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Ennusteemme mukaan kuluttajahintojen nousu kiihtyy 
tänä vuonna 6,8 prosenttiin. Vuonna 2023 inflaatio on 
3,6 prosenttia ja vuonna 2024 2,0 prosenttia. Yksityinen 
kulutus kasvaa arviomme mukaan 1,5 prosenttia tänä 
vuonna, 0,4 prosenttia vuonna 2023 ja 1,5 prosenttia 
vuonna 2024. 

INFLAATIO JATKUU VOIMAKKAANA
     

Kuluttajahintojen nousu on ollut kuluvana vuonna histo-
riallisen voimakasta. Inflaatio oli Suomessa heinäkuus-
sa 2022 jo 7,8 prosenttia. Erityisesti energian ja ruoan 
hinnat ovat ajaneet inflaatiota, joka on kiihtynyt entises-
tään Venäjän aloittaman sodan jälkeen. Hintatason nou-
su on kuitenkin alkanut näkyä yhä suuremmassa osas-
sa hyödykkeitä.

Ennusteemme mukaan inflaatio jatkuu voimakkaana 
loppuvuonna ja vuoden 2022 inflaatioksi tulee 6,8 pro-
senttia. Arvioimme energian hintojen pysyvän korkeina 
vielä etenkin vuoden 2023 alkupuolella, mikä tulee nä-
kymään korkeina inflaatiolukuina alkuvuonna. Oletam-
me kuitenkin hintojen nousun alkavan hidastua vuoden 
2023 aikana ja hidastuvan edelleen vuonna 2024.

Inflaation odotetaan saavuttavan huippunsa tänä 
syksynä, mutta Ukrainassa käytävän sodan pitkittyminen 
sekä häiriöt energiamarkkinoilla luovat ennusteeseen 
kuitenkin huomattavaa epävarmuutta. Inflaatiopaineita 
nostaa myös euron heikkeneminen suhteessa dollariin, 
mikä kasvattaa tuontihyödykkeiden hintoja.

INFLAATIO JA KOTITALOUDET

Inflaatio syö 
ostovoimaa

 » Kuluttajahintojen nousu jatkuu voimakkaana

 » Inflaatiota kiihdyttää erityisesti energian ja ruuan hinta

 » Yksityinen kulutus sinnittelee vahvan alkuvuoden ja 
säästöjen avulla

YKSITYISEN KULUTUKSEN KASVU HIDASTUU 
KOHTI LOPPUVUOTTA

Vuoden 2022 yksityisen kulutuksen kasvun ennustetta 
on laskettu keväällä 2022 arvioimastamme 2,0 prosen-
tista 1,5 prosenttiin, koska inflaatio on osoittautunut ar-
vioitua huomattavasti nopeammaksi. Vuoden 2022 kah-
della ensimmäisellä neljänneksellä yksityisen kulutuksen 
kasvu on ollut vahvaa verrattuna vuoden takaiseen. Ku-
lutusta on kasvattanut etenkin palveluiden toipuminen 
koronapandemian aikaisesta supistumisesta. 

Kulutuksen kasvua tukevat tänä vuonna korkea työl-
lisyysaste sekä koronavuosien aikaiset korkeat säästä-
misasteet. Poikkeuksellinen inflaatiokehitys tulee kuiten-

KOTITALOUKSIEN KESKEISET LUVUT

2021 2022e 2023e 2024e
Yksityinen kulutus (%) 3,6 1,5 0,4 1,5
Inflaatio, KHI (%) 2,2 6,8 3,6 2,0
Säästämisaste (%) 2,2 -1,7 -0,3 1,3
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kin supistamaan kulutusta voimakkaasti loppuvuonna. 
Liikepankkien maksukorttidatan perusteella yksityinen 
kulutus on jo kesällä supistunut vuoden takaiseen verrat-
tuna. Samaan aikaan kuluttajien luottamus on ollut jopa 
koronapandemian aikaisia lukuja matalammalla. 

Arvioimme yksityisen kulutuksen supistuvan vielä 
alkuvuonna 2023, jonka jälkeen yksityinen kulutus taas 
piristyy inflaation hidastuttua. Ennustamme yksityisen 
kulutuksen kasvavan vuonna 2023 0,4 prosenttia ja 
vuonna 2024 1,5 prosenttia. Oletamme, että korona-
rajoitusten aikana kertyneitä poikkeuksellisen korkeita 
säästöjä kulutetaan vielä tulevina vuosina voimakkaan 
inflaation ja reaalipalkkojen laskun vuoksi. Tämän seu-
rauksena kotitalouksien säästämisaste painuu -1,7 
prosenttiin vuonna 2022. Säästämisaste lähtee ennus-
teemme mukaan taas tulevina vuosina kasvuun. Talou-
dellinen epävarmuus voi toisaalta lisätä kotitalouksien 
säästämistä, mikä supistaisi yksityistä kulutusta loppu-
vuonna odotettua enemmän.-6
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KUVIO 1. YKSITYISET KULUTUSMENOT JA 
SÄÄSTÄMISASTE
2010–2024

LISÄTIETOJA

JANI-PETTERI OLLIKAINEN
erikoistutkija

040 940 2697
jani-petteri.ollikainen@labore.fi

www.labore.fi


