään eli kuplaan: porvareihin, punavihreisiin, kaikkiruokaisiin ja vetäytyjiin. 
Näistä ryhmistä vain porvareilla on selkeä oma puolue: Kokoomus. Muilla puolueilla 
ei ole takuuvarmaa kannattajien joukkoa.
• Kokoomusta äänestävät porvarit kokevat hyötyneensä globalisaatiosta, sekä 

pärjäävänsä hyvin nyt ja tulevaisuudessa. Maailma ei ole muuttunut niin, että se olisi 
syönyt heidän asemaansa tai tulevaisuus tuntuisi uhkaavalta. Ehkä siksi he voivat 
jatkaa vakaasti perinteisen oman luokkapuolueensa äänestämistä eikä heillä ole 
tarvetta etsiä ja pohtia eri vaihtoehtoja. 
• Äänestäjien toista laitaa edustavat vetäytyjät taas katsovat, että he ovat tulleet 

talouden globalisaation jyräämiksi ja jääneet muista jälkeen. Tulevaisuuskin tuntuu 
heistä uhkaavalta. Tämä tyytymättömyys ja näköalattomuus saa nykyisellään 
ilmiasunsa puolueiden vierastamisena. Se voi myös kanavoitua aktiiviseksi 
protestiksi, mikä näkyy ryhmän valmiutena äänestää perussuomalaisia. 
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Eriytyvä puoluekenttä
• OM julkaisi eduskuntavaalitutkimuksen syyskuussa 2020. Tutkimus 

sisältää mm. kiinnostavan vertailun puolueiden äänestäjien ja 
äänioikeutettujen arvojen kehittymisestä viidellä vaalikaudella (kaavio 
oikealla).

• Yhdistettynä kuvio osoittaa perussuomalaisten oikeistolaistumisen Halla-
ahon puheenjohtajuuden myötä sekä etäisyyden kasvun muihin, SDP:n 
kannattajien faktisen "keskustavasemmistolaisuuden" sekä sen 
pysyvyyden sekä Vihreiden äänestäjien yhä selkeämmän siirtymisen 
vasemmalle.

• Vuoden 2019 vaaleissa äänioikeutettujen keskiarvo siirtyi selvästi 
vasemmalle verrattuna edellisiin vaaleihin – keskiarvon ollessa kuitenkin 
oikeiston puolella.

• Vasemmistoliberaali blokki erottuu selvästi oikeistokonservatiivisesta 
blokista.
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Kaipola jyräsi kansallisen
yhtenäisyyden

• UPM ilmoitti 26.8. sulkevansa Kaipolan tehtaan
Jämsässä. Päätös vaikuttaa suoraan 450 hengen
työpaikkoihin ja on merkittävä isku aluetaloudelle
Jämsän seudulla.
•Päätöstä seurasi harvinaisen aggressiivinen
yhteiskunnallinen keskustelu, joka alkoi UPM:n johdon
sekä elinkeinoelämän järjestöjen ja Kokoomuksen
johdon kritiikillä koskien hallituksen politiikkaa ja sen
syytä tehtaan sulkemiseen. 
•Harvinaisen aggressiiviseen hyökkäykseen vastattiin
hallituksen taholta tavalla, joka tulkittiin monessa
yhteydessä vastakkainasettelua syventäväksi. 
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Mitä tapahtui poliittisesti Kaipolan
ympärillä? 
• Elinkeinoelämän järjestöissä on ollut pitkään epäluuloa Sanna Marinia kohtaan. Järjestöt ja yritysjohto eivät ole kokeneet

yhteydenpitoa riittäväksi. Samalla hallituksen ja hallituspuolueiden uusia linjauksia on pidetty yritysvastaisina.
• Samaan aikaan erityisesti Kokoomuksen oppositiopolitiikkaa on arvosteltu liian pehmeäksi ja Petteri Orpoa kehotetty ärhäköitymään

ettei puolue jäisi oppositiossa perussuomalaisten jalkoihin. 
• Kevään koronapoikkeustila nosti hallituksen ja pääministerin kannatusta – ja aikaansai tilanteen jossa oppositiopolitiikan tekeminen on 

erittäin vaikeaa.
• Tämä patoutunut turhautuminen ja kiukku pääsi valloilleen, kun Kaipolan tiimoilta hallitukseen ja pääministeriin sekä heidän

politiikkaansa pääsi poliittisesti käsiksi – elinkeinoelämän ja Kokoomuksen vahvuusalueella.

• Teollisuuden osalta kyse oli pitkään kypsytellystä ratkaisusta, joka aikaistui koronan aiheuttaman kysynnän nopeutuneen
romahduksen sekä työvoimakulujen kasvun vuoksi. 
• Uutisen myötä kyettiin myös painostamaan budjettiriiheen valmistautuvaa hallitusta toimenpiteisiin teollisuuden kilpailukyvyn

parantamiseksi sekä tukemaan erityisesti Kokoomusta puoluekokouksen ja kuntavaalien alla. Samalla kyetään haastamaan suosittua
pääministeriä ja työntämään häntä jalustalta alas.
• Kaipolan tapauksessa moni intressi ja tilanne yhdistyi harvinaisen aggressiiviseen poliittiseen hyökkäykseen.
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Taustaa ja 
oleellisimmat 

päätökset
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Budjettiriihi 14.-16.9.2020
• Budjettiriihi kokoontui 14.-16.9. merkittävässä paineessa. 
•Riiheen oli ladattu merkittävästi odotuksia erityisesti työllisyyspäätösten osalta. 
• Työllisyyslinjausten lisäksi merkittäviä linjauksia, joihin liittyi myös poliittisia

intohimoja, odotettiin ilmasto- ja energiapoliittisista kysymyksistä sekä sote-
järjestöjen tukemisesta Veikkauksen tuloutuskyvyn romahtamisen myötä. 
• Viimeisinä päivinä ennen riihtä esille nousivat erityisesti turpeen energiakäyttöön

ja verotukseen liittyvät asiat. 
• Povattu hallituskriisi kuitenkin haihtui jo ennen kokouksen alkua – suurimpana

yksittäisenä syynä tähän nähtiin Keskustan johtajavaihdos ja tilanteen
rauhoittuminen näiltä osin.
• Kiistaa oli myös alkoholiveron nostosta aikana, jolloin matkailuelinkeino kärsii

turismin romahtamisesta sekä STM:n epäselvistä ohjeistuksista. Tilanne on 
aiheuttanut merkittäviä menetyksiä erityisesti Helsingissä sekä Lapissa, jonne
suurin osa Suomeen tulevista turisteista suuntaa. 
•Riihen malli oli harvinainen – neuvotteluita kävivät ensimmäiset kaksi päivää

käytännössä vain valtionvarainministeri ja puolueiden puheenjohtajat. 
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2021 budjetin avainluvut
• Vuoden 2021 talousarvioesityksen loppusumma on 64,2 miljardia euroa. Valtiontalouden tuloiksi vuonna 2021 arvioidaan 53,4 

miljardia euroa, josta 45,2 miljardia euroa on verotuloja. Talousarvioesitys vuodelle 2021 on 10,8 miljardia euroa alijäämäinen. 
Vuoden 2020 alijäämä on lisätalousarviot mukaan lukien 17,6 miljardia euroa. Valtionvelka nousee ensi vuonna arviolta 135 miljardiin 
euroon.

• Hallitus tekee hallituskauden aikana taloutta vahvistavia työllisyystoimia, joiden tavoitteena on saavuttaa 80 000 lisätyöllisen
työllisyysvaikutukset. Vuoden 2020 budjettiriihessä päätettävillä toimenpiteillä tavoitellaan 31 000–36 000 lisätyöllistä, 
yhteenlaskettuna hallituksen jo aikaisemmin tekemien työllisyyttä kasvattavien toimien kanssa. Seuraava osa hallituksen 
työllisyystoimista päätetään puoliväliriihessä.

• Hallitus esittää koronavirustilanteen välittömiin kustannuksiin, koronasta aiheutuvan hoito- ja palveluvelan purkuun sekä 
kuntatalouden tukemiseen yhteensä noin 4 miljardin euron kokonaisuutta. Välittömiin koronaan liittyviin menoihin esitetään tässä 
vaiheessa yhteensä noin 2 miljardin lisäystä vuosille 2020 ja 2021. Kustannukset korvataan täysimääräisesti niin kauan kuin 
hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttää. Lisäksi kuntataloutta ehdotetaan tuettavaksi yhteensä 1,45 miljardin tukipaketilla syksyn 
2020 lisätalousarvioesityksessä ja vuoden 2021 talousarvioesityksessä. Lisäksi hallitus sitoutuu purkamaan hoito- ja palveluvelkaa 
450 miljoonan euron kokonaisuudella vuosina 2021–2023.

• Rahapelitoiminnan tuottojen edunsaajille osoitetaan vuonna 2021 vuoden 2019 tuloutustasoa vastaava rahoitustaso (347 M€). Kytky
arpajaislakiin.
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Oleellisia poimintoja
• Hallitus ajoittaa rakenteelliset uudistukset niin, että ne eivät kärjistä koronaepidemian aiheuttamaa laskusuhdannetta. Uudistuksista 

päätetään sekä budjettiriihessä 2020 että kehysriihessä 2021 kuitenkin ajoittaen toimenpano suhdannetilanteen mukaisesti. 
• Mikäli Suomen talous elpyy ennakoitua nopeammin koronaepidemian aiheuttamasta shokista, hallitus varautuu kiristämään 

finanssipolitiikkaa. Hallitus on sitoutunut mitoittamaan finanssipolitiikan suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla hallitusohjelman 
mukaisesti. Hallitus tavoittelee tilannetta, jossa työn riittämätön kysyntä ei rajoita työllisyyden kasvua. 
• Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta koskeva lakiesitys annetaan eduskunnalle joulukuussa 2020 ja se sisältää myös linjaukset 

kustannusten kasvun hillitsemisestä. Hallituksen tavoite on toteuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus niin että se tulee voimaan 
1.1.2023.

• Lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan 2021 alusta nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla. Poistetaan yhteistuotannon 0,9
laskentasääntö. Turpeen veroa korotetaan osana lämmityspolttoaineiden veronkorotusta 2,7 €/MWh. 
• Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n sallimalle minimitasolle 2021.
• Uusi energiaintensiivisten yritysten sähköistämistuki vuosille 2021-25. 
• Työllisyyspäätöksissä toteutetaan ns. aktiivimalli 2 ja annettiin järjestöille tehtäväksi etsiä keinot ikääntyvien työntekijöiden tilanteen 

parantamiseen. Ellei keinoja löydy, hallitus säätää ne itse. 
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Budjetin poliittinen vastaanotto
• Oppositio ja elinkeinoelämän järjestöt tyrmäsivät budjetin tuoreeltaan – erityisesti työllisyystoimenpiteitä pidettiin tilanteeseen nähden

riittämättöminä ja liian pehmeinä. 

• Budjettia arvosteltiin myös velkaantumisvauhdista – joskin kaikki puolueet ovat yhteisymmärryksessä tilanteen vaatimasta
elvytyksestä ja merkittävän velkaantumisen väistämättömyydestä nykyisessä tilanteessa. 

• Erityisesti matkailuelinkeinon tilanne nähdään huolestuttavana. Matkustajatuonnin lisääntyminen alkoholin osalta veronkorotusten
myötä samaan aikaan kun ravintola-ala kärsii asiakaskadosta jo valmiiksi nähdään laajalti epäonnistuneena. Vaikka veronkorotus on 
sinällään hallitusohjelman mukainen, ajoitus on yritysten kannalta hankala. 

• Budjettikeskustelu sekä pääministerin tiedonanto EU-paketista yhdessä sote-esityksen eduskuntaan tulon kanssa tulevat leimaamaan
varsin rajuun vastakkainasetteluun päätyvää eduskunnan syksyä. 
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EU-elvytysvälineet ja Suomen
ehdotukset
• Suomen saanti EU-elvytysvälineistä on kaikkiaan hieman yli 3mrd euroa. 

• Pääasiallisesti nämä varat jaetaan VM:n ja TEM:in valmistelun perusteella. 
• VM:öön on perustettu Juha Majasen johtama työryhmä, joka koordinoi Suomen

ehdotuksia.
• Suomen tulee toimittaa alustava hankelista komissiolle lokakuun 2020 lopussa. 

Lopullisen suunnitelman tulee valmistua huhtikuun 2021 loppuun mennessä. 
• Hankelistat edelleen hyvin vajaita – syinä komission vasta hiljattain saapunut ohjeistus

(millaisia hankkeita voidaan tukea, miten jakautuvat yksityisten tukemiseen vs julkisen
sektorin omiin hankkeisiin, mikä on suhde valtiontukisäännöksiin yms.). Lisäksi
hankkeiden tulisi paitsi tukea ilmastonmuutoksen vastaista työtä, myös olla 
käynnistettävissä verrattain nopeasti jotta ne voisivat toimia koronaepidemian
aiheuttaman taantuman vastaisessa elvytyksessä. 

• Paketin ja välineiden erityinen poliittinen merkitys liittyy EU:n yhteiseen velkaan, jonka
voidaan arvioida olevan kyseenalainen perussopimusten näkökulmasta.

. 
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Suomen kansallinen valmistelu

• Budjettiriihessä linjattiin jatkovalmistelun periaatteista koskien elpymis- ja palautumissuunnitelmaa. 
• Elpymis- ja palautumistukivälineen rahoituksesta käytetään osa jo vuoden 2020 lisätalousarviossa myönnettyjen ja vuosina 2021-2023 

menoja aiheuttavien, edellä mainittujen painopisteiden ja kriteerien mukaisten määrärahojen kattamiseen. 
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Seuraa näitä asioita
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Sote-uudistus
• Sote-uudistuksen lausuntokierros liikkeellä – lausuntoDL
25.9.
• Suuret kaupungit ja yritykset erityisen kriittisiä. Suuret
terveysyritykset pyrkivät kaatamaan soten.
• Poliittinen sopu pääkohdista kuitenkin olemassa –
muutokset todennäköisesti rajallisia. 
• Itä-Savo, sairaanhoitopiirien omat yhtiöt, takautuvat
sopimusmuutokset sekä kokonaisulkoistusten kiellot
erityisen luupin alla – rahoitusmallin ja rahoituksen
jakautumisen ohella.
• Tavoitteena edelleen saada esitys eduskuntaan
syyskauden aikana. 

•Samalla asetettu mm. parlamentaarinen neuvottelukunta
koskien maakunnille annettavia muita tehtäviä. 
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Työmarkkinajärjestöt ja eläkeputki
•Hallitus siirsi ikääntyneiden työllisyyden edistämistä koskevat asiat vielä kerran työmarkkinajärjestöjen
neuvotteluun. Kädenojennus, mutta myös Mustan Pekan peluuta.

•DL on marraskuu – ellei yhteisiä, VM:n verifioimia esityksiä tule, halitus tekee päätökset itse.

•Kiinnostavaa ei niinkään esitysten, vaan prosessin ja sen lopputuleman näkökulmasta. 

•Työmarkkinajärjestöt ovat perinteisesti aina viime vuosiin asti pyrkineet pitämään kiinni omasta
päätäntävallastaan. Nyttemmin työnantajat ovat alkaneet irtautua tästä sovusta. 

•Kaksikantavalmistelun kriisiytyminen tulee muuttamaan merkittävästi järjestöjen asemaa
yhteiskunnassa. 
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EU-elvytysväline ja poliittinen tilanne
•Elvytyspaketin valmistelun osalta merkittäviä ovat paitsi
käynnistyvät hankkeet joita Suomi esittää
kokonaisuuteen (runsaasti rahaa jaossa), myös laajempi
keskustelu EU:n yhteisestä velasta ja perussopimisten
noudattamisesta. 

•Perussuomalaiset rakentavat oppositiopolitiikkansa
korostuneesti tämän kokonaisuuden varaan - pyrkien
nostamaan esiin samanaikaista merkittävää julkista
velkaantumista sekä tuen antamista erityisesti
Välimeren maille.   
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Toisen aallon taisteluväsymys
•Kaipola ja budjetista käyty keskustelu osoittavat politiikan normalisoituvan ja asialistan – sekä retoriikan-
muuttuvan.

•Provosoituva pääministeri otetaan maalitauluksi – myös patoutunutta kiukkua jäljellä keväästä. 

•Kevään kuntavaalit kiristävät näkemyksiä. 

•Toisen aallon mahdollinen nousu aiheuttaa henkistä rasitusta – talvea vastaan mahdollisesti kiristyvät
rajoitukset, epävarmuus, rokotteen viivästyminen sekä huonot taloudelliset uutiset voivat heikentää
henkistä tilaa. 

•Matkailuyritysten tilanne tulee aiheuttamaan paikallisesti suuria ongelmia.
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