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Koronavirus ja palkkasummien 
ja liikevaihdon kehitys



Mikä on Helsinki GSE?

• Helsinki GSE on Aalto-yliopiston, Helsingin yliopiston ja Hankenin yhteinen hanke.

• VATT on GSE:n keskeinen yhteistyökumppani ja monet VATT:n tutkijat ovat 
mukana GSE:n tutkimusryhmissä.

• GSE:n tavoitteena on
1. kasvattaa taloustieteen koulutusmääriä ja nostaa koulutuksen laatua. 
2. tehdä taloustieteellistä tutkimusta
3. toimia yhteiskunnallisesti vaikuttavalla tavalla



GSE:n tilannehuone

• GSE:n tilannehuone koostuu GSE:n professoreista ja tutkijoista.

• Mukana tutkijoita kaikista  GSE:n kolmesta emoyliopistosta, Turun yliopistosta, 
Tilastokeskuksesta ja VATT:sta.

• Tilannehuone tarjoaa analyysejä koronakriisin vaikutuksesta talouteen ja 
talouspolitiikkaan

1. virkamiehille ja päättäjille
2. suurelle yleisölle, jatkossa viikoittain (www.helsinkigse.fi). 



GSE:n tilannehuone

• Tilannehuoneen data-analyysit mahdollistaa monen toimijan yhteistyö.
• Tilannehuoneen yhteistyökumppaneita ovat

• Tilastokeskus
• VM, TEM ja niiden alaiset organisaatiot
• Kela
• Verottaja
• Accountor Group
• ja jatkossa useat lisätahot

• Aineistot tietoturvallisesti pseudoanonymisoituna TK:n etäkäytössä.



Sisältö
• Palkkasumman kehitys maatasolla ja suurissa 

kaupungeissa
• Maaliskuun liikevaihdon kehitys ja koronan

vaikutus liikevaihtoon



Huomioita aineistoista

• Tulorekisterin avulla voidaan tarkastella tulokehitystä. Vuoden 2019 alussa 
perustettu Tulorekisteri päivittyy perinteisiä tilastoja nopeammin ja mahdollistaa 
kansainvälisestikin poikkeuksellisen ajantasaisen tilannekuvan muodostamisen 
palkkatulojen kehityksestä.

• Liikevaihtotietoihin sisällytetty vain ne yritykset, joilla ALV-rekisteristä ja 
Tilastokeskuksen suhdannetilastosta laskettu liikevaihto riittävän saman kokoinen 
ja joilla liikevaihto positiivinen vuonna 2019.



Yhteenveto - palkkasumma

• Tulorekisterin mukaan huhtikuun lomarahoista puhdistettu palkkasumma oli noin 
5 prosenttia alhaisempi kuin vuonna 2019. 

• Toukokuun ensimmäisen puoliskon lomarahoista puhdistettu palkkasumma oli 
vuoden 2019 tasolla.

• Suurista kaupungeista palkkasumma laskenut huhtikuussa eniten Kouvolassa, 
Vaasassa ja Helsingissä, yli 7% verrattuna vuoden 2019 huhtikuuhun.



Yhteenveto - liikevaihto

• Ahvenanmaa, Lappi ja Pohjois-Karjala maakunnista ne, joissa prosentuaalinen 
liikevaihdon lasku suurinta alkuvuoteen verrattuna (noin 10%); euromääräisesti 
lasku suurinta Lapissa ja Uudellamaalla.

• Kaikkein pienimmät yritykset kärsineet sekä suhteellisesti että yhteenlaskien
euromääräisesti enemmän kuin keskisuuret yritykset. Suurten yritysten kohdalla 
tuloksissa vielä liikevaihtoraportointiin liittyvää epävarmuutta.

• Vakioitu liikevaihdon muutos maaliskuusta 2019 maaliskuuhun 2020  on 
keskimäärin vain noin -1%; Hotelli-ja ravintola-alalla kuitenkin lähes 40%. Myös 
palvelualoilla suurta laskua.



Palkkasumman kehitys
tulorekisteritietojen perusteella









Yritysten liikevaihdon kehitys










