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INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Yksityinen kulutus on toipunut 
nopeasti, mutta pandemian 
vaikutukset näkyvät pitkään 

Inflaatio ja kotitaloudet
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 »  Yksityisen kulutuksen romahdus näyttää jäävän pelättyä pienemmäksi
 » Epävarmuus varjostaa tulevaisuudennäkymiä
 » Kulutuksen rakenne säilyy poikkeuksellisena, kunnes epidemiatilanne 

helpottuu pysyvästi

Yksityinen kulutus vaikuttaa elpyneen koronakrii-
sin ensimmäisen aallon aiheuttamasta romah-
duksesta hyvin. Kotitalouksien taloudellinen ti-

lanne on säilynyt kohtuullisen hyvänä, ja työttömyyden 
nousu on ollut maltillista. Myös kotitalouksien luotta-
mus omaan talouteen on Tilastokeskuksen mukaan pa-
lautunut hyvälle tasolle kevään romahduksen jälkeen, 
ja rauhallinen epidemiatilanne on tukenut yksityisen 
kulutuksen kasvua. Toisaalta esimerkiksi liikkumiseen 
liittyvä ja useiden palveluiden kulutus jää loppuvuon-
nakin viime vuotta pienemmäksi. Ennustamme, että 
epidemiatilanne säilyy kohtalaisen rauhallisena, joten 
yksityinen kulutus on loppuvuoden aikana vain hieman 
edellisvuotta vähäisempää ja laskee kokonaisuudessaan 
vuonna 2020 3,2 prosenttia vuodesta 2019. 

Yksityisen kulutuksen määrä tulevana ja sitä seu-
raavana vuonna riippuu sekä epidemiatilanteen että 
talouden kehityksestä. Ennusteemme mukaan kriisin 
negatiiviset taloudelliset vaikutukset ovat osin vielä 
edessäpäin, ja ansio- ja palkkatulojen vaatimaton kasvu 
heikentää kotitalouksien ostovoimaa ja yksityistä kulu-
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tusta myös tulevina vuosina. Toisaalta moniin palvelui-
hin, kuten matkailuun, kohdistuu edelleen patoutunutta 
kysyntää, joka purkautuu, kun tautitilanne helpottuu ja 
esimerkiksi ulkomaanmatkailu on jälleen mahdollista 
ilman rajoituksia. Ennustamme, että yksityinen kulutus 
kasvaa 2 prosenttia vuonna 2021 ja 1,5 prosenttia vuonna 
2022, jolloin se ylittää vuoden 2019 yksityisen kulutuk-
sen määrän. 

Koska kotitalouksien käytettävissä olevien tulo-
jen lasku on yksityisen kulutuksen laskua pienempää, 
niiden säästämisaste nousee kuluvana vuonna 1,6 pro-
senttiin ja säilyy positiivisena seuraavina vuosina (1,1 
prosenttia vuonna 2021 ja 1,2 prosenttia vuonna 2022) 
varovaisuussäästämisen lisääntyessä.

INFLAATIO VAIMENEE KULUVANA 
VUONNA MUTTA PIRISTYY 
TALOUDEN TOIPUESSA 

Poikkeuksellisen vaimea kulutuskysyntä sekä öljyn 
hinnan merkittävä lasku ja sähkön hintakehityk-
sen kääntyminen negatiiviseksi vuoden keskivai-

heilla vaimentavat kuluttajahintainflaatiota kuluvana 
vuonna. Toisaalta esimerkiksi elintarvikkeiden, alkoho-
lijuomien ja tupakan hintojen nousu vaikuttavat siihen 
positiivisesti. Ennustamme kuluttajahintainflaation ole-
van kuluvana vuonna 0,6 prosenttia eli selvästi edellis-
vuotta vaimeampaa.

Ensi vuonna talouden elpyminen, kulutuskysynnän 
voimistuminen ja öljyn hinnan nousu kiihdyttävät inflaa-
tiota, joka nousee ennusteemme mukaan 1,3 prosenttiin. 
Vuonna 2022 talouskasvun ennustettu vaimeneminen 
vuodesta 2021 pienentää inflaatiopaineita, ja ennustam-
me kuluttajahintojen nousevan 1,1 prosenttia. 
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