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 Suomen kuluttajahintaindeksin vuosimuutos oli tammikuussa negatiivinen, 

-0,2 prosenttia. Joulukuusta hinnat alenivat 0,7 %. Kuluttajahintojen alene-

misen taustalla vaikutti raakaöljyn hinnan dramaattinen lasku viime vuonna. 

Viime viikkoina laajasti uutisoitu vähittäiskaupan hintakilpailun kiristymi-

nen voi toisaalta tuntua kuluttajahinnoissa lähikuukausina. Kuluttajan kan-

nalta hintojen aleneminen on hyvä uutinen. 

Euroopan keskuspankki päätti äskettäin uusista voimakkaista toimista hin-

tavakauden palauttamiseksi ja deflaation vaaran torjumiseksi. Deflaatio tar-

koittaa yleistä hintojen alenemista, josta voi seurata isojakin taloudellisia 

vaikeuksia. Sen uhan pitämiseksi loitolla EKP on ollut valmis lähtemään tä-

hänastisista suurimpaan rahapoliittiseen elvytysohjelmaan. 

Mitä pahaa hintojen laskussa voi olla? Ja jos deflaatio on pahasta, miten sit-

ten on suhtauduttava Suomessa nähtyyn hintojen laskuun? Onko siitäkin 

vaaraa kansantaloudelle? 

Kun deflaation vaarallisuutta halutaan lyhyesti selittää, sanotaan usein, että 

hintojen aleneminen luo odotuksia uusista hinnanalennuksista, ja nämä 

odotukset puolestaan saavat kuluttajat lykkäämään ostopäätöksiään ja yri-

tykset lykkäämään investointejaan. Kun odotetaan lisää hintojen laskua, 

kannattaa mieluummin koota rahaa ”sukan varteen” kuin käyttää sitä, sillä 

odottaessa rahan ostovoima paranee. Deflaation haitat syntyvät siitä, että ta-

varoiden kysynnän vähentyessä myös työllisyys heikkenee. Silloin hintojen 

alenemispaine jatkuu ja jopa edelleen kasvaa. Voi syntyä itseään toteuttava 

kierre, johon kuuluisi talouden syvenevä lamaantuminen. 

Tämä selitys ei kuitenkaan ole ihan koko tarina. Kuvaan pitää tuoda keskus-

pankki, jolla on tavoitteenaan hintavakaus. Normaaleissa olosuhteissa kes-

kuspankki voi reagoida inflaation ja inflaatio-odotusten hidastumiseen alen-

tamalla korkoja. Tällöin reaalikorko laskee. Reaalikorko on odottamisen 

palkka. Sen laskiessa tavaroiden ja palvelujen kysyntä kasvaa, mikä estää 

mahdollisten deflaatio-odotusten vaikutuksen. Kysynnän elpyessä hintojen 



 

laskupaine vähenee, hintakehitys tasaantuu ja negatiiviselta kierteeltä välty-

tään. 

Jos lähtökohtatilanne on sellainen, jossa korot ovat valmiiksi nollassa, ti-

lanne on vaikeampi. Ellei oteta käyttöön muita rahapolitiikan keinoja, voi 

syntyä alenevien hintojen kierre, jossa hinnat ja hintaodotukset alenevat, re-

aalikorot nousevat nousemistaan ja valuutta vahvistuu. EKP:n viime viikolla 

julkistamat valtionlainojen ostot oli suunnattu tämän skenaarion torju-

miseksi ja tarkoitettu estämään deflaatiokierteen syntymisen jo ennalta. 

Jos deflaatiokysymystä tarkastelee Suomen tai rahaliiton minkä tahansa yk-

sittäisen jäsenmaan kannalta, deflaation ja inflaation lisäksi pitää ottaa huo-

mioon eri maiden hintasuhteiden muutokset. Suomen tapauksessa on viime 

vuosina käynyt niin, että samalla kun euroalueen inflaatio on hidastunut ja 

painunut negatiiviseksi, Suomen inflaatiovauhti on ollut sitkeästi euroalueen 

keskiarvoa nopeampaa, kuten alla olevassa kuvassa näkyy. Suomi kärsii siksi 

edelleenkin kustannustason suhteellisesta noususta. 

 

Jos jatkossa kävisi niin, että Suomessa hinnat alenisivat suhteessa euroalu-

een keskiarvoon, se ei olisi pelkkää deflaatiota, vaan kehitykseen liittyisi suh-

teellisten hintojen muuttumista: Suomesta tulisi tällöin suhteellisesti hal-

vempi ja kilpailukykyisempi maa. Suhteellisen hintatason lasku lisäisi suo-

malaisiin tuotteisiin kohdistuvaa kysyntää, mikä aikanaan pysäyttäisi hinto-

jen laskun. Päättymätön, itseään vahvistava deflaatiokierre kierre ei ole yk-

sittäisessä jäsenmaassa mahdollinen. 

Euroalueen elpymisen kannalta on tärkeää, että deflaation riski poistuu ja 

inflaatio-odotukset alueella keskimäärin normalisoituvat kahden prosentin 



 

tuntumaan. Samalla euroalueen tasapainon kannalta on välttämätöntä, että 

eri maiden väliset hintatasoerot sopeutuvat sen mukaan, mitä maiden kilpai-

lukyky ja työllisyyden ylläpitäminen vaativat. 

Jos suomalaisiin tuotteisiin ja suomalaiseen työhön kohdistuva kysyntä las-

kee, kuten viime vuosina on käynyt, Suomen hinta- ja kustannustason lasku 

on osa tervettä sopeutumista uuteen tilanteeseen, ja auttaa työllisyyden pa-

lauttamisessa. Suhteellisen hintatasomme korjaantuminen vaatii, että in-

flaatiovauhti Suomessa asettuu tulevaisuudessa euroalueen keskiarvon ala-

puolelle. Tämä sopeutuminen käy sitä helpommin, mitä nopeammin EKP 

onnistuu palauttamaan euroalueen keskimääräisen inflaatiovauhdin nor-

maalille tasolleen. 
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