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Inflaatio – uhka vai mahdollisuus?*
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taloushistoriassa on esimerkkejä useista epi-
sodeista, jolloin valtiot ovat ratkaisseet julkisen 
talouden velkakriisiään inflaation avulla. muu-
tama vuosi sitten julkisessa keskustelussa esiin-
tyi puheenvuoroja, joissa varoiteltiin inflaation 
kiihtymisestä kehittyneissä teollisuusmaissa 
velkakriisin seurauksena. kasvun asteittainen 
hiipuminen vuoden 2011 aikana on vaimenta-
nut pelkoja inflaation kiihtymisestä euroalueel-
la lähivuosina. 

onko inflaation kiihtymisen vaara mahdol-
linen euroalueella keskipitkällä aikavälillä sen 
jälkeen, kun finanssikriisin jälkeen päästään 
takaisin kestävälle kasvu-uralle? uskon, ettei 
ole. Perusteluni: Ensiksi talouskasvu jäänee 
Euroalueella tavanomaista hitaammaksi koko 
tämän vuosikymmenen ajan. toiseksi maail-
mantalouden kasvun painopiste säilyy kiinas-
sa, intiassa, Brasiliassa ja öljyn hinnasta riippu-
en Venäjällä. Eurooppa jäänee jälkeen myös 
Yhdysvaltojen talouskehityksestä. Globalisaa-

tion edetessä eurooppalaiset yritykset eivät 
kestä kiihtyvän inflaation aiheuttamaa kilpailu-
kyvyn menetystä. Yritysten menestymisellä ja 
työllisyyskehityksellä on tulevaisuudessa yhä 
selkeämpi yhteys. kolmanneksi EkP kykenee 
estämään inflaatio-odotusten kiihtymisen. Nel-
jänneksi vaikka kehittyvien maiden talouskasvu 
nostaisi raaka-aineiden ja perushyödykkeiden 
hintoja, tällä ei ole ratkaisevaa merkitystä ke-
hittyneiden maiden kuluttajahintoihin.

inflaatioon täyttyy kiinnittää kuitenkin 
huomiota mielestäni kolmesta näkökulmasta. 
Ensiksi kulutusverojen ja julkisen sektorin ta-
riffien korotukset kiihdyttävät kuluttajahinta-
inflaatiota useiden vuosien ajan. toiseksi vero-
perusteisen inflaation kiihtyminen heikentää 
kotitalouksien ostovoimaa ja lisää yritysten 
kustannuksia. ostovoiman heikentyminen 
saattaa nostaa ammattiliittojen palkkavaati-
musta. kustannusten nousu heikentää yritysten 
palkanmaksuvaraa. Yritysten palkanmaksuva-
raan nähden ylimitoitetut palkankorotukset 
heikentävät työllisyyskehitystä. kolmanneksi 
matalan korkotason ja asuntomarkkinoiden 
epätasapaino saattaa johtaa asuntojen hintojen 

* Artikkeli perustuu OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiön 
teemapäivässä ”Mikä on EU:n tulevaisuus – hiipiikö inflaa-
tio nurkan takaa?” 9.2.2012 pidettyyn esitelmään.
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reippaaseen kasvuun, kunhan eurokriisin ai-
heuttama epävarmuus haihtuu.

1. Kulutusverojen korotukset 
nostavat euroalueen inflaatiota 
useiden vuosien ajan 

Eu-maiden julkisen talouden tasapainottami-
nen vaatii välillisten verojen korotuksia. arvon-
lisäveron, monien ympäristöverojen ja valmis-
teverojen korotukset nostavat kuluttajahintoja. 
Pellervon taloustutkimuksen kevään 2012 ar-
vion mukaan vuoden 2012 inflaatiosta kolman-
nes muodostuu julkisen sektorin verojen ja ta-
riffien korotuksista (kuvio 1).       

EkP:n rahapolitiikka perustuu varmasti 
inflaation eri osatekijöiden tarkkaan analysoin-
tiin. Veromuutoksista puhdistettujen kulutta-

jahintojen, tuottajahintojen ja monien erilaisten 
pohjahintaindeksien merkitys inflaatio-odotus-
ten mittaamisessa korostuu. Luotan siihen, että 
rahapolitiikan mitoituksessa verojen vaikutus 
inflaatioon otetaan huomioon. tämä tarkoitta-
nee sitä, että euroalueella saatetaan mitata jopa 
muutamien vuosien ajan lähes kolmen prosen-
tin inflaatiolukuja. 

julkisessa keskustelussa olisi myös aikaisem-
paa enemmän korostettava inflaation taustate-
kijöitä. jos esimerkiksi palkanmuodostus, pää-
oman reaalituottovaatimukset, vuokrankorotus-
perusteet ja tulonsiirtojen indeksiehdot perus-
tuvat kuluttajahintojen nousuun, julkisen sek-
torin välillisten verojen ja tariffien korotukset 
saattavat aiheuttaa vaikutusketjuja, jotka hei-
kentävät euroalueen maiden talouskehitystä.

Kuvio 1. Kulutusverojen vaikutus kuluttajahintaan
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2. Vaikka kuluttajahintojen nousu 
heikentää ostovoimaa ja lisää 
palkkavaatimusta, yritysten 
palkanmaksuvara heikkenee

Viimeisen kuuden vuoden aikana nimellinen 
ansiotaso on kehittynyt kohtuullisesti (kuvio 
2). Vuonna 2008 ansiotasoindeksi nousi yli vii-
si prosenttia ja vuonna 2009 yli neljä prosent-
tia. reaalipalkat ovat nousseet keskimäärin 
noin pari prosenttia vuodessa. Vuonna 2011 
reaalipalkat laskivat. asteittain tehtyjen tulove-
roalennusten johdosta palkansaajan ostovoima 
on parantunut reaalipalkkojen nousua enem-
män.

miten inflaation taustatekijät ovat vaikutta-
neet yritysten palkanmaksuvaraan? kotimaisen 
tuottajahinnan nousu on lisännyt viime vuosina 
yritysten palkanmaksuvaraa. arvonlisäveron 
nousu ei vaikuta palkanmaksuvaraan miten-
kään (taulukko 1). muut kulutusverot kohdis-
tuvat pääosin yksityiseen kulutukseen. monet 

valmisteverot, kuten liikennepolttoaine- ja säh-
kövero, lisäävät kuitenkin myös yritysten kus-
tannuksia ja vähentävät täten palkanmaksuva-
raa.  Öljyn hinnan nousu lisää yritysten kustan-
nuksia. Viime vuosina vallinnut matala korko-
taso on hillinnyt inflaatiota ja alentanut yritys-
ten rahoituskustannuksia. Vaihtosuhteen lasku 
– tuontihinnat nousevat enemmän kuin vienti-
hinnat – nostaa inflaatiota, mutta heikentää 
yritysten palkanmaksuvaraa. 

jos ostovoiman – ja inflaation – kehitykseen 
perustuva palkkapolitiikka johtaa yritysten 
kannalta liian suuriin palkankorotuksiin, miten 
yritykset voivat sopeutua työvoimakustannus-
ten nousuun? 1) kotimarkkinoilla toimivat 
yritykset, jotka eivät kohtaa tuontikilpailua, 
voivat siirtää ainakin pääosan kustannusten 
noususta arvoketjussa eteenpäin omiin loppu-
tuotehintoihinsa. 2) Vientiyritykset ja ne koti-
markkinoilla toimivat yritykset, jotka kohtaavat 
tuontikilpailua, voivat yrittää tehdä samaa 
mahdollisuuksien mukaan. monet yritykset 

Kuvio 2. Palkkojen kehitys
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kohtaavat kuitenkin niin kovaa kilpailua lop-
putuotemarkkinoillaan, ettei tämä ole mahdol-
lista. tällöin vaihtoehdoiksi muodostuvat 3) 
sekä omasta kannattavuudesta tinkiminen että 
3) myynnin väheneminen. jälkimmäinen johtaa 
tuotannon pienenemiseen ja työllisyyden heik-
kenemiseen. 4) useat yritykset voivat olla pa-
kotettuja siirtämään ainakin osan palkkojen 
liian korkeasta noususta arvoketjussaan taakse-
päin. tuotantoa tehostetaan ja kaikkia ku-
lueriä, myös henkilöstökuluja, tarkastellaan 
aikaisempaa kriittisemmin. ainakin paine yri-
tysten saneeraustoimenpiteisiin kasvaa. riippu-
matta siitä, minkä sopeutumisstrategian yritys 
valitsee, yritysten kilpailukyvyn heikkeneminen 
heikentää työllisyyskehitystä ja hidastaa yritys-
ten investointeja.

3. Kuluttajahintaindeksin tilalle 
hintaindeksi, joka koostuu 
kotimaisesta 
tuottajahintaindeksistä ja 
vaihtosuhteesta                  

Yritysten näkökulmasta kiistatta paras ratkaisu 
olisi, jos palkat määräytyisivät mahdollisimman 
paljon yrityskohtaisesti. tällöin jokaisen yrityk-

sen toimintaympäristön, kilpailukyvyn ja tuot-
tavuuskehityksen muutokset voitaisiin ottaa 
palkanmääräytymisessä huomioon.

jos palkan määräytymisessä painottuu pal-
kansaajanäkökulma, tai monien mielestä yh-
teiskunnallinen näkökulma, päädytään palkan-
korotusten raamiratkaisuun. raamiratkaisuissa 
palkankorotukset voisivat olla riippuvaisia 
kuluttajahintojen muutoksen sijasta uuden hin-
taindeksin – vaikkapa raamihintaindeksin – 
muutoksesta. 

raamihintaindeksin muutos (%) = koti-
markkinoiden Bkt-osuus * kotimaisen tuotta-
jahintaindeksin muutos (%) + ulkomaankau-
pan Bkt-osuus * vaihtosuhteen muutos (%). 
raamihintaindeksin muutos olisi kutakuinkin 
sama kuin kuluttajahintaindeksin muutos sil-
loin, kun vaihtosuhde pysyy muuttumattoma-
na. Vaihtosuhde ei muutu silloin, kun vienti-
hinnat ja tuontihinnat muuttuvat yhtä paljon. 
jos vaihtosuhde heikkenee (paranee), raami-
hintaindeksin muutos on kuluttajahintaindek-
sin muutosta pienempi (suurempi). Nimellis-
palkankorotus on positiivisesti riippuvainen 
hinnanmuutoksesta.  

Viime vuosina suomen vaihtosuhde on hei-
kentynyt. suomalaisten vientiyritysten kilpailu-

 kuluttajahintaa Palkkavaatimusta Palkanmaksuvaraa
tuottavuuden paraneminen  ei vaikuta mutta lisää ja nostaa
kulutusverojen nousu nostaa ja lisää mutta ei muuta
Öljyn hinnan nousu nostaa ja lisää mutta vähentää
Vaihtosuhteen heikkeneminen nostaa ja lisää mutta vähentää
korkojen nousu nostaa ja lisää mutta vähentää
kotimaan tuottajahinnan nousu nostaa ja lisää ja nostaa
a: Pystyvätkö yritykset siirtämään kustannuserän nousun eteenpäin tuottajahintoihin?
B: vai joutuvatko yritykset katsomaan arvoketjussa taaksepäin ja sopeuttamaan kulurakennettaan alaspäin?
Globaali kilpailu on siirtänyt painopistettä a:sta B:hen

Taulukko 1. Inflaation taustatekijöiden vaikutus palkkavaatimukseen ja palkanmaksuvaraan
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kyky varsinkin saksalaisiin ja ruotsalaisiin – 
meidän tärkeimpien kilpailijamaiden – yrityk-
siin verrattuna on heikentynyt. Nimelliset ja 
reaaliset yksikkötyövoimakustannukset ovat 
nousseet suomessa 2000-luvulla nopeammin 
kuin saksassa ja ruotsissa. Vaihtotaseen ylijää-
mä on muuttunut alijäämäksi.

usein kuulee sanottavan, ettei vaihtotaseen 
alijäämä johdu suomalaisten yritysten kilpailu-
kyvyn heikkenemisestä. syynä pidetään raken-
teellisia muutoksia maailmankaupan kehityk-
sessä. oli syy mikä hyvänsä, oikea johtopäätös 
ja paras talouspoliittinen toimenpide on paran-
taa sekä suomalaisten yritysten hintakilpailuky-
kyä että reaalista kilpailukykyä.   

4. Asuntojen hinnoista merkittävää 
nousupainetta

asumismenojen osuus kotitalouksien käytettä-
vissä olevista tuloista on parin viime vuosikym-

menen ajan ollut suhteellisen vakio. asuntolai-
nojen takaisinmaksuaikojen pidentyminen ja 
reaalikoron lasku on merkinnyt asuntojen hin-
tojen nousua. Helsingissä asunnon keskimää-
räinen neliöhinta suhteutettuna keskimääräisen 
kotitalouden käytettävissä olevaan tuloon on 
noussut vuoden 1995 reilusta viidestä prosen-
tista reiluun yhdeksään prosenttiin vuonna 
2011 (kuvio 3). Nykyinen ja ainakin pari seu-
raavaa vuotta jatkuva alhainen reaalikorkotaso 
aiheuttaa nousupainetta asuntojen hintoihin.     

suurissa muuttovoittoa saavissa kaupungeis-
sa nousupainetta asuntojen hintoihin aiheuttaa 
alhaisen korkotason lisäksi korkea vuokrataso. 
omistusasunnon pääomakustannus – pääosin 
asuntolainojen korot ja hoitovastike – suhteessa 
vuokraan on poikkeuksellisen alhaisella tasolla 
(kuvio 4). ainoastaan vuonna 2007 omistusasu-
minen oli Helsingissä kalliimpaa kuin vuokralla 
asuminen. omistusasuminen on tällä hetkellä 
selvästi halvempaa kuin vuokralla asuminen.

Kuvio 3. Keskimääräisen asunnon neliöhinnan suhde kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin (%) eri alueilla. 
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Eurokriisin aiheuttama yleinen epävarmuus 
ja nuorten työllisyysnäkymien epävarmuus pi-
tää tällä hetkellä asuntojen hintoja kurissa. ar-
vioni mukaan asuntojen hinnoissa voi piillä 
merkittävää nousupainetta heti, kun yleiset 
talousnäkymät kirkastuvat. 

korkeilla ja kohoavilla asuntojen hinnoilla 
on suomessa kiistatta haitallisia taloudellisia 
vaikutuksia. Varsinkin nuorilla kotitalouksilla 
korkeat asumiskustannukset syrjäyttävät muu-

Kuvio 4. Omistusasunnon pääomakustannuksen suhde vuokraan, vertailukelpoinen asunto

ta yksityistä kulutusta. monet nuoret kotita-
loudet ovat velkaantuneita ja täten haavoittu-
vaisia työllisyyskehityksen muutoksille. korke-
at alueittain eriytyneet asuntojen hinnat lisää-
vät työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaan-
to-ongelmia. työvoiman alueellinen liikkuvuus 
vaikeutuu. suomessa yksityinen kulutus on 
riippuvaista kotitalouksien käytettävissä olevis-
ta tuloista eikä niinkään (asunto)varallisuudes-
ta. □
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