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INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Yksityinen kulutus virkoaa
Inflaatio ja kotitaloudet
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 »  Kuluttajahintojen nousu kiihtyy kuluvana vuonna
 » Kuluttajaluottamus on korkealla tasolla
 »  Palveluiden kysyntä vauhdittaa yksityistä kulutusta

Ennusteemme mukaan kuluttajahintojen (KHI) 
nousu kiihtyy tänä vuonna 1,7 prosenttiin ja laskee 
1,3 prosenttiin vuosina 2022 ja 2023. Yksityinen 

kulutus kasvaa arviomme mukaan 4 prosenttia tänä ja en-
si vuonna ja 1,5 prosenttia vuonna 2023.    

YKSITYINEN KULUTUS ELPYMÄSSÄ

Yksityisen kulutuksen elpymistä edistävät lähivuo-
sina useat seikat. Viimeisimpien mittausten mu-
kaan kuluttajien luottamus talouteen on vahvaa ja 

vuonna 2020 ennätystasolle kasvaneen säästämisasteen 
purkautuminen kasvattaa yksityistä kulutusta tulevina 
vuosina. Reaalipalkkojen nousu ja hyvä työllisyystilanne 
heijastuvat niin ikään positiivisesti kulutukseen.

Tilastokeskuksen julkaisemien vuoden 2021 toisen 
neljänneksen lukujen mukaan yksityinen kulutus kas-
voi 9,5 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 
verrattuna. Arviomme mukaan kasvu tulee olemaan voi-
makasta myös loppuvuodesta 2021. Koronapandemian 
aikana etenkin palveluiden kysyntä on supistunut voi-
makkaasti. Pandemian väistyessä voidaankin odottaa voi-
makasta kasvua etenkin palveluiden kulutuksessa, mikä 
tulee vauhdittamaan yksityisen kulutuksen kasvua, sillä 
palveluiden osuus yksityisestä kulutuksesta on suuri.

Pitkittynyt pandemia luo kuitenkin yhä epävarmuut-
ta ennusteeseen. Rajoitukset vaikuttavat yhä hillitseväs-
ti etenkin palveluiden kulutukseen, ja rajoitusten pur-
kautumisen ajankohta tulee vaikuttamaan toteutunee-
seen yksityiseen kulutukseen.

INFLAATIOVAUHTI HIDASTUU 
ENSI VUONNA

Kuluttajahintaindeksin kasvu on ollut kesällä noin 
kahden prosentin luokkaa vuoden takaisesta, ja 
arvioimme kasvuvauhdin pysyvän lähellä samaa 

tasoa loppuvuonna, jolloin vuoden 2021 inflaatioennuste 
on 1,7 prosenttia. Inflaation kasvu on ollut huomattavan 
korkea edellisiin vuosiin verrattuna. Inflaatiota on kiih-
dyttäneet vuonna 2021 erityisesti öljyn hinnan noususta 

johtuva polttoaineiden hinnan nousu sekä asumiseen liit-
tyvät erät, kuten asuntojen hintojen ja remonttikustan-
nusten nousu.

Ennustamme inflaation hidastuvan 1,3 prosenttiin 
ensi vuonna öljyn hinnan laskun myötä. Nousupainetta 
voi olla erityisesti palveluissa kysynnän kasvaessa sekä 
kuluttajaelektroniikassa komponenttipulan vuoksi. Näi-
den erien osuus kuluttajahintaindeksissä on kuitenkin 
suhteellisen pieni. Arvioimme inflaatiovauhdin pysyvän 
samalla tasolla vuonna 2023. 
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Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.

YKSITYISET KULUTUSMENOT JA 
SÄÄSTÄMISASTE 2010–2023

KOTITALOUKSIEN KESKEISET LUVUT 

2020 2021e 2022e 2023e
Yksityinen kulutus (%) -4,7 4,0 4,0 1,5
Inflaatiovauhti, KHI (%) 0,3 1,7 1,3 1,3
Säästämisaste (%) 4,9 1,9 0,5 0,5
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos.
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