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Vahva lähtötilanne tukee Suomen taloutta, 
mutta inflaatiossa piilee isoja riskejä 

Suhdanne-ennuste

Q2
2022

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on oleellisesti muuttanut myös Suomen talouden kuvaa.  
Varsinkin kuluttajien luottamus on heikentynyt, mutta myös elinkeinoelämän suhdanne
odotukset ovat kääntyneet loivasti alaviistoon. 

KUNTARAHOITUS:  
SUOMEN TALOUDEN ENNUSTE, KESÄKUU  2022
Määrän muutos, %

Tarjonta

Kysyntä

Muut ennusteet*

Bkt

Yksityinen kulutus

Investoinnit

Työttömyysaste (15–74 v.)

Tuonti

Julkinen kulutus

Vienti

Kuluttajahintainflaatio

2021

3,5

3,1

1,2

7,6

4,6

3,2

4,2

2,2

2023e

0,5

0,5

-0,5

6,8

0,5

0,5

1,5

2,5

2022e

1,5

1,0

3,0

6,8

2,5

2,0

1,5

5,5



Kustannusten ja korkotason nousu varjostaa erityisesti 
rakentamisen näkymiä. Ylipäänsä investointien kannalta toiminta-
ympäristö on nyt kaikkea muuta kuin optimaalinen. Suomen tuleva 
Nato-jäsenyys osaltaan selkeyttää maamme turvallisuuspoliittista 
asemaa ja vähentää Suomeen liitettäviä maariskejä, kunhan 
jäsenyysprosessin alkuhankaluuksista päästään eteenpäin. 

Sotatodellisuus näkyy jo Suomen talouden kehityksessä. 
Tammi–maaliskuussa bkt vielä kasvoi (0,2 % edellisestä 
vuosineljänneksestä), mutta positiivinen lukema oli paljolti 
voimakkaasti kasvaneiden julkisten investointien varassa. 
Yksityisten kysyntätekijöiden kehitys oli heikkoa: sekä yksityinen 
kulutus että investoinnit supistuivat hieman. Nettovienti laski 
metsäteollisuuden lakon, Venäjän kaupan nopean vähenemisen 
sekä viime vuoden lopun haastavan vertailujakson seurauksena.

Ostovoiman heikkeneminen on suurin  
kotimainen riskitekijä
Haasteista huolimatta Suomen talous lipuu kohti vastatuulta 
 paremmista lähtökohdista kuin kaksi vuotta sitten korona-
pandemian vyöryessä päälle. 

Koronarajoitusten poistuminen on luonut palvelusektorille hyvää 
virettä. Teollisuudessa tilauskanta on edelleen niin vahva, että 
sen voimin teollinen tuotanto yltänee kasvuun vielä ainakin tänä 
vuonna. Myös työllisyyden vahvistuva trendi on jatkunut Venäjän 
hyökkäyssodan syttymisen jälkeenkin. Työllisyysaste on noussut 
jo 74 prosentin tuntumaan. Kausitasoitettu työttömyysaste 
puolestaan on painunut lähelle 6 prosenttia ja on alhaisimmillaan 
sitten kevään 2008. Toisaalta koronapandemian aiheuttama 
nousu pitkäaikaistyöttömyydessä sulaa hitaasti. Yli vuoden 
työttömänä olleita on edelleen lähes 100 000.

Isoin kotimainen epävarmuustekijä on se, miten voimakkaasti 
inflaation kiihtyminen jarruttaa kotimaista kulutuskysyntää. 
Kokoaikaisten palkansaajien reaaliansiot laskivat tammi–
maaliskuussa 2,7 prosenttia edellisvuodesta. Viimeksi 
ostovoima heikkeni yhtä voimakkaasti 1970-luvun loppupuolella. 
Jossain määrin kyse on suhteellisten hintojen muutoksesta, 
mihin kotitaloudet voivat reagoida kulutustottumuksia 
muuttamalla. Suuri osa kustannuspaineesta tulee kuitenkin 
välttämättömyyshyödykkeiden, kuten ruuan, polttonesteiden 
ja asumisen, kallistumisesta. Myös velallisten korkomenot ovat 
lähdössä reippaaseen nousuun. Osalla kotitalouksia on yhä jäljellä 
korona-aikana kertyneitä ylimääräisiä säästöjä, mikä voi hieman 
lievittää ostovoiman alenemisen vaikutuksia. 

Syksyn palkkaneuvotteluja käydään poikkeuksellisen hankalissa 
olosuhteissa. Reaalinen ansiokehitys on syvästi pakkasella, mutta 
stagflatorisen paineen keskellä myös yritysten palkanmaksukyky 
heikkenee. Tilannetta mutkistavat kunta-alan jumittavat sopimus-
neuvottelut, jotka voivat kiihdyttää palkkavaatimuksia muissakin 
pöydissä. Nimellispalkkojen nousukierrettä ei kuitenkaan saisi nyt 
päästää laukalle, jottei inflaatiosta tule pitkäaikainen riesa.
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Vahvan lähtötilanteen ansiosta bkt kasvaa  
2022 vielä kohtalaisesti – 2023 näkymä  
on hyvin epävarma 
Suomen talouden suhteellisen hyvästä pohjavireestä huolimatta 
kasvunäkymä on sodan, inflaation ja rahapolitiikan nopean 
kiristymisen vuoksi väistämättä heikkenemässä. Kuluvan vuoden 
sisällä bkt-kasvua kertyy vain vähän ja myös miinusmerkkisiä 
vuosineljänneksiä saatetaan nähdä. Viime vuodelta siirtyneen 
vahvan kasvuperinnön ansiosta vuoden 2022 bkt-kasvu yltää 
kuitenkin vielä 1,5 prosenttiin. Sen sijaan 2023 bkt-kasvu on 
jäämässä hyvin vaisuksi. Odotamme bkt:n kasvavan ensi vuonna 
vain 0,5 prosenttia – ja sekin edellyttää, että talous jo toipuu 
vuoden 2023 aikana.  

Suhdannenäkymän heikkeneminen hidastaa myös työllisyys-
kasvua. Osaajapulakin on niin vakava ongelma, että yksistään se 
rajoittaa työsuhteiden syntymistä. Vaikeasti täytettävien toimien 
osuus avoimista työpaikoista on korkeampi kuin edellisissä 
suhdannehuipuissa. Työttömyyden viimeaikaisen rivakan laskun 
vuoksi olemme kuitenkin alentaneet arviotamme työttömyys-
asteen kehityksestä. Odotamme työttömyysasteen olevan 
keskimäärin noin 6,8 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna. 

Inflaatio on nyt yksi talouden seuratuimmista mittareista ja sen 
laskukäännettä odotellaan. Valitettavasti energian hintojen 
vaikutus elintarvikkeiden sekä muiden kulutushyödykkeiden ja 
palveluiden hintoihin tulee yhä laajenemaan. Vaikka energian 
hintapiikki alkaisikin jo pikkuhiljaa helpottaa, muut hinnat 
jatkanevat vielä jonkin aikaa nousussa. Näillä näkymin inflaatio 
kääntyy selvemmin laskuun vasta ensi vuoden alkupuolella. 
Arvioimme Suomen kuluttajahintainflaation olevan 5,5 prosenttia 
vuonna 2022 ja 2,5 prosenttia vuonna 2023.

Rahapolitiikan kiristyksissä luvassa terävä aloitus
Kustannuspaine on jatkunut jo niin kauan, että pelkona on 
väliaikaiseksi oletetun inflaation siirtyminen tulevaisuuden 
inflaatio-odotuksiin ja palkkoihin. Keskuspankeilla on nyt kiire 
korjata rahapolitiikan kurssia, jotta luottamus pitkän aikavälin 
hintavakauteen säilyy – muuten inflaatiokierteestä voi tulla erittäin 
ikävä ongelma.

 Viime vuodelta siirtyneen 
vahvan kasvuperinnön ansiosta 
vuoden 2022 bktkasvu yltää 
kuitenkin vielä 1,5 prosenttiin. 
Sen sijaan 2023 bktkasvu on 
jäämässä hyvin vaisuksi.

 Nimellispalkkojen nousu
kierrettä ei kuitenkaan  
saisi nyt päästää laukalle,  
jottei inflaatiosta tule 
pitkäaikainen riesa.

 Viimeksi ostovoima heikkeni 
yhtä voimakkaasti 1970luvun 
loppupuolella.
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Keskuspankit ottavat tänä vuonna rahapolitiikan kiristyksissä 
terävän aloituksen, mutta saattavat sen jälkeen jäädä 
seurailemaan, miten talous kiristyksiin reagoi. Näillä näkymin 
Euroopan keskuspankki aloittaa koronnostot heinäkuussa. 
Kaikkiaan EKP nostaa korkoa 2022 aikana arviolta kolme kertaa, 
jolloin talletuskorko olisi vuoden lopussa 0,25 prosentissa. 
Ripeän alun jälkeen koronnostotahti selvästi hidastuu, mikäli 
makrotalouden ongelmat pahenevat.

Maailmantaloudessa on isoja rinnakkaisia riskejä
Sota Ukrainassa heijastuu monella tavalla muuhun 
Eurooppaan. Käsillä on turvallisuus- ja pakolaiskriisi sekä 
perushuoltovarmuuteen liittyviä uhkia. Samalla Yhdysvaltojen 
vetoapu maailmantaloudelle näyttäisi olevan oleellisesti 
vaimenemassa. Nopea korkotason nousu hyydyttää 
Yhdysvalloissa jo asuntokauppaa ja ostovoiman rapautuminen 
heikentää kulutuskysynnän näkymää. 

Maailmantalouden kannalta erittäin suuri kysymysmerkki on 
Kiinan hapuileva tasapainoilu tiukan koronapolitiikan ja maan 
kasvutavoitteiden tukemisen välillä. Suurkaupunkien 
koronasulkujen vuoksi Kiinan palvelusektori on pinteessä ja monet 
globaalin tavarakaupan kannalta olennaiset toimitusketjut jälleen 
takkuavat. Sulkutoimien aiheuttamat väliaikaiset häiriöt saattavat 
myös peittää alleen muita, kroonisempia ongelmia. Näistä vakavin 
on kiinteistösektorin voimakas jäähtyminen ja sen vaikutus Kiinan 
lähivuosien kasvuedellytyksiin. 

 Kiinan ja Yhdysvaltojen 
talouden samanaikainen 
jarruttaminen on koko 
maailmantalouden kannalta 
vaarallinen yhdistelmä.

Kiinan ja Yhdysvaltojen talouden samanaikainen jarruttaminen 
on koko maailmantalouden kannalta vaarallinen yhdistelmä. 
Sijoitusmarkkinoiden viimeaikainen hermostuneisuus kertoo, 
että taantuman riskit ovat nousseet. Yksi synkimmistä pilvistä on 
vakavan ruokakriisin uhka, joka kohdistuu erityisesti köyhimpiin 
maihin ja haavoittuvimmassa asemassa oleviin väestöryhmiin.

Sota heijastuu myös suomalaiskuntien asemaan 
Kevään kuntatalousohjelman perusteella kuntatalouden 
lähivuosien näkymä on aiempia ennusteita myönteisempi. Vuosina 
2022 ja 2023 kuntien rahoitusasema on noin miljardi euroa viime 
syksyistä arviota vahvempi. Vuosien 2024–2026 ennustemuutos 
on pienempi, mutta silti selvästi positiivinen. 

Ennustemuutosten taustalla on kuluvan vuoden osalta 
verotulokertymien ennakoitua voimakkaampi kasvu sekä 
odotuksia merkittävästi pienemmät nettoinvestoinnit. Koronatuet 
saattavat kuitenkin vielä jonkin verran vaikuttaa kuntatalouteen, ja 
nettoinvestointien odottamatonta supistumista voivat osaltaan 
selittää sote-kiinteistöjen myynnit. Kuntatalouden vahvistumisen 
taustalla saattaa siis olla paljolti kertaluonteisia selityksiä, eikä 
pysyvästä positiivisesta trendimuutoksesta ole vielä varmuutta.  

Ukrainassa käytävä sota seurannaisvaikutuksineen pahentaa 
osaltaan julkisen talouden epätasapainoa. Tarve panostaa 
puolustukseen ja huoltovarmuuteen lisää merkittävästi 
valtiontalouden alijäämää. Valtion kaventunut liikkumavara 
on välillisesti ilmeinen riski kuntataloudellekin, joka on osin 
riippuvainen valtion rahoituksesta. Kaiken lisäksi korkotason 
odotetun nousun vuoksi valtion ja kuntien taloudenpidossa on 
varauduttava korkomenojen selvään kasvuun. 

Viime vuosien talouskriisit ovat olleet erityisesti kaupungeille 
erityisen raskas koettelemus. Koronapandemian ja yhteiskunnan 
sulkutoimien talousvaikutukset olivat ikävimmät tiheästi asutuilla 
kaupunkiseuduilla, joilla palvelualojen merkitys tuotannon 
arvonlisäyksessä on keskimääräistä suurempi.

 Ukrainassa käytävä sota 
seurannaisvaikutuksineen 
pahentaa osaltaan julkisen 
talouden epätasapainoa.

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

 Keskuspankeilla on nyt kiire 
korjata rahapolitiikan kurssia, 
jotta luottamus pitkän aikavälin 
hintavakauteen säilyy – muuten 
inflaatiokierteestä voi tulla 
erittäin ikävä ongelma.

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

