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ta huomattavasti vähäisempi siitä mitä se oli ennen vuotta 
2014. Tuolloin Venäjä muun muassa valtasi Krimin Ukrai-
nalta, jonka seurauksena länsimaat asettivat talouspakot-
teita Venäjää kohtaan. Arviomme mukaan Ukrainan so-
dan suorat ja epäsuorat vaikutukset heikentävät Suomen 
talouskasvua 1,5–2,0 prosenttia tänä vuonna. Seuraavina 
vuosina vaikutus on tätä pienempi. Talouskasvua heiken-
tävät kuitenkin myös euroalueella kiristyvä rahapolitiikka 
ja kasvanut epävarmuus tulevasta.

VENÄJÄN-KAUPPA NÄIVETTYY

Suomen ja Venäjän välinen kauppa supistuu suurelta 
osin tänä vuonna eikä palaudu takaisin vuosien 2023–
2024 aikana. Kaupankäynti Venäjän kanssa on jo supis-
tunut huomattavasti sodan alettua. Suomen tavarajuna 
liikenne Venäjälle on päätetty ajaa alas, mikä laskee tätä 
edelleen. Uudet pakkoteet, jotka pysäyttäisivät kaiken lai-
valiikenteen Venäjän kanssa, laskisivat kauppaa entises-
tään. Monet toimijat ovat kuitenkin lopettaneet Venäjän 
kanssa käytävän kaupan jo aiemmin, vaikka ne eivät ole 

TALOUSENNUSTE VUOSILLE 2022–2024

Eurooppa 
syöstiin kriisistä 
toiseen
Uuteen sukellukseen on
oltava valmiina

 » Venäjän-kauppa tiensä päässä 

 » Euroalueen talous kasvaa aiemmin arvioitua heikom-
min

 » Euroalueen korot nousevat

 » Suomen työmarkkinat kehittyvät myönteisesti

 » Pandemian aikana kertyneet säästöt tukevat yksityi-
sen kulutuksen kasvua 

 » Julkinen talous alijäämäinen ja velkaantuu

Alkuvuonna koronavirusepidemia hidasti vielä Suomen 
talouskasvua. Näytti kuitenkin jo siltä, että pandemian ta-
lousvaikutukset jäävät jo vähäisiksi niin Suomessa kuin 
Euroopassa. Suomen talous oli edelleen vahvassa kas-
vussa vuoden alussa. Helmikuun lopulla Eurooppaa jär-
kytti kuitenkin uusi kriisi -- Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Se 
heikentää tulevia talousnäkymiä laajasti ja voimakkaasti. 
Sota jatkuu edelleen ja tämä luo erityistä epävarmuutta 
talousnäkymiin. On epäselvää, miten kauan sota jatkuu, 
millaiseen lopputulokseen siinä päädytään ja miten laa-
jat vaikutukset tällä on talouteen.

Ennusteessamme olemme olettaneet, että sota ei 
laajene muihin maihin. Toisaalta asetetut pakotteet ovat 
suurelta osin voimassa koko ennustehorisontin ja Venä-
jän kaupan tyrehtyminen jää pitkäaikaiseksi, koska sota-
toimien päätyttyä tilanne jatkuu lukkiutuneena konfliktina. 
Venäjän merkitys Suomen taloudelle on kohtalainen mut-
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nykyistenkään pakotteiden alaisia. Siksi näiden uusien 
pakotteiden vaikutus ei olisi kovin dramaattinen.

Aiemmin Venäjältä tuotiin Suomeen paljon raaka-ai-
neita ja Venäjälle vietiin koneita, laitteita ja valmistettuja 
tavaroita. Suomessa Venäjältä tuotuja raaka-aineita on 
jatkojalostettu, kun taas Venäjälle on viety paljon täällä jo 
jalostettuja tuotteita. Venäjän-kaupan supistuminen vai-
kuttaa erityisesti tiettyihin teollisuuden toimialoihin mut-
ta myös esimerkiksi energiasektoriin, tukkukauppaan, 
turismiin ja kuljetuspalveluihin.

Venäjä ja Ukraina tuottavat paljon tiettyjä raaka-ainei-
ta. Tämän tuotannon tyrehtyminen voi näkyä yllättävinä 
häiriöinä tuotantoketjuissa. On vaikea arvioida tarkkaan, 
miten näiden tuotteiden ehtynyt tarjonta vaikuttaa Suo-
men ja Euroopan talouteen. Suomen osalta arvioimme 
kuitenkin, että suurelta osin Venäjän tuonti on korvatta-
vissa muualta ja vastaavasti vientituotteille löytyy uusia 
kohteita, jos maailman talouden kasvu jatkuu kohtuulli-
sena. Mikrosirut ovat yksi tuoteryhmä, joka on nykyisin 

erittäin tärkeä monien lopputuotteiden valmistuksessa. 
Mikrosiruista oli pulaa jo pandemian aikana, mutta sota 
Ukrainassa vaikeuttaa ainakin jatkuessaan pitkään mi-
krosirujen valmistusta entisestään (ks. lisää erillisteksti 
Venäjän hyökkäys Ukrainaan pitkittänee mikrosirupulaa).

TALOUSKASVU JATKUU KOHTALAISENA JA 
TYÖLLISYYS PARANEE

Suomen talous jatkaa selvässä kasvussa ennustevuo-
sina. Yksityinen kulutus kasvaa, vaikka nopea inflaatio 
heikentää sitä. Pandemian aikana kotitalouksille kertyi 
huomattava määrä säästöjä, koska kulutusmahdollisuu-
det vähenivät. Arviomme, että pandemian vaikutus kulu-
tukseen on loppuvuonna enää vähäistä ja siksi kertyneitä 
säästöjä aletaan käyttää. Ukrainan sodan seurauksena 
kulutus ei näyttäisi supistuneen toisin kuin pandemian 
alkaessa. Lisäksi myös työllisyystilanne paranee edel-
leen, mikä vaikuttaa palkkasumman kasvuun.

KYSYNNÄN JA TARJONNAN TASE

Mrd. € Määrän muutos (%)

2021 2021 2022e 2023e 2024e

Bruttokansantuote 252,9 3,5 1,8 1,5 1,4

Tuonti 97,9 5,3 2,6 2,9 2,2

Kokonaistarjonta 350,8 4,0 2,0 1,9 1,6

Vienti 98,5 4,7 4,7 4,3 3,3

Kulutus 188,8 3,2 1,1 0,9 1,1

yksityinen 127,8 3,1 2,0 1,9 2,0

julkinen 60,9 3,2 -0,8 -1,1 -0,9

Investoinnit 59,1 1,2 3,1 3,2 2,6

yksityiset 48,6 4,6 3,5 4,7 3,5

julkiset 10,5 -12,0 1,0 -3,9 -2,3

Kokonaiskysyntä 350,8 4,0 2,0 1,9 1,6

Lähde: Tilastokeskus, Labore
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Alkuvuonna työmarkkinoilla oli paljon avoimia työ-
paikkoja ja työllisyys jatkoi kasvua vuoden vaihteessa 
asetettujen koronarajoitusten purkamisen jälkeen. Venä-
jän hyökkäys Ukrainaan heikentää myös työllisyyden ke-
hitystä. Arviomme mukaan hyvä työllisyyskehitys jatkuu 
edelleen niillä toimialoilla, joille Venäjän-kaupan merkitys 
on pieni. Nämä alat työllistävät myös niiltä aloilta, jotka 
kärsivät tilanteesta. Kaikkiaan työllisyys siis kasvaa ja 
työttömyysaste jatkaa supistumistaan, vaikka työllisyys-
tilanteen kehitys ei ole niin suotuisaa kuin se olisi, jos Eu-
roopassa ei olisi sotaa.

Tämän vuoden voimakas inflaatio hidastuu ennus-
teemme mukaan seuraavina vuosina muun muassa 
euroalueella kiristyvän rahapolitiikan takia. Inflaatio on 
kuitenkin vielä ensi vuonnakin yli kaksi prosenttia. Arvi-
oimme, että ansiotaso nousee tänä vuonna kohtalaises-
ti, mutta ei kuitenkaan yhtä nopeasti, kuin inflaatio. Näin 
ollen reaaliansiot supistuvat tänä vuonna jonkin verran, 
mikä heikentää ostovoimaa. Tämä on kuitenkin ennus-
teemme mukaan tilapäistä, koska seuraavina vuosina 
reaaliansiot jälleen kasvavat. Reaaliansioiden supistumi-
sen tilapäisyys ja heikohko tuottavuuskehitys puoltavat 
kohtalaisen maltillisia palkkaratkaisuja (ks. lisää erillis-
teksti Kiehuuko työmarkkinakattila yli?).

MUUTOKSIA EUROALUEEN TALOUSKASVUSSA JA 
RAHAPOLITIIKASSA

Koronapandemia oli talouskriisinä ainutlaatuinen. Vielä 
pandemian aikana ajateltiin, että sen väistyttyä siirrytään 
takaisin suurin piirtein samanlaiseen taloustilanteeseen, 
jossa oltiin vuonna 2019. Nyt euroalueella on kuitenkin 
edessä uudenlainen taloustilanne ja nollakorkojen ajan-
jakso tulee arviomme mukaan päättymään. 

Ennen pandemiaa inflaatio oli ollut euroalueella pit-
kään hidasta, vaikka EKP kevensi rahapolitiikkaa en-
nennäkemättömällä tavalla. Pandemian loppupuolella 
inflaatio voimistui merkittävästi. Tätä selittävät ainakin 
pandemian aiheuttamat häiriöt tuotantoketjuihin, muut-
tunut kulutuskysyntä, talouden nopea palautuminen 
pandemiasta ja finanssipoliittinen elvytys, joka etenkin 
Yhdysvalloissa oli massiivista. Tämän lisäksi myös raha-
politiikkaa kevennettiin entisestään.

Viime vuonna monet arvioivat, että voimistunut inflaa-
tio on suurelta osin väliaikaista ja se väistyy pandemian 
myötä. Nyt on kuitenkin selviä viitteitä siitä, että inflaatio 
jatkaa voimakkaana pidemmän aikaa. Etenkin Yhdysval-
loissa inflaatiota ei nosta enää pelkästään energian hinnat 
vaan myös palkat ovat nousseet merkittävästi. Euroalu-
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eella ollaan toistaiseksi tilanteessa, jossa inflaatio ei näy 
vielä palkkojen nousuna. Euroalueellakin on historiallisen 
alhainen työttömyysaste, mutta työmarkkinat eivät ole 
kuitenkaan kuumentuneet yhtä paljon kuin Yhdysvalloissa 
(ks. lisää erillisteksti Rahan painamisella voi olla arvaa-
mattomat seuraukset). Arviomme mukaan euroalueella 
inflaatio asettuukin Yhdysvaltoja helpommin EKP:n tavoit-
teeseen ja voimakkain vaihe jää kohtuullisen lyhyeksi.

Sota Ukrainassa vaikuttaa kielteisesti euroalueen 
kasvuun monen kanavan kautta. Arviomme mukaan eu-
roalue jatkaa kuitenkin vahvassa kasvussa tänä vuonna 
ja kohtalaisessa kasvussa seuraavina vuosina. Jän-
nittynyt geopoliittinen tilanne Euroopassa luo kuiten-
kin huomattavaa epävarmuutta talousnäkymiin. Mah-
dolliset uudet EU:ssa keskustelussa olevat pakotteet, 
jotka koskisivat esimerkiksi öljyä ja kaasua, laskisivat 
euroalueen ennusteita varsinkin siinä tapauksessa, jos 
nämä pakotteet ovat voimassa pitkään. Toisaalta tarve 
irtautua fossiilisista polttoaineista kasvaa, mikä luo uu-
sia investointipaineita.

JULKINEN TALOUS AJAUTUU ENTISTÄ 
HANKALAMPAAN TILANTEESEEN

Julkisen talouden tila kohentui viime vuonna ja tämä 
suotava kehitys olisi jatkunut, jos Venäjä ei olisi hyökän-
nyt Ukrainaan. Arviomme mukaan jatkuva talouskasvu 
ja parantuva työllisyys kasvattavat julkisen sektorin ve-
rotuloja, mutta eivät kuitenkaan riitä tasapainottamaan 
valtiontaloutta vuosina 2022–2024. Valtiontalouden ta-
sapainottaminen vaatii menoleikkauksia, veronkorotuk-
sia tai molempia. Myös julkisen sektorin tuottavuuden 
parantaminen helpottaisi tilannetta.

Valtiontalous on pitkään ollut merkittävästi alijäämäi-
nen. Suuriin ikäluokkiin liittyvät hoitomenot ovat tulevai-
suudessa suuret. Koronapandemian aikana valtionvelka 
kasvoi merkittävästi. Uudet menoerät puolustukseen, pa-
kolaistilanteen hoitamiseen ja erilaisiin tukitoimiin nosta-
vat valtiontalouden menoja edelleen. Uudet menoerät 
katetaan suurelta osin lainarahalla. Ennusteemme mu-
kaan valtionlainojen korot nousevat selvästi ohjauskoron 
nostojen myötä vuosien 2022–2024 aikana. Näin ollen 
julkisen sektorin korkomenoista tulee tulevaisuudessa 
aikaisempaa merkittävämpi menoerä.

Suomen valtion velkataso on edelleen moniin mui-
hin EU-maihin nähden kohtuullinen. Siksi emme ole yhtä 
hankalassa tilanteessa kuin moni muu EU-maa. Valtion-
talouden tilaan kannattaisi kuitenkin reagoida nyt, sillä 
korkeasuhdanne on oikea ajankohta sopeutuksille. Vii-
vyttely vaikeuttaa valtiontalouden tasapainottamista en-
tisestään tulevaisuudessa.

Kansainvälinen talous
VENÄJÄN HYÖKKÄYS
UKRAI NAAN MUUTTI 
LUPAAVASTI ELPYNEITÄ 
NÄKYMIÄ
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