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Ukrainan kriisi dominoiva riski mutta pandemiakaan 
ei ole ohi saati Kiinan kiinteistösektorin ongelmat

Kiinan ylikuumentunut 
kiinteistösektori

Potentiaalinen vaikutus 
bkt-kasvuun

Potentiaalinen 
vaikutus 
inflaatioonKiinan 0-Covid-

politiikka

Sota Ukrainassa
- Turvallisuus-, pakolais- ja energiakriisi

Covid-riskit 
(US/EU)

Stagflatoriset shokit
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Venäjän hyökkäyssodan seurauksia

Luottomarkkinakanava:
• Pankit ja yritykset kokevat luottotappioita, 

omistuksista mittavia alaskirjauksia

Hyödykemarkkinakanava:
• Huoltovarmuus (energia, ruoka) uhattuna
• Raaka-aineiden saatavuusongelmat, 

komponenttipula, toimitusketjujen häiriöt?
• Stagflatorinen kehitys

Sentimenttikanava:
• Epävarmuus jarruttaa investointeja ja 

heikentää kuluttajien luottamusta

• Maa ajautumassa syvään lamaan 
(BOFIT:n ennuste bkt -10% 2022)

• Rupla  ,   inflaatio      tuontitavarat

• Länsimaisten yritysten vetäytyminen hävittää 
valtavasti työpaikkoja

• Teollisuus halvaantuu, aivovienti kiihtyy

• Huoltovarmuus? Lääkkeet?...

• Venäjän federaation yhtenäisyys?
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Euroalueen näkymä heikentynyt, mutta vielä 
melko maltillisesti – koronasulut painavat Kiinaa
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Energian hintojen nousu ei jäänyt lyhytkestoiseksi 
piikiksi – paine palkkainflaatioon kasvaa

Energia: +44,7%
Ruoka: +5,0%
Palvelut: +2,7%
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EKP:n tuoreet 
rahapolitiikkalinjaukset
Päätökset ja ohjeistus maaliskuussa 2022: 

• PEPP-ohjelman netto-ostot päättyvät 
Q1/2022 – uudelleensijoitukset jatkuvat 
vähintään 2024 loppuun (ei yllätystä)

• APP-ohjelman netto-ostot ajetaan alas jo Q2-
aikana, Q3 ei netto-ostoja lainkaan, mikäli 
inflaatio ei hidastu (haukkamainen yllätys) 
• Avaa option koronnostoille mahdollisesti 

jo Q3/2022

• Ohjeistus korkopolitiikasta sinänsä sama kuin 
edellisessä kokouksessa (ei yllätystä)

• TLTRO III ohjeistus ennallaan (ei yllätystä)
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EKP:n Schnabel: Inflaatio ehkä rakenteellinen 
ilmiö? Rahapolitiikan liikkumavara kapenemassa

”Ilmastoflaatio”

”Fossiiliflaatio”

”Viherflaatio”

Sään ääri-ilmiöt ja niiden vaikutukset esim. 
ruoan tuotantoon – tarjontapuolen shokki

Riippuvuus uusiutumattomasta energiasta 
alenee hitaasti mutta tuotantokapasiteetti 
rapautuu ja päästöoikeuksien hinnat nousevat 
– tarjontapuolen shokki

Vihreä siirtymä lisää voimakkaasti 
monien metallien ja mineraalien kysyntää 
ja hintoja – kysyntäpuolen shokki
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Talouspolitiikan tavoite ylläpitää kokonais-
kysynnän ja -tarjonnan tasapainoista kehitystä 

Kokonaistarjonta

Kokonaiskysyntä

Elpyminen koronasta

Tuki kuluttajille Ukrainan kriisissä

Ostovoiman hiipuminen

Rahapolitiikan kiristyminen
Sota ja sen seuraukset

Kiinan 0-covid -politiikka

Investoinnit 
huoltovarmuuteen, 
vihreään siirtymään, 
digitalisaatioon…

EKP:n rooli! 
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Inflaation kiihtyminen ja rahapolitiikkanäkymän 
muutos ovat aiheuttaneet ison korkoliikkeen
Ukrainan kriisin ja muiden makroriskien negatiiviset 
kasvuvaikutukset voivat kuitenkin pian jarruttaa nousutrendiä
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Keskuspankkien päätehtävä on nyt pitää pitkän 
aikavälin inflaatio-odotukset aisoissa

Fedin oma 
mediaaniodotus
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EKP:ltäkin odotetaan terävää mutta lyhyttä 
koronnostosykliä 



7.
4.

20
22

13

Riskimarkkinat vakautuneet



Suomen talous
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Luottoriskit, 
omistukset

Luottamus

Ulkomaan-
kauppa

Ostovoima

Spesifit, suorat vaikutukset

Yleiset, epäsuorat vaikutukset

Julkinen 
talous

Suomen 
geopoliittinen/-

taloudellinen asema

• Uudet menopaineet
• Korkomenojen kasvu
• Verotulot?

• Asemamme kilpailussa 
investoinneista ja 
osaajista?

• EU viiteryhmänä 
korostuu

• Energian, ruuan ja 
erilaisten materiaali-
hintojen nousu

Ukrainan kriisin vaikutuskanavat 
Suomen talouteen
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Asumisen, energian ja ruuan kustannusnousu tuntuu 
jo talousluottamuksessa
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Hyvä lähtötilanne pehmentää 
välittömiä vaikutuksia
Kotitaloudet
• Kotitalouksien reaaliansiot alenevat 2022 

selvästi
• Hyvä työllisyystilanne, keskiluokan  

”koronasäästöt” sekä etuuksien indeksisuoja 
puskuroivat vaikutuksia

• Varottava politiikkatoimia, jotka hidastavat 
sopeutumista suhteellisten hintojen muutoksiin

Kuntatalous:
• Epävarmuutta talousvaikutusten syvyydestä ja 

kustannuskehityksestä - alueellisia eroja 
• Välittömät vaikutukset kuntien tuloihin rajalliset, 

valtiolla päävastuu kriisin hoidosta
• Pohjalla kuntatalouden vahvistuminen 2020-21
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Sodalla on myös 
pitkävaikutteisia seurauksia

Rahapolitiikan suunta voi olla 
pidempikestoisesti muuttumassa?
• Korkomenojen merkitys

Valtio joutuu panostamaan 
huoltovarmuuteen, puolustukseen jne.
• Kimmokevaikutus kuntien rahoitukseen?

Suomen geopoliittisen aseman muutos
• Kilpailu investoinneista ja osaajista ei 

ainakaan helpotu
• Kv. vetovoima - kaupungit avainasemassa
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Venäjän hyökkäyssodan alustava vaikutusarvio 
Suomen makrotalouteen



Kuntarahoitus on laatinut tämän esityksen. Sen tiedot perustuvat esityksen 
laatimishetken tilanteeseen ja voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Kuntarahoituksella ei ole velvollisuutta päivittää, muokata tai täydentää julkaisua.
Esitystä ei ole laadittu erityisesti kenellekään henkilölle tai yhteisölle. Mitään siinä 
olevaa ei voi tulkita sijoitusneuvoksi tai tarjoukseksi ostaa tai myydä arvopapereita. 
Tämä esitys on tarkoitettu ainoastaan alkuperäisen vastaanottajan käyttöön, eikä 
esitystä tai sen osaa saa käyttää tai kopioida ilman Kuntarahoituksen lupaa.
Tätä esitystä tai sen kopioita ei saa levittää Yhdysvaltoihin eikä yhdysvaltalaisille 
vastaanottajille vastoin Yhdysvaltain laissa asetettuja rajoituksia. Myös muiden 
maiden lait ja säännökset voivat rajoittaa tämän esityksen levittämistä.

Vastuuvapauslauseke
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