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Ennusteemme mukaan kuluttajahintojen (KHI) nousu 
kiihtyy tänä vuonna 4,5 prosenttiin. Vuonna 2023 in-
flaatio on 2,3 prosenttia ja vuonna 2024 1,8 prosenttia. 
Yksityinen kulutus kasvaa arviomme mukaan 2,0 pro-
senttia tänä vuonna, 1,9 prosenttia vuonna 2023 ja 2,0 
prosenttia vuonna 2024.    

INFLAATIOVAUHTI KIIHTYY

Kuluttajahintaindeksin kasvu on ollut alkuvuodesta 
ripeää. Inflaatio oli Suomessa helmikuussa 2022 jo 
4,5 prosenttia. Erityisesti energian hinnan nousu ajaa 
inflaation nopeaa kasvua, mutta viime kuukausina in-
flaatio on levinnyt entistä laajempaan joukkoon hyö-
dykkeitä. Esimerkiksi elintarvikkeiden ja alkoholittomi-
en juomien hinnat nousivat helmikuussa 4,5 prosenttia 
vuoden takaisesta.

Ennustamme inflaation jatkuvan korkeana alku-
vuonna ja hidastuvan myöhemmin vuoden 2022 aika-
na. Näin ollen vuoden 2022 inflaatioksi tulee 4,5 pro-
senttia. Oletamme erityisesti energian hinnan nousun 
laantuvan tulevina vuosina, jolloin vuoden 2023 inflaa-
tioksi tulee 2,3 prosenttia ja vuoden 2024 inflaatioksi 
1,8 prosenttia. Myös ennusteemme mukainen euroalu-
een kiristyvä rahapolitiikka hillitsee osaltaan inflaatiota 
tulevina vuosina.

INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Inflaatio
on tehnyt
paluun

 » Kuluttajahintojen nousu poikkeuksellisen voimakasta

 » Säästöt tukevat kulutusta

 » Sota tuo huomattavaa epävarmuutta ennusteeseen

Ukrainan sota luo kuitenkin ennusteeseen merkittä-
vää epävarmuutta ja sodan pitkittyessä on mahdollista, 
että energian, ruoan ja raaka-aineiden hinnoissa on tule-
vinakin vuosina kasvua. Sota voi myös pitkittää globaa-
lia mikrosirupulaa, mikä voi näkyä esimerkiksi autojen ja 
elektroniikan saatavuusongelmina ja hintojen nousuna.

YKSITYINEN KULUTUKSEN KASVU HIDASTUU

Vuoden 2022 yksityisen kulutuksen kasvun ennustetta on 
laskettu syksyllä 2021 arvioidusta neljästä prosentista kah-
teen prosenttiin. Siinä tuntumassa se pysyy vuoteen 2024 
asti. Kuluvana vuonna koronarajoitusten purun voidaan 
olettaa kasvattavan kulutusta edellisvuoteen verrattuna. 

KOTITALOUKSIEN KESKEISET LUVUT

2021 2022e 2023e 2024e
Yksityinen kulutus (%) 3,1 2,0 1,9 2,0
Inflaatio, KHI (%) 2,2 4,5 2,3 1,8
Säästämisaste (%) 1,2 -2,2 -1,9 -1,2
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Myös kohoava työllisyysaste sekä pandemiavuosien aika-
na kertyneet huomattavat säästöt tukevat kulutuksen kas-
vua. Liikepankkien maksukorttidatan perusteella kulutus on 
alkuvuonna 2022 kasvanut selvästi edellisvuodesta.

Oletamme, että koronan aikana kertyneitä säästöjä 
kulutetaan tulevina vuosina. Tämän seurauksena sääs-
tämisaste painuu -2,2 prosenttiin vuonna 2022, jonka 
jälkeen se lähtee hitaasti kasvamaan. On kuitenkin mah-
dollista, että Ukrainan sodasta johtuva epävarmuus lisää 
varautumissäästämistä, mikä nostaisi säästämisastetta 
ennustettua korkeammaksi.

Vuonna 2022 kulutusta vähentää etenkin voimakas 
inflaatio ja siitä johtuva reaalipalkkojen lasku. Lisäksi 
kulutusta voi syödä sodan aiheuttama epävarmuus. Näi-
den tekijöiden oletetaan väistyvän tulevina vuosina ja ku-
lutuksen kasvun jatkuvan maltillisena.
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KUVIO 1. YKSITYISET KULUTUSMENOT JA 
SÄÄSTÄMISASTE
2010–2024
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