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Takana kova vuosi, jonka kaikkia 
vaikutuksia talouteen ei ole vielä nähty

Suhdanne-ennuste

Q4
2022

Vuoden 2022 tilannekuva muuttui myös talouden osalta oleellisesti jo alkuvuodesta, kun 
Venäjä aloitti brutaalin hyökkäyssodan Ukrainaa vastaan. Suomi selviää näillä näkymin lievällä 
taantumalla, mutta tähän skenaarioon liittyy huomattavia riskejä.

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

Nuolet: ennustetta    nostettu      laskettu      säilynyt ennallaan.

*Ennuste vuosikeskiarvoina.  Lähde: Tilastokeskus, Kuntarahoitus  

Tarjonta
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Muut ennusteet*
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Työttömyysaste (15–74 v.)

Tuonti

Julkinen kulutus

Vienti

Kuluttajahintainflaatio
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2022e

1,8

2,5
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3,0

1,5

7,0



Länsimaiden Venäjään kohdistamat pakotteet sekä Venäjän 
vastatoimet heijastuivat kansainvälisiin kauppavirtoihin ja nostivat 
sekä energian että raaka-aineiden hintoja. Kustannuspaine  
kiihdytti entisestään jo edellisvuonna voimistunutta inflaatiota. 
Sota, elinkustannusten nousu ja huoli energian riittävyydestä 
syöksivät yleisen talousluottamuksen pahasti raiteiltaan.

Oman väkevän lisämausteensa vuoteen 2022 on tuonut raha-
politiikan jyrkkä U-käännös. Vielä ennen Venäjän hyökkäyssotaa 
keskuspankit aliarvioivat inflaation sitkistymiseen liittyviä riskejä. 
Rahapolitiikkamuutoksen myöhästymisen vuoksi kiristystoimissa 
on sittemmin jouduttu etenemään ripeästi ja pitkin askelin.

Talouden resilienssi on yllättänyt myönteisesti
Toimintaympäristön jyrkistä käänteistä huolimatta bkt-kehitys on 
vielä kuluvan vuoden aikana yllättänyt myönteisesti. Euroalueella 
kasvu on toistaiseksi jatkunut melko tasaisena ja Suomessakin 
bkt-kasvu painui negatiiviseksi vasta heinä–syyskuussa odotta-
mattoman vahvan alkuvuoden jälkeen.

Odotuksia vahvemman kehityksen taustalla on useita selittäviä 
tekijöitä. Tuotannon ja toimitusketjujen pullonkaulat, jotka vielä 
viime vuonna häiritsivät pahasti tavarakauppaa, ovat 2022 aikana 
selvästi helpottaneet. Koronarajoitusten poistuminen on puoles-
taan piristänyt palvelualoja. Korona-aikana kertyneet ylimääräiset 
säästöt ovat myös jossain määrin auttaneet kotitalouksia 
selviämään elinkustannusten nopeasta noususta. Yrityssektori 
taas näyttäisi sopeutuneen Eurooppaa vaivaavaan energiakriisiin 
ennakoitua paremmin.

Taantuma on jäämässä näillä näkymin lieväksi, 
mutta riskit kasvavat
Kasvunäkymä on syksyn mittaan kuitenkin selvästi heikentynyt 
kaikilla päätalousalueilla. Suomessa laskusuhdanne on toden-
näköisesti jo alkanut kotitalouksiin kohdistuneen kolmoisiskun 
seurauksena:  ruoka-, energia- ja asumismenojen samanaikainen 
voimakas kasvu heikentää kuluttajien ostovoimaa ja supistaa yksi-
tyistä kulutusta. Korkojen nopea nousu jarruttaa investointeja ja 
hiljentää asuntomarkkinoita. Asuntojen hinnat ovat jo kääntyneet 
selvään laskuun.

Suomen teollisuuden osoittaman vahvuuden ja korkean työlli- 
syyden ansiosta arvioimme kuitenkin yhä, että talouden alkava 
taantumajakso jää suhteellisen lieväksi ja lyhytkestoiseksi. 
Pidämme lähivuosien kasvuennusteemme ennallaan. Odotamme 
Suomen bkt:n supistuvan 0,5 prosenttia vuonna 2023 ja kasvavan 
1,5 prosenttia vuonna 2024. Olemme tarkistaneet kuluvan vuoden 
bkt-ennustettamme hieman ylöspäin 1,8 prosenttiin odotettua 
vahvemman toteutuneen kehityksen vuoksi.
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On kuitenkin hyvä todeta, että edellä kuvattuun lievän taantuman 
perusskenaarioon liittyy huomattavia riskejä. Kuluttajien säästö- 
puskurit pienenevät ja elinkustannusten nousun negatiiviset vaiku-
tukset voivat alkaa ensi vuoden aikana kasautua. Myös Euroopan, 
Yhdysvaltojen ja Kiinan suhdanteiden samanaikainen jäähtyminen 
voi heikentää vientiteollisuuden näkymiä odotettua enemmän.

Merkittävä tulevaan talouskehitykseen liittyvä riski on myös poik-
keuksellisen jyrkästi noussut korkotaso, joka ei vielä ole täydellä 
voimalla iskenyt kuin osaan velallisia. Monilla kotitalouksilla, joilla 
korontarkistuspäivät ajoittuvat vuoden alkupuoliskolle, korkome-
nojen tuntuva kasvu tulee eteen vasta ensi talven ja kevään aikana. 

Korkea työllisyys on suhdannenäkymän vahvin 
henkivakuutus
Työnantajat näyttävät toistaiseksi katsovan väliaikaisen suhdanne- 
kuopan yli ja pyrkivän pitämään osaavasta työvoimasta kiinni. 
Mikäli talous pysähtyy talvella odotettua pahemmin, lomautukset 
ja irtisanomiset voivat jälleen alkaa pyöriä, vaikkakin hitaammin ja 
pidemmällä viiveellä kuin normaalisti. Matka vakavasta työvoima-
pulasta työttömyyden rivakkaan nousuun on kuitenkin pitkä.

On odotettavissa, että taloussuhdanteen jäähtyminen välittyy 
lopulta jossain määrin myös työmarkkinoille: työllisyyden kasvu 
pysähtyy ja työttömyysaste kääntyy maltilliseen nousuun.  
Odotamme edelleen työttömyyden nousevan ensi vuonna 
maltillisesti 7,4 prosenttiin ja säilyvän likimain samalla tasolla  
(7,3 %) myös vuonna 2024.

Koronnostot jatkuvat vielä 2023 alkupuoliskolla
Kuluttajahintojen voimakkain nousuvauhti on jo rauhoittumassa, 
mutta inflaation aleneminen keskuspankkien tavoitetasolle 
voi viedä parikin vuotta. Koronnostot oletettavasti jatkuvat 
ainakin vuoden 2023 alkupuoliskon ajan ja muut rahapolitiikan 
kiristystoimet vielä selvästi tätäkin pidempään. Yhdysvalloissa 
ohjauskorkoa nostettaneen noin 5 prosenttiin ja euroalueella 
2,5–3 prosentin tuntumaan. 

Inflaatiohuippu ohitetaan pian – hintojen nousua 
sitkistäviä tekijöitä on kuitenkin seurattava
Kuluttajahintainflaatio on kuluvan vuoden aikana kiihtynyt 
Suomessakin korkeimmilleen lähes 40 vuoteen. Hintojen 
nousuvauhti on silti toistaiseksi jäänyt euroalueen keskiarvoa 
matalammaksi. Energian hintojen inflaatiota kohottava vaikutus ei 
ole Suomessa ollut aivan yhtä voimakasta kuin Keski-Euroopassa. 
Toinen syy muuta euroaluetta hitaampaan inflaatioon voi piillä 
pitkissä sopimushinnoissa, jotka reagoivat kustannuspaineeseen 
viiveellä. Jos yleinen hintatason muutos vaikuttaa Suomessa 
sopimushintoihin keskimääräistä myöhemmin, inflaatio saattaa 
myös laskea muuta euroaluetta hitaammin.

Lievän taantuman 
perusskenaarioon liittyy 
huomattavia riskejä.

Ruoka-, energia- ja asumis- 
menojen samanaikainen 
voimakas kasvu heikentää 
kuluttajien ostovoimaa ja 
supistaa yksityistä kulutusta.
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Olemme tarkistaneet kuluvan vuoden inflaatioennusteemme  
7,0 prosenttiin. Inflaatiohuippu ajoittuu todennäköisesti vuoden 
2022 loppuun, mutta inflaatio pysyy vielä ensi vuonnakin 
poikkeuksellisen korkealla tasolla. Vuonna 2023 odotamme 
kuluttajahintojen nousevan keskimäärin 4,5 prosentin vauhdilla. 
Vuonna 2024 inflaatio alenee vihdoin kahteen prosenttiin.

Vuosi 2023 antaa kunnille tilaisuuden sopeuttaa 
talouttaan pitkällä aikavälillä kestäväksi
Sote-uudistus muuttaa perustavanlaatuisesti kuntataloutta. 
Kuntien toiminnan volyymi puolittuu ja uudistus myllertää myös 
niiden tulojen ja menojen rakennetta. Ensi vuonna muutoksen 
tuulet eivät kuitenkaan vielä täydellä voimallaan puhalla, sillä 
kuntataloutta hellii yli miljardin euron kertaluontoinen verohyöty. 
Kyse on ns. verohännästä eli sote-uudistukseen liittyvien vero- 
leikkausten toteutumisesta täysimääräisinä vasta vuonna 2024. 

Tilapäisen verohyödyn ansiosta kuntatalous on vuonna 2023 
rahoituksellisesti vahvemmassa tilassa kuin kertaakaan aiemmin 
2000-luvulla, vaikka palkka- ja korkomenojen nousu sekä yleisen 
kustannusinflaation kiihtyminen rokottavat ikävästi myös kuntia. 
Ensi vuosi tarjoaakin kunnille eräänlaisen aikalisän, joka kannattaa 
käyttää sen miettimiseen, miten oman kunnan talouden pitkän 
aikavälin kestävyys voidaan turvata.

Yksi sote-uudistuksen seurauksista kuntataloudelle on pääoma-
menojen merkityksen korostuminen: kuntien investointitarpeet 
vähenevät huomattavasti vähemmän kuin toimintamenot 
supistuvat. Samalla poistojen osuus kuntien kirjanpidollisessa 
kustannusrakenteessa kasvaa. Sote-uudistuksen jälkeen inves-
tointikyvystä huolehtiminen onkin kunnille entistä tärkeämpää.

Vuoden 2023 väliaikaisesti vahvojen talouslukujen ei pidä antaa 
hämätä, vaan riittävän vuosikatteen ylläpitoon on jatkossa 
kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota erityisesti nyt, kun 
korkotaso on selvästi noussut ja lainanhoitokustannuksista on 
jälleen tullut aidosti merkitsevä menoerä.

Sote-uudistus jakaa kuntia entistä selvemmin 
taloudellisesti vahvoihin ja alijäämäisiin kuntiin
Sote-uudistuksen myötä kuntien taloudellisen tilanteen eriyty-
minen voimistuu. Rakenteellisesti alijäämäisten kuntien asema 
entisestään vaikeutuu, ylijäämäisillä kunnilla taloudellinen pelivara 
puolestaan kasvaa.

Erityinen pohdinnan paikka on rakenteellisesti alijäämäisissä 
kunnissa. Sote-uudistus ei pääsääntöisesti kovin paljon muuta 
kunnan euromääräistä tasapainoasemaa, mutta käyttötalouden 
kokoon suhteutettuna epätasapainot voivat huomattavasti 
kasvaa. Samaan aikaan alijäämäisten kuntien sopeutustarve 
kohdistuu tulevaisuudessa aiempaa selvästi kapeampaan 
tehtäväkenttään.

Tarve parantaa perustehtävien kustannustehokkuutta voi osassa 
kuntia olla niin suuri, että se oletettavasti vauhdittaa kuntien välistä 
yhteistyötä ja lopulta myös kuntaliitoksia. Vaikeasti alijäämäisiä 
kuntia on suhteellisesti enemmän alle 5000 asukkaan kunnissa 
kuin suurissa ja keskisuurissa kunnissa.

Kuntataloudessa on syytä varautua siihenkin, että valtiontalouden 
vaikea epätasapaino heijastuu tulevina vuosina kuntien valtion-  
osuuksiin. Vaikka paisuvat sotemenot poistuvat kuntien vastuulta, 
hyvinvointialueiden rahoituskriisi on epäsuorasti ongelma myös 
kuntataloudelle.

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

Vuosi 2023 tarjoaa kunnille 
aikalisän sen miettimiseen, miten 
oman kunnan talouden pitkän 
aikavälin kestävyys voidaan 
turvata.

Inflaatiohuippu ajoittuu 
todennäköisesti vuoden 2022 
loppuun.




