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Venäjän hyökkäys vavisuttaa myös 
talouden näkymiä

Suhdanne-ennuste

Q1
2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ensisijaisesti humanitaarinen ja turvallisuuspoliittinen kriisi. 
Perusturvallisuuden horjuessa taloudelliset vaikutukset ovat toisarvoisia, mutta niihinkin on 
varauduttava. Myös talouden tilannekuva on sodan myötä ratkaisevasti muuttunut. 

Lähde: Tilastokeskus, Kuntarahoitus

2021 2022e 2023e

Kuntarahoituksen ed. ennuste (2022-23),  joulukuu 2021,  % 3,3 2,6 1,8

Arvio Venäjän hyökkäyksen bkt-vaikutuksista, %-yksikköä

Yksityinen kulutus -0,1 … -0,4 -0,2 … -0,4

Julkinen kulutus +0,2 … +0,3 +0,1 … +0,2

Investoinnit -0,1 … -0,4 -0,3 … -0,7

Ulkomaankauppa -0,6 … -1.1 -0,4 … -0,9

Yhteensä -0,6 … -1,6 -0,8 … -1,8

Arvio bkt-näkymästä kriisin vaikutukset huomioiden, % 1 … 2 0 … 1

Työttömyysaste (15–74 v.) 7,6 7,1 7,0

Kuluttajahintainflaatio 2,2 3,7 2,0



Länsimaat osoittaneet poikkeuksellista 
yksituumaisuutta
Länsimaat, ennen kaikkea Yhdysvallat, Euroopan unioni ja Iso-
Britannia, ovat poikkeuksellisen yksituumaisesti vastanneet 
Venäjän aggressioon kohdistamalla Venäjään mittavia pakotteita. 
Venäläiset rahoituslaitokset ja yritykset on käytännössä suljettu 
kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ulkopuolelle. 
Valuuttamääräinen maksuliikenne sekä varainhankinta on tehty 
niille erittäin vaikeaksi eivätkä venäläiset arvopaperit kelpaa enää 
lainasitoumusten vakuuksiksi. Teknologia- ja 
puolustustarvikkeisiin on asetettu merkittäviä vientirajoituksia, 
millä heikennetään Venäjän pitkän aikavälin teollista kehittymistä. 
Useat maat ovat myös evänneet venäläisiltä lentokoneilta 
ilmatilansa käytön, mikä osaltaan haittaa Venäjän 
huoltovarmuutta. 

Lännen pakotetoimista taloudellisesti ehkä merkittävin on 
päätös jäädyttää valuuttavarat, joita Venäjän keskuspankilla 
on ulkomaisissa keskus- ja liikepankeissa. Valuuttavarantojen 
jäädytys heikentää oleellisesti keskuspankin kykyä tukea ruplan 
ulkoista arvoa. Yksi Venäjän keskuspankkiin kohdistettujen 
pakotteiden päätarkoituksista lieneekin ollut se, että Venäjä 
tulisi entistä riippuvaisemmaksi energianviennistä saamistaan 
valuuttatuloista. Näin kynnys pysäyttää Eurooppaan suuntautuvat 
energiatoimitukset nousee. Kyse on eräänlaisesta kauhun 
tasapainosta, sillä Venäjältä tuotava energia on monille Manner-
Euroopan maille keskeinen haavoittuvuustekijä.

Venäjä horjuu syvän taantuman partaalla
Venäjälle pakotteiden yhteisvaikutus on dramaattinen – maa 
on ajautumassa syvään taantumaan. Ruplan ulkoinen arvo 
on jo voimakkaasti alentunut, mikä kiihdyttää inflaation hyvin 
korkeaksi. Vientirajoitusten, länsimaisten yritysten omaehtoisten 
vetäytymisten sekä ruplan heikkenemisen vuoksi Venäjän kyky 
hankkia tuontituotteita on vakavasti vioittunut.

” Kyse on eräänlaisesta kauhun 
tasapainosta, sillä Venäjältä 
tuotava energia on monille 
Manner-Euroopan maille 
keskeinen haavoittuvuustekijä.”

” Talletuspaot voivat koitua 
yksittäisten venäläispankkien 
kohtaloksi. Myös riski valtion 
maksukyvyttömyydestä on 
kasvanut.”
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Näköpiirissä oleva ruplan ostovoiman nopea hupeneminen on 
saanut kansalaiset joukolla nostamaan pankeista säästöjään. 
Venäjän keskuspankki kykenee takaamaan kotimaisen 
rahoitusjärjestelmän kannalta tärkeimpien toimijoiden 
ruplalikviditeetin, mutta talletuspaot voivat silti koitua yksittäisten 
pankkien kohtaloksi. Myös riski valtion maksukyvyttömyydestä on 
ulkomaisten velkojen osalta kasvanut.

Kansainvälinen talous kärsii useiden eri 
vaikutuskanavien kautta
Kriisin talousvaikutukset tuntuvat myös muualla, erityisesti 
Euroopassa. Pakotetoimet sekä niitä seuraava Venäjän talouden 
syöksy aiheuttavat väistämättä luottotappioita ulkomaisille 
pankeille ja yrityksille. Epävarmuus energiahuollon toimivuudesta 
nostaa ainakin lyhyellä aikavälillä energiakustannuksia. Myös 
elintarvikehuolto voi vaikeutua, sillä Ukraina ja Venäjä ovat 
keskeisiä viljantuottajia. 

Raaka-aineissa voi ilmetä yleisemminkin saatavuusongelmia. 
Ukraina ja Venäjä ovat monien teollisten raaka-aineiden tärkeitä 
viejiä. Häiriöt näiden hyödykkeiden toimituksissa saattavat 
uudelleen kärjistää maailmantaloutta vaivannutta 
komponenttipulaa. Venäjän ja länsimaiden toisilleen asettamat 
ylilentokiellot sekä muut mahdolliset kaupallisen kauttakulun 
esteet voivat lisäksi pahentaa kansainvälisten toimitusketjujen 
pullonkauloja.

Kenties haitallisinta on kuitenkin konfliktin aiheuttama 
perustavanlaatuinen epävarmuus. Sota järkyttää kotitalouksien 
ja yritysten talousluottamusta. Tulevaisuuteen suuntautuvat 
investointipäätökset joutuvat nyt uudenlaiseen puntariin. 

Epävarmuus kalvaa rahoitusmarkkinoita
Myös kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden vakauteen 
liittyvät riskit ovat kasvaneet. Näin voimakkaita ja laaja-alaisia 
talouspakotteita ei nimittäin aikaisemmin ole kohdistettu Venäjän 
kaltaiseen suurvaltaan. Venäjä on ollut erilaisten rahoitus- ja 
hyödykemarkkinalinkkien kautta kiinteästi kytköksissä globaaliin 
talousjärjestelmään. Siksi maan totaalinen eristäminen voi 
aiheuttaa myös ennalta-arvaamattomia seurauksia. Pakotteiden 
aiheuttamien tappioiden leviämistä erilaisten luotto- ja 
vastapuoliriskien välityksellä on seurattava tarkasti.

” Kenties haitallisinta on 
kuitenkin konfliktin aiheuttama 
perustavanlaatuinen 
epävarmuus. Sota järkyttää 
kotitalouksien ja yritysten 
talousluottamusta. 
Tulevaisuuteen suuntautuvat 
investointipäätökset joutuvat 
nyt uudenlaiseen puntariin.”
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Keskuspankit yhä tukalammassa tilanteessa
Rahapolitiikan ohjauksen kannalta Venäjän hyökkäys Ukrainaan 
ajoittuu erittäin hankalaan saumaan. Kriisin voi olettaa ruokkivan 
inflaatiota entisestään. Yleensä talouden ja markkinoiden 
luottamusta horjuttavissa geopoliittisissa selkkauksissa 
keskuspankit ovat voineet pehmentää talousvaikutuksia 
avaamalla omia elvytyshanojaan. Akuutin inflaatio-ongelman 
vuoksi liikkumavara on nyt pienempi. Keskuspankkien on 
huolehdittava, etteivät inflaatio-odotukset pääse nousemaan 
liikaa.

Keskuspankit joutuvat nyt huomioimaan myös talouskasvuun 
ja rahoitusmarkkinoiden vakauteen liittyvät riskit. Rahapolitiikan 
lähivuosien näkymä tuskin vielä tyystin muuttuu, mutta kiristyksiä 
on luvassa selvästi verkkaammin kuin ennen Ukrainan kriisin 
kärjistymistä arvioitiin. 

Rahatalous on joka tapauksessa muutenkin kiristymässä yleisen 
riskinottohalukkuuden alenemisen vuoksi. Yritysten rahoitus 
kallistuu pankkien lainamarginaalien ja velkamarkkinoiden 
riskilisien kasvun kautta. Myös eurovaltioiden korkoerot Saksaan 
uhkaavat kasvaa. Erityisen haavoittuvaisia ovat raskaasti 
velkaantuneet Etelä-Euroopan taloudet.

Suomessa kriisi iskee laajasti eri kysyntätekijöihin
Ennen sodan puhkeamista odotettiin, että Suomessa 
talouskasvua saataisiin tänä ja ensi vuonna aiempaa selvästi 
enemmän investointien vedolla. Alkuvuodesta erilaiset kyselyt 
vahvistivat käsitystä, että tuotannolliset investoinnit olisivat vihdoin 
lähdössä kunnolla liikkeelle. Valitettavasti Venäjän aggressiivinen 
toiminta on peruuttamattomasti muuttanut Suomen ja koko 
Euroopan turvallisuuspoliittiset olosuhteet. Tämä kylmäävä 
muutos on myrkkyä nimenomaan investoinneille. 

Tilanne vaikuttaa myös Suomen ulkomaankauppaan. 
Vientirajoitusten ja ruplan romahduksen vuoksi vienti Venäjälle 
tyrehtyy. Vaikutukset yksittäisiin yrityksiin voivat olla hyvin suuria, 
mutta kansantalouden tasolla eivät kuitenkaan järisyttäviä. 
Tavaravientimme arvosta enää alle viisi prosenttia suuntautuu 
Venäjälle. Polttoaineiden ja teollisuuden raaka-aineiden tuonnissa 
Venäjä-riippuvuutta on alettu nopeasti purkaa. Korvaavat tuotteet 
saataneen pääosin ostettua muualta, mutta kustannukset 
uhkaavat nousta. Teollisuuden kustannusten pidempiaikainen 
nousu yhdistettynä heikkenevään kysyntänäkymään jarruttaisi 
osaltaan myös investointeja.

” Rahapolitiikan lähivuosien 
näkymä tuskin vielä tyystin 
muuttuu, mutta kiristyksiä on 
luvassa selvästi verkkaammin 
kuin ennen Ukrainan kriisin 
kärjistymistä arvioitiin.”

Koronataantuman jäljiltä yksityisen kulutuksen 
elpyminen on jo pitkään ollut keskeisin kasvun ajuri. 
Välttämättömyyshyödykkeiden kallistuminen aiheuttaa kuitenkin 
nyt ostovoimaan eroosiota, mikä rajoittaa mahdollisuuksia 
harkinnanvaraiseen kulutukseen. Koronarajoitusten loppuminen 
toki periaatteessa tukee palvelualojen elpymistä. Oma, hyvin 
epävarma lukunsa on se, miten voimakkaasti sota järkyttää 
kuluttajien luottamusta ja lisää säästämistä.

Vaikutukset Suomen talouteen riippuvat oleellisesti 
kriisin kestosta ja laajuudesta
Koska Venäjän aloittaman hyökkäyssodan logiikkaa on lähes 
mahdotonta ymmärtää, ei myöskään ole helppoa arvioida 
tapahtumien tulevaa kulkua. Talousvaikutusten syvyys riippuu 
kuitenkin oleellisesti kriisin kestosta ja laajuudesta: onko kyse 
rajusta, mutta sittenkin rajautuvasta sodasta, vai olemmeko vasta 
pitkän ja mahdollisesti laajenevan konfliktin alussa?

Talousvaikutusten mittakaavaa on toistaiseksi hyvin vaikea 
ennakoida. Viime kädessä taloudellisen iskun voimakkuus ratkeaa 
siinä, miten vakavasti yleinen talousluottamus ja markkinoiden 
vakaus horjuvat. Valtion voi olettaa lisäävän julkista velkaelvytystä, 
mikä jonkin verran pehmentää sodan negatiivista bkt-vaikutusta. 
Erittäin suuren epävarmuuden vuoksi emme tällä kertaa tuota 
uusia Suomen talouden ennustelukuja vaan esitämme vasta 
ensimmäisen arvion siitä, miten paljon Ukrainan kriisi voisi bkt-
kehitykseen vaikuttaa.

Arvio perustuu näkymään, ettei sodalle ole toistaiseksi 
odotettavissa nopeaa ratkaisua, mutta ettei se myöskään laajene 
Nato-maiden ja Venäjän suoraksi keskinäiseksi konfliktiksi. 
Nykyisten talouspakotteiden oletamme pysyvän voimassa 
koko ennustejakson 2022–2023 ajan. Lisäksi oletamme, ettei 
rahoitusmarkkinoille synny niin materiaalisia häiriöitä, että 
yritysten rahoitusolosuhteet muuttuisivat pitkäkestoisesti ja 
ratkaisevasti nykytilaa huonommiksi. Arvio ei myöskään sisällä 
skenaariota, jossa Venäjän energiatoimituksia Eurooppaan 
ajettaisiin merkittävästi alas.

” Talousvaikutusten syvyys 
riippuu kuitenkin oleellisesti 
kriisin kestosta ja laajuudesta: 
onko kyse rajusta, mutta 
sittenkin rajautuvasta sodasta, 
vai olemmeko vasta pitkän 
ja mahdollisesti laajenevan 
konfliktin alussa?”
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Kuntarahoituksen suhdanne-ennusteesta vastaa yhtiön pääekonomisti, valtio tieteiden 
tohtori Timo Vesala. Vesalan näkemyksiin ajankohtaisista talous aiheista voi tutustua 
suhdanne-ennusteiden ja markkinakatsausten lisäksi myös  Kuntarahoituksen 
Huomisen talous -podcastissa. Podcast löytyy Kuntarahoituksen verkkosivuilta, iTunesista, 
Spotifysta, Soundcloudista ja Acastista. 

          @TimoVesala

Ennen Venäjän hyökkäystä Suomen talouden odotettiin yltävän 
2022 vielä lähes kolmen prosentin kasvuun. Ukrainan kriisin 
negatiivinen kokonaisvaikutus bkt-kasvuun voisi kuluvana 
vuonna olla 1,0–1,5 prosenttiyksikön luokkaa. Kasvuvauhti olisi 
näin kutakuinkin puolittumassa. Arvioimme Suomen bkt-kasvun 
asettuvan kuluvana vuonna 1–2 prosentin haarukkaan. Vuositason 
kasvuluvuissa kriisin vaikutukset saattavat näkyä hieman 
voimakkaammin ensi vuonna. Arvioimme bkt-kasvun putoavan 
vuonna 2023 nollan ja yhden prosentin välille.

” Ukrainan kriisin negatiivinen 
kokonaisvaikutus bkt-kasvuun 
voisi kuluvana vuonna olla 
1,0–1,5 prosenttiyksikön 
luokkaa. Kasvuvauhti olisi näin 
kutakuinkin puolittumassa.”

Nämä alustavat laskelmat ovat luonnollisesti hyvin epävarmoja – 
arvioita joudutaan vuoden edetessä tarkentamaan mahdollisesti 
tuntuvastikin, kun geopoliittisen kriisin kehityksestä ja 
talousvaikutusten suuruudesta saadaan enemmän tietoa. 

Työllisyydenkään näkymä ei ole enää yhtä hyvä kuin vielä 
muutama viikko sitten näytti. Työttömyyden aleneminen hidastuu 
aiempia arvioitamme enemmän. Työttömyysaste pysyy vielä 
ennustejakson lopullakin seitsemän prosentin tuntumassa. 

Sen sijaan inflaatio on nykytiedoilla kiihtymässä selvästi aiempaa 
arviotamme enemmän. Näillä näkymin kuluttajahintojen nousu 
kiihtyy tänä vuonna 3,7 prosenttiin ja alenee 2,0 prosenttiin 
vuonna 2023.

Ukrainan kriisin vaikutuskanavat Suomen talouteen

InvestoinnitYksityinen kulutus Ulkomaankauppa

• Epävarmuus heikentää  
kuluttajien luottamusta

• Inflaatiopaine vähentää  
ostovoimaa

• Epävarmuus heikentää 
investointirohkeutta

• Luottotappioiden kasvu 
vähentää luottamusta 
rahoitusmarkkinoilla; 
riskirahoituksen hinta nousee

• Kustannusten nousu voi 
heikentää investointien 
kannattavuutta

• Sanktiot ja ruplan voimakas 
heikkeneminen tyrehdyttävät 
vientiä Venäjälle

• Energian, viljan ja teollisten 
raaka-aineiden saatavuus voi 
heikentyä, komponenttipula 
pahentua sekä lento- ja  
maarahti vaikeutua

https://www.kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/category/huomisen-talous/
https://www.kuntarahoitus.fi/ajankohtaista/category/huomisen-talous/
https://podcasts.apple.com/fi/podcast/huomisen-talous/id1481455893?l=fi
https://open.spotify.com/show/34MYhdtj0bnMEaMbuD8WzM?si=d9nHAyoCSVylteah_zEQRQ
https://soundcloud.com/huomisentalous
https://play.acast.com/s/huomisen-talous
https://twitter.com/TimoVesala

