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ENERGIAN HINNAN NOUSU, INFLAATION KIIHTYMINEN JA 

KESKUSPANKIN ROOLI: Blogikirjoittajan ja Rouva Pääministerin 

puolivillaiset ajatukset keskuspankin roolista. (Voi varautua 

pitemmän kaavan mukaiseen esitykseen.) 

 

Viime aikoina on keskusteltu keskuspankin roolista, ja 

kritisoitu sen tiukentunutta rahapolitiikkaa. Lähtölaukauksina 

oli Suomen Kuvalehden itsensä marxilaiseksi määrittelevän 

(https://fi.wikipedia.org/wiki/Antti_Ronkainen_(tutkija) ) 

blogistin artikkeli (https://suomenkuvalehti.fi/vallan-

mahotonta/tunnen-kuinka-vauhti-kiihtyy-mutta-kuinka-kauan-

kansa-viihtyy/)  ja siihen liittyvä pääministerin twiittaus 

(https://twitter.com/MarinSanna/status/1576532247741886465

). Näissä kannanotoissa sanoma oli selvä. Keskuspankki on Iso 

Paha Susi, joka puhkuu ja puhaltaa talouden nurin eli saa 

aikaan kireällä rahapolitiikallaan taantuman. Taantumalla 

tarkoitan kansantuotteen olemista alle 

täystyöllisyystuotannon, joka johtaa työttömyyden jatkuvaan 

kasvuun. 

 

Rouva Pääministerikin kertoi viimeksi torstaina 6.10. uutisissa 

”Inflaation juurisyy on korkeat energian hinnat, joten meidän 

pitää keskittyä ennen kaikkea kahteen asiaan. Lisäämään 

nopeasti energiantuotantoa niin, että me saamme puututtua 

https://fi.wikipedia.org/wiki/Antti_Ronkainen_(tutkija)
https://suomenkuvalehti.fi/vallan-mahotonta/tunnen-kuinka-vauhti-kiihtyy-mutta-kuinka-kauan-kansa-viihtyy/
https://suomenkuvalehti.fi/vallan-mahotonta/tunnen-kuinka-vauhti-kiihtyy-mutta-kuinka-kauan-kansa-viihtyy/
https://suomenkuvalehti.fi/vallan-mahotonta/tunnen-kuinka-vauhti-kiihtyy-mutta-kuinka-kauan-kansa-viihtyy/
https://twitter.com/MarinSanna/status/1576532247741886465
https://twitter.com/MarinSanna/status/1576532247741886465
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tähän tarjontaan liittyvään ongelmaan. Ja toinen asia mistä 

meidän pitää yhdessä eurooppalaisina päättäjinä keskustella ja 

löydettävä ratkaisuja, on energian hinnan muodostus. Jos 

näihin juurisyihin ei pystytä puuttumaan, korkojen nostolla 

yksin ei saada inflaatiota alas.” Asiaa on pohdittu tämän 

jälkeenkin mm. A-studiossa (https://areena.yle.fi/1-50949833 ) 

Mutta minulle ei käynyt selväksi, ovatko keskustelijat selvillä, 

miksi keskuspankit tässä vaikeassa taloustilanteessa nostavat 

ohjauskorkoa, joka saa lisätaantuman aikaiseksi.   

 

Yllä olevat huomiot inflaation juurisyistä ovat oikeita ja myös 

huomiot talouden ajautumisesta taantumaan kiristyneen 

rahapolitiikan vuoksi ovat oikeita. Mutta, mutta, mihinkä 

Suomen Kuvalehden blogistin, Rouva Pääministerin ja A-

studion pohdinnoissa jäi analyysin jatko? Olisi pitänyt 

analysoida, miksi keskuspankki kiristää rahapolitiikkaansa. Ei 

keskuspankki pahuuttaan vaikeuta tilannetta koron nostolla. Ei 

keskuspankki olekaan väittänyt saavansa energian hintaa alas. 

Se haluaa katkaista TULEVAN hinta-palkkakierteen, jonka 

kohonnut energian hinnan nousu saa aikaan. Tästä kierteestä 

on viitteitä jo nyt joissakin unionin maissa ja eiköhän se leviä 

Suomeenkin.  

 

MIKSI INFLAATIO ON HAITALLINEN? 

https://areena.yle.fi/1-50949833
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Miksi sitten inflaatio on taloudessa mellastava peikko, joka 

täytyy saada kuriin? Jos on kiinteää omaisuutta (kivitaloja, 

maata yms), sen hinta yleensä nousee tasatahtia inflaation 

kanssa pitkällä ajanjaksolla. Finanssimarkkinoilla 

kiinteäkorkoisten bondien (obligaatioiden, 

joukkovelkakirjojen…) markkina-arvot romahtavat ja uusien 

bondien korko nousee. Suomen valtion lainojen 

uudelleenrahoituksenkin korko nousee. Samoin käteisen ja 

talletusten ostovoima laskee. Nämä kaksi viimeistä 

tapahtumaa (bondien arvojen romahtaminen ja niiden 

samanaikainen  korkojen nousu sekä talletusten ostovoiman 

aleneminen) saavat tavallisten tossunkuluttajien elämän 

lievästi sanottuna vaikeuksiin. ”Raha kaupassa ei riitä 

aikaisemman ostoskorin ostamiseen.”  Muuta maailmaa 

korkeampi inflaatio vaikuttaa myös kilpailukykyyn ja sitä 

kautta vientiin ja sitä kautta työttömyyteen. Eikö blogisti ja 

Rouva Pääministeri halua suojella veroja maksavia kunniallisia 

kansalaisia inflaation haitallisilta vaikutuksilta ainakin jossakin 

määrin? Laukkaava inflaatiokin saa työttömyyden nousuun. 

Äärimmäinen esimerkki on ensimmäisen maailmansodan 

jälkeen Saksan Weimarin tasavallan aikana karannut 

hyperinflaatio. 

 

MITEN TÄHÄN KORKEAN INFLAATION KAUTEEN ON PÄÄDYTTY? 

ENERGIAN HINNAN NOUSU. 
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Energian hinnan nousu johtuu ennen kaikkea Venäjän 

kaasutoimitusten rajoituksista ja lopulta toimitusten 

loppumisesta. Tämä puolestaan johtuu Venäjän 

sotapolitiikasta. Unionin maat ovat tällöin pyrkineet ostamaan 

kaasu ja öljyä muilta, jolloin nämä tarjoajat nostivat hintaa. 

Oman mausteensa soppaan pani OPEC-VENÄJÄ-yhdistys 

(OPEC+), kun OPEC kertoi vähentävänsä lähitulevaisuudessa 

tuotantoaan, joka vastaa noin 2 %:a koko maailman öljyn 

tuotannosta. Tämä lienee Saudi-Arabian kosto Jamal 

Khashoggin murhasyytteistä. Tähän on jo reagoitu torstaina 

USA:ssa. Jotkut senaattorit vaativat vastatoimia OPEC+ maiden 

öljyn tuotannon rajoituksille, kun muutenkin energian hinnan 

nousu saa aikaan isoja ongelmia. 

(https://www.reuters.com/world/us/republican-us-senator-

seeks-put-bill-pressuring-opec-onto-defense-bill-2022-10-06/) 

Saudi-Arabia ja Venäjä näyttävät löytäneen toisensa. 

Molemmilla on kalavelkoja länsimaiden suhteen.   

 

Myös muidenkin energiamuotojen (vesivoima, ydinvoima,…) 

hinta nousee, koska kaasun ja öljyn käyttäjät pyrkivät 

siirtymään muun energialähteen käyttäjiksi. Tähänkään 

keskuspankki ei voi vaikuttaa.  

 

https://www.reuters.com/world/us/republican-us-senator-seeks-put-bill-pressuring-opec-onto-defense-bill-2022-10-06/
https://www.reuters.com/world/us/republican-us-senator-seeks-put-bill-pressuring-opec-onto-defense-bill-2022-10-06/
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On ehdotettu energian hintakattoja. Jos tälle tielle lähdetään, 

seurauksena on energiapulan kasvaminen. Maailmalla ei ole 

ostajien kartellia, joka voisi hintakaton myötä painaa energian 

hinnan alas. Yksittäisten valtioiden kansanedustuslaitokset ja 

hallitukset eivät voi vaikuttaa energiamarkkinoiden 

hinnanmuodostukseen. Ainoa tapa, millä julkinen valta voi 

helpottaa pahimmassa ahdingossa olevia kotitalouksia, on 

ylisuurten voittojen verotus ja pitemmällä ajanjaksolla oman 

energian tuotannon lisäys.  

 

Kun vesivoiman jne kustannukset eivät ole muuttuneet, ne 

saavat ylisuuria voittoja (windfall profits). Tämä voidaan 

verottaa pois ja käyttää energian korkeasta hinnasta kärsivien 

tukemiseen. Sekin johtaa ongelmiin. Kuinka laskea, mikä on 

ylisuuri voitto?  Kuka kärsii korkeasta energian hinnasta 

eniten? Kuinka tuki jaetaan? Katsokaa esitystäni Uuden 

Suomen Puheenvuoro, Vilho Mäkelä, Energiakriisi ja 

kotitalouksien energiatuen osittainen rahoitus ylisuuria voittoja 

verottamalla sekä sähköpörssi 

(https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/energiakriisi-

ja-kotitalouksien-energiatuen-osittainen-rahoitus-ylisuuria-

voittoja-verottamalla-seka-sahkoporssi/ ) 

 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/author/vilhomakela/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/energiakriisi-ja-kotitalouksien-energiatuen-osittainen-rahoitus-ylisuuria-voittoja-verottamalla-seka-sahkoporssi/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/energiakriisi-ja-kotitalouksien-energiatuen-osittainen-rahoitus-ylisuuria-voittoja-verottamalla-seka-sahkoporssi/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/energiakriisi-ja-kotitalouksien-energiatuen-osittainen-rahoitus-ylisuuria-voittoja-verottamalla-seka-sahkoporssi/
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Tällä viikolla unionin laajennetussa kokouksessa ehdotettiin 

hintakaton asettamista energialle. Se on huono ajatus, koska 

se johtaisi energian myyjät alkaisivat viemään niihin maihin, 

joissa ei ole asetettu hintakattoa. Hintakaton asettaneissa 

maissa energiapula kasvaisi. Saksan ehdotus, jossa asetetaan 

hintakatto energian käyttäjien maksulle ja 

maailmanmarkkinahinnan ja hintakaton välinen ero maksetaan 

budjetista, tuntuu jossakin määrin järkevältä nykyisessä 

taloudellisesti tiukassa tilanteessa. Mutta ongelmiakin tulee. 

Luodaanko taasen jokin uusi EU-tukirahasto? Pitää vain varoa, 

ettei Suomi jälleen joudu maksumieheksi.  

 

OMAN ENERGIAN TUOTANNON LISÄÄMINEN. 

Toinen tapa, jolla saadaan helpotusta aikaiseksi, on oman 

energian tuotannon lisääminen. Ennen pitkää saadaan 

tuontienergia korvattua omilla toimilla. Täytyy vain luottaa, 

että järki vihdoin viimein voittaa tunteisiin ja ideologiaan 

perustuvan päätöksenteon.  

 

On jo pitemmän aikaa luotettu tuulivoimaan ja sen lisäämisen 

aikaan saamaan mahdolliseen helpotukseen. Kun 

tuulivoimaloita lisätään, tarvitaan kuitenkin lisää vakaata 

säätöenergiaa, koska tuulivoimalla tuotetun sähkön määrä 
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heilahtelee voimakkaasti oikullisten tuuliolosuhteiden vuoksi. 

Tällöin tuulivoimatuotannon heittelehtiminen aiheuttaa 

ongelmia. Alla on aikasarja, josta käy ilmi tuulivoiman 

tuotannon valtava heittelehtiminen 

(https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/tuulivoiman

-tuotanto/ )  

Tuulivoimatuotannon heittelehtiminen saa aikaan sähkö hinnan 

vuoristoradan. Alla on kuvakaappaus YLE-uutisista 7.10.2022.  

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/tuulivoiman-tuotanto/
https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinainformaatio/tuulivoiman-tuotanto/
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Eli tarvitaan lisää ydinvoimaa ja vesivoimaa sekä 

ylimenokautena ja varsinkin nykyoloissa hiilivoimaa. Uutisissa 

7.10.2022 ehdotettiin sähkön kulutuksessa joustamista sen 

tarjonnan mukaan. Että mitä? Pitäisikö jatkuvasti olla nokka 

kiinni läppärin ruudussa. Nyt tuulivoimalla tuotettu tuotanto 

nousee, äkkiä kahvipannu, siskonmakkarapata,….levylle ja levy 

päälle. Vähän ajan päästä tuulivoimatuotanto laskee, nyt äkkiä 

säätönappi nollille jne jne. Mitenköhän paperi- ja 

sellutehtaissa, sorvaamoissa, metallisulatoissa jne tämmöinen 

on-off toiminta onnistuisi?  

 

SAKSA ON AJANUT KOKO EUROOPAN ENERGIAKRIISIIN 

”PUTKIPOLITIIKALLAAN” 

Katsokaa Saksaa. Siellä on energiapolitiikassa perusteellisesti 

epäonnistuttu. Jo ennen Merkeliä alettiin ajaa ydinvoimaa ja 

hiilivoimaa alas poliittisista syistä. Saksassa on pitkät perinteet 

ideologisista syistä ydinvoiman vastustamisessa ja vihreyteen 

luottamisessa. Muistan vuosikymmenten takaa, kuinka 

rautateillä ja maanteillä lojui ydinpolttoaineen kuljetuksia 

sabotoivia ja kaikkea muuta paitsi vihreyttä vastustavia 

mielenosoittajia. Luotettiin sinisilmäisesti Venäjän 

hyvätahtoisuuteen. Jussi Halla-aho ja Heidi Hautala ovat 

kritisoivat liiallista riippuvuutta venäläisestä kaasusta jo 

vuosikymmenen ajan. Mutta eihän pienen valtion järkeviä 
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ihmisiä kuunnella isoissa valtioissa. Saksassa ja muualla 

energiapoliittisissa keskusteluissa muut kuin järkeviä 

analyysejä esittäneet johtivat valtiot energiataloudelliseen 

umpikujaan. Siitä nyt kärsivät syyttömätkin.  Se, että Halla-aho 

ja Hautala sekä jotkut muut kommunistimaita tuntevat eivät 

luottaneet Venäjän hyväntahtoisuuteen, johtui luultavasti 

heidän kokemuksista ja tietämyksoistä entisten 

kommunistimaiden ”hyväntahtoisuudesta”.  

 

 

KESKUSPANKKI PELKÄÄ LAUKKAAVAA INFLAATIOTA, JONKA 

ENERGIAN HINNAN NOUSU SAATTAA LAUKAISTA. SE 

SUORITTAA ENNALTA EHKÄISEVÄN ISKUN KORON NOSTON 

MUODOSSA. 

Keskuspankki ei voi suoraan vaikuttaa energian hintoihin, 

mutta se pelkää tästä seuraavaa mahdollista hinta-

palkkakierrettä. Kun keskuspankit ENNAKOIVAT inflaatiota ja 

nostavat ohjauskorkoa NYT. Kun energian hintojen nousu 

aikaansaa reaalipalkan alenemisen, keskuspankki ennakoi 

kompensaatiovaatimuksia. Eiköhän tästä ole viitteitä 

maailmalla ja meillä. Palkkavaatimusten toteutuessa inflaatio 

kiihtyisi. Tämä pohdinta puuttuu Suomen Kuvalehden 

blogistilta ja Rouva Pääministerin twitter-heitoista ja hänen 

uutisissa esittämistään mielipiteistä.  



10 

 

  

Jos keskuspankki ei NYT toimi, pitemmällä ajanjaksolla 

katastrofi on varmaa: hinnat nousee, palkat nousee, hinnat 

nousee,…… Myös pitkä korko (esim. asuntolainojen korko) 

nousee automaattisesti, valuutta heikkenee,…., On 

luonnollista, että työmarkkinoilla työntekijäpuoli vaatii 

lisäkorotuksia palkkaan, koska muutoin palkan ostovoima 

laskee. Jos tyydyttäisiin reaalipalkan laskuun lyhyellä 

ajanjaksolla, keskuspankin ei tarvitsisi reagoida.  Ennen 

pitkäähän energian hinnan nousu saa aikaan inflaation 

laantumisen ja lopulta energian hinnan nousu lakkaa. Tällöin 

energian hinnan nousun aikaan saama inflaatio lakkaa. Eihän 

energian hinta voi jatkuvasti nousta. Alla on kuvitteellinen 

numeroesimerkki. Jossain vaiheessa inflaatio laantuu, vaikka 

hinta nousee. 

Hinta 20   25 37 39 39  39 

Inflaatio  25 % 48 % 5.4 % 0 % 0 % 

Vaikka energian hinnan nousu lakkaisi, hinnat ovat kuitenkin 

korkeammat kuin ennen energian hinnan nousua. Tämä saa 

aikaan palkan ostovoiman eli reaalipalkan laskemaan. 

Tyytyvätkö kansalaiset VÄLIAIKAISEEN elintason laskuun. 

Ennen pitkää kuitenkin talouskasvu voittaa, jos sitä ei estetä 

väärällä finanssi- ja palkkapolitiikalla sekä vääränlaisella 

valuuttakurssipolitiikalla. Ja reaalipalkka ja sitä myöten 

elintaso nousee. 
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VIELÄ KERRAN KESKUSPANKIN RAHAPOLITIIKASTA: ”ÄLKÄÄ 

AMPUKO VIESTINTUOJAA¨ 

Onko keskuspankin syy, että nousevien energiahintojen aikaan 

saaman kiihtyvän inflaation vallitessa se joutuu jarrumieheksi? 

Sen pitää ENNAKOIDA inflaatiota ja suorittaa ennalta ehkäisevä 

isku, jotta vältyttäisiin inflaation haitallisilta vaikutuksilta. 

Keskuspankki ei ole osapuoli palkkaneuvotteluissa, jolloin se 

joutuu harjoittamaan ”brutaalia rahapolitiikkaa”. Korko ylös, 

taloudellinen aktiviteetti alas, työttömyys ylös, jolloin 

palkkaneuvotteluissa tyydytään alempiin prosentteihin.  

 

Yksikään keskuspankkiiri ei puhu, että hintojen nousuvauhti 

saadaan alas työttömyyttä nostamalla. He sanovat jotenkin 

tyyliin ”Jos palkankorotukset ovat liiallisia, keskuspankki 

joutuu harrastamaan kireää rahapolitiikkaa, jotta 

inflaatiotavoite toteutuisi¨. Nykyään keskuspankit perustavat 

korkopolitiikkansa ns. Taylorin sääntöön. Keskuspankki 

päättää, kuinka paljon se panee painoa inflaation 

hillitsemiseen ja työttömyyden kasvuun. Periaate on julkista 

tietoa ja siihen voi tutustua Euroopan keskuspankin 

kuukausijulkaisussa lokakuu 2001, 

(https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/1126

2/173293.pdf?sequence=1&isAllowed=y. ss. 37-50). Kannattaisi 

https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/11262/173293.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/11262/173293.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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perehtyä keskuspankin rahapolitiikkaan ennen kuin kirjoittaa 

tai lausahtaa jotakin. Kansalaiset saattavat ottaa esim. 

ministerin sanomiset absoluuttisina totuuksina.   

 

Sivumennen sanoen Euroopan keskuspankin tavoite, joka on 

alle 2 % inflaatio, on ”hihastaveto”. Se voisi ihan hyvin olla 3 % 

tai 2,278698765 % tai……..,kuitenkin ”alhainen”. Kuitenkin 

tämän kaltainen inflaatioankkuri on tarpeen. Ilman sitä 

ennustettavuus katoaa. Yrityksissä pitää tietää, mikä on 

suunnilleen inflaatio tulevaisuudessa, kun siellä tehdään 

päätöksiä. Työntekijäpuolellakin tieto inflaatioankkurista on 

tärkeä. Palkankorotusvaatimukset perustuvat tuottavuuden ja 

inflaation ennakoituun muutokseen. Eri asia on joidenkin 

militanttien ammattiyhdistysten johonkin muuhun perustuvat 

vaateet.  

 

Kun keskuspankki on julkistanut inflaatioankkurinsa, sen pitää 

toimia niin, että se toteutuu. Jos se ei pyri nitistämään yli 

tavoitteen olevaa inflaatiota, ennustettavuus ja luottamus 

keskuspankkiin menee. Kun keskuspankki roikkuu 

inflaatioankkurissaan, palkkaneuvotteluissa ja yritysten 

toiminnassa otetaan inflaatioankkuri huomioon.  
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KESKUSPANKIT, KANSANEDUSTUSLAITOKSET JA HALLITUKSET 

OVAT ITSEKIN SYYLLISIÄ INFLAATIOON. 

Isommat keskuspankit ovat harjoittaneet erittäin löysää 

rahapolitiikkaa jo vuosikausia ostamalla markkinoilta bondeja 

(pankkien ja isojen yritysten velkakirjoja) ja siten pumpanneet 

lisärahaa talouteen. Suurin sysäys inflaation normaalioloissa 

tulee vuoden puolentoista viiveellä. Keskuspankit ovat 

koettaneet taistella mm. koronaviruksen aikaansaamaa 

taloudellisia vaikeuksia vastaan.  On tainnut unohtua 

rahapolitiikan perusongelma ”Hevosen voi viedä vesikaukalon 

viereen, mutta sitä ei voi pakottaa juomaan.” Tällä tarkoitetaan 

sitä, että löysä rahapolitiikka useimmiten johtaa kiihtyneeseen 

hintojen nousuun.  Löysä rahapolitiikka on johtanut 

vähäisemmässä määrin tuotannon kasvuun. Luultavasti löysä 

raha on mennyt osakemarkkinoiden ja kiinteistömarkkinoiden 

spekulointiin. Kotitalouksia ei voi pakottaa nostamaan 

kulutusta ja yrityksiä ei voi pakottaa nostamaan tuotantoa. 

 

Eduskunta ja hallituskaan eivät ole täysin syyttömiä. 

Alijäämäiset budjetit, johtavat velanottoon ja rahan 

pumppaamiseen talouteen Osa tästä saattaa mennä 

työllisyyden hoitoon, mutta hintojen nousu on varmaa. Miksei 

Rouvat Pääministeri ja Valtiovarainministeri kerro tätä 

painokkaasti. (Meneekö koronakriisin elvytyseurot oikeisiin 
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kohteisiin eli kriisin vaurioiden nopeaan korjaamiseen? 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/meneeko-

koronakriisin-elvytyseurot-oikeisiin-kohteisiin-eli-kriisin-

vaurioiden-nopeaan-korjaamiseen/) 

 

vilhomakela.fi 

Facebook 

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/meneeko-koronakriisin-elvytyseurot-oikeisiin-kohteisiin-eli-kriisin-vaurioiden-nopeaan-korjaamiseen/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/meneeko-koronakriisin-elvytyseurot-oikeisiin-kohteisiin-eli-kriisin-vaurioiden-nopeaan-korjaamiseen/
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/vilhomakela/meneeko-koronakriisin-elvytyseurot-oikeisiin-kohteisiin-eli-kriisin-vaurioiden-nopeaan-korjaamiseen/

