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Inflationen i januari 0,8 procent
Den förändring av konsumentpriserna på årsnivå som Statistikcentralen räknat var i januari 0,8
procent. I december var inflationen 0,5 procent. Statistikcentralen har uppdaterat
konsumentprisindexets varukorg och viktstrukturen för konsumtionen i början av januari.
Varukorgen kompletterades med bl.a. online-musiktjänster medan avgifter för fast telefoni och
videokamera raderades från varukorgen på grund av minskad konsumtion.

Inflationsmätare i Finland, januari 2018

Månadsförändring (%)Årsförändring (%)Indextal

-0,30,8101,2Konsumentprisindex 2015=100

1929Levnadskostnadsindex 1951:10=100

-0,30,9101,3Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100

-0,60,5100,7Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2015=100

I januari steg konsumentpriserna jämfört med året innan mest på grund av dyrare cigaretter, högre
fordonsskatt och högre hyror. Den största nedgången jämfört med året innan visade konsumentpriserna
på barndagvård, mobiltelefoner, egnahemshusfastigheter och begagnade bilar. Från december till januari
var förändringen av konsumentpriserna -0,3 procent.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter
om närmare 470 varor i ungefär 2 700 affärer för indexet. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter
in centraliserat.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 19.2.2018

Priser och kostnader 2018

http://tilastokeskus.fi/til/khi/khi_2018-02-19_men_001_sv.pdf


Inflationen i euroområdet var 1,3 procent i januari enligt preliminära uppgifter
Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet
i januari 1,3 procent. I december var den 1,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i januari 0,9
procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på
konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus,
fordonsskatt eller fiske- och jaktavgifter. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet
och reglerna för utarbetande av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära
uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade
konsumentprisindexen för januari den 23 februari. Information omEU-ländernas inflation finns på Eurostats
hemsidor, (http://ec.europa.eu/eurostat/web/main).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta
skatter 0,5 procent i januari
Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i januari 0,9 procent och årsförändringen
av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 0,5 procent. Ändringarna i indirekta skatter
som gjorts efter januari i fjol hade sålunda en sammanlagd effekt på 0,4 procentenheter när det gäller
konsumentpriserna. I januari höjdes punktskatten på alkoholdrycker, tobaksskatten och energiskatterna
på uppvärmningsbränslen medan bilskatten på nya bilar med låga utsläpp sänktes. I januari var
månadsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet -0,3 procent och av konsumentprisindexet
med konstanta skatter -0,6 procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter
Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta
av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent
av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av
indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det
harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i
bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknasmed enmetod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande
till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas
inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen
erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och
konstantskatteindexet.
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Konsumentprisindexets vikstruktur och varukorg har
uppdaterats för år 2018

Vikstrukturen
Viktstrukturen för konsumentprisindexet 2015=100 baserar sig på uppgifterna om privata
konsumtionsutgifter i nationalräkenskaperna. Uppgifterna uppdateras årligen. Viktstrukturen för år 2018
motsvarar värdet av den privata konsumtionen år 2017, som uppgick till 104 miljarder euro.

I nationalräkenskaperna redovisas konsumtionsutgifterna enbart på en grov nivå. Till de delar som
indelningen i konsumtionsposter inte är tillräckligt noggrann, indelas vikten på grov nivå primärt i
underposter med hjälp av konsumtionsundersökningen. Dessutom används vid definieringen av underposter
statistiskt material som framställts inom andra statistikgrenar, statistik från Finlands Bank samt
centralförbundens och -affärernas försäljningsdata.

Konsumentprisindexets vikter består av värdet av produkter och tjänster som hushållen köpt i Finland.
Hushållen omfattar också konsumtionen för turister i Finland och anstaltshushåll. I konsumentprisindexet
avviker begreppet privat konsumtion från begreppen i nationalräkenskaperna och
konsumtionsundersökningen. Det har också en annan täckning. Mera information om konsumtionen enligt
konsumentprisindexet finns i handboken ”Kuluttajahintaindeksi 2015=100 käyttäjän käsikirja” (endast på
finska), s.9.

Figur 1. Värdeandelar för totalkonsumtionen efter produktgrupp åren
2005, 2010 och 2018, procent av totalkonsumtionen
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I figuren görs jämförelser mellan tre olika basår. Under de senaste tio åren har gruppen 04 Bostäder, vatten,
elektricitet, gas och andra bränslen haft de största viktvärdena. Värdeandelen för gruppen Livsmedel och
alkoholfria drycker (01) är fortfarande nedåtgående.

Varukorg
Indexberäkningen baserar sig på varukorgen som uppdateras årligen i takt med ändrad konsumtion. I
varukorgen lägger man till varor vars konsumtion är minst en promille, eller mer, av totalkonsumtionen
och tar bort varor, vilkas värdeandel har minskat till under en promille av totalkonsumtionen. Med hjälp
av varor och deras värdeandelar som för närvarande uppdateras årligen säkerställs att de mest vanliga
produkterna och tjänsterna är representerade i indexet. Tidigare, före år 2013, reviderades
konsumentprisindexets viktstruktur fem års mellanrum.

År 2016 infördes den uppdaterade produktklassificeringen (eCOICOP, European Classification of Individual
Consumption According to Purpose). Produktklassificeringen baserar sig på FN:s ändamålsklassificering
av individuell konsumtion som legat till grund för den produktklassificering som tagits fram för EU:s
interna behov. Vid den senaste revideringen preciserades produktklassificeringen på 5-siffernivå, vilket
innebar att också Finlands varukorg reviderades och klassificeringskoderna uppdaterades.

I början av år 2018 kompletterades varukorgen med grönsaksbiff, proteinstång, online-musiktjänster samt
med stark cider, stark long-drink och stark lageröl som i ochmed alkohollagen infördes i butikerna 1.1.2018.
På grund av minskad konsumtion raderade man hamburgare (halvfabrikat), hushållsmargarin, reparation
av tvättmaskin, avgifter för fast telefoni, videokamera, fotoservice och nöjesevenemang.

Efter uppdateringen innehåller varukorgen 467 produkter och tjänster. Figur två presenterar den privata
konsumtionens struktur efter varugrupp.

Figur 2. Konsumtionens struktur efter varugrupp vid beräkningen
av konsumentprisindexet år 2018, procent av totalkonsumtionen
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De största förändringarna i den privata konsumtionen jämfört med året innan fanns i grupperna

07 Transport – relativ ökning av värdeandelen 3,6 procent

11 Restauranger och hotell – relativ ökning av värdeandelen 3,0 procent

06 Hälsovård – relativ minskning av värdeandelen 3,4 procent

01 Livsmedel och alkoholfria drycker – relativ minskning av värdeandelen 2,4 procent

04 Bostäder, vatten, elektricitet, gas och andra bränslen – relativ minskning av värdeandelen 1,6 procent

Prisförändringarna gällande varorna i grupperna som har en ökad värdeandel har nu en större inverkan på
konsumentprisindexet än tidigare. Motsvarande, prisförändringarna gällande varorna i grupperna som har
en minskat värdeandel har nu en mindre inverkan på konsumentprisindexet än tidigare.

Viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet uppdaterades
också
Statistikcentralen har också uppdaterat viktstrukturen för det harmoniserade konsumentprisindexet som
beräknas för Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat. Dess basår är samma som för det nationella
konsumentprisindexet, dvs. 2015=100.

Harmoniserade konsumentprisindex används huvudsakligen för att jämföra inflationen i EU-länderna.
Europeiska centralbanken använder ett harmoniserat konsumentprisindex som inflationsmätare i sin
penningpolitik.

Finlands harmoniserade konsumentprisindex baserar sig på samma vikt- och prisuppgifter som det nationella
konsumentprisindexet, men dess produktsortiment är mindre. Det omfattar inte ägarboende, penningspel,
räntor eller avgifter av skattenatur. Det harmoniserade konsumentprisindexet täcker 85 procent av det
nationella indexet.

Tabell 1. Poster som utelämnats från det harmoniserade konsumentprisindexet och deras vikter
i konsumentprisindexet 2015=100 år 2018

Vikt i KPI, o/oVara/gruppCOICOP kod

10,81Ägarboende04.6

1,29Fordonsskatt07.2.4.2.1.1

1,96Penningspel09.4.3

0,10Brandförsäkring för egnahemshus12.5.2.0.1.2

0,88Räntor på konsumtionskrediter12.6.2.1.1.2

0,04Övriga tillstånd12.7.0.1.1.2

15,09Utelämnats från HKPI totalt

Varornas värdeandelar som presenteras i tabellen är på någorlunda oförändrad nivå jämfört med året innan.
Jämfört med år 2013 har värdeandelen hos varor som slopats stigit från 12,05 procent till 15,09 procent.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupp

Huvudgrupp 1)

1211100908070605040302010

98,8104,5105,198,897,8101,5107,798,7102,693,6110,198,6101,2Januari2018

100,0103,7104,098,699,1102,4108,799,5101,998,2104,197,9101,1Årsmedeltal2017

99,7101,7102,399,4100,899,8106,899,7100,599,4101,098,9100,4Årsmedeltal2016

100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0100,0Årsmedeltal2015

0=Konsumentprisindex, 01=Livsmedel och alkoholfria drycker, 02=Alkoholhaltiga drycker och tobak, 03=Kläder och skodon,
04=Bostäder, vatten, electricitet, gas och andra bränslen, 05=Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden,
06=Hälsovård, 07=Transport, 08=Kommunikationer, 09=Rekreation och kultur, 10=Utbildning, 11=Restauranger och hotell,
12=Diverse varor och tjänster

1)

Tabellbilaga 2. Konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper, månadsförändringar och
årsförändringar

2018

Januari

Årsförändring (%)Månadsförändring (%)Vikt

Huvudgrupp

0,8-0,31000,00 KONSUMENTPRISINDEX

1,5-0,6127,801 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER

6,25,547,602 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK

-1,0-5,045,703 KLÄDER OCH SKODON

1,00,2245,5
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA
BRÄNSLEN

-1,5-0,752,2
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH RUTINUNDERHÅLL
AV BOSTADEN

1,50,150,706 HÄLSOVÅRD

-0,3-0,8139,507 TRANSPORT

-1,3-0,524,508 KOMMUNIKATIONER

0,4-0,9113,909 REKREATION OCH KULTUR

1,80,04,310 UTBILDNING

2,20,372,211 RESTAURANGER OCH HOTELL

-0,5-1,176,312 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER
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Tabellbilaga 3. Levnadskostnadsindex 1951:10=100

Årsmedel.Dec.Nov.Okt.Sept.Aug.JuliJuniMajAprilMarsFebr.Jan.

............19292018

19271935193619311931192719221928192619291923192319142017

19131925192119201916191319121913191219131907190018982016

19061906190819111908190619021907190719081908190218972015

19101910191319161920190919071909190719121909190519002014

18901901189418971894188818911891189218921889188118702013

18631871186918751872186518611865186418631857185018402012

18121828182918271823181518081813180818071804179417832011

17511777176817641757174917421751174717491744173517292010

17301726172517231732172917241735173117341734173317322009

17301736174117501750174217341736173017211719170316952008

16621678168016771671166416621663166116631655164216322007

16221635163416331629162616201624162316211612160715952006

15941600159816031604159515911595159115951591158515752005

15801584158315901585157915751577157815761576158115722004

15771577157515771579157215701578158015821584158015692003

15631567156815721568156315631566156915651559155115482002

15391542154315491552154415421550154815361529152215142001

15011517151915201519150715051504149714901485147614662000

14521466146014601457145314521454145514511441143714341999

14351437143814411441143714351438143514361429142614271998

14151425142514261423142014171417141514121405140013981997

13981399139814021400139714001401140113981396139413901996

13901387138913931393139113931394139013891388138713831995

13761383138513891388138513821382136813681365136213571994

13611361136213641362135913611364136613651360135913541993

13331340134413421337133213341336133313321327132313201992

13001313130713061304130213001301130212961291129012831991

12481264126612661262125612501248124512391232122812231990

11771205119911991195118211811182117111671156114311371989

11041132112311201119110911061107110110921084107810751988

10521063106210621060105610531053105010491044103910351987

1015102510241024102110211019101810131009100510039991986

9809929919909899879869859839739689599551985

9259459449449399339299269249149089028981984

8658908918838818768758718608498398348301983

7978238128098068048068007997867807717671982

7297557527527457367347317277177086996931981

6516866826766696606516486456386266206111980

5836046015965935885855825785765715675601979

5445565575545515475455445445365335325261978

5065255245225205185105065004934894824761977

4494694684654604564504424414404364324261976

3924184154114053993943883873833753693641975

3333543533513483403353293283243173143051974

2843032992972952922882802772722692672651973

2542622622602592572562542532512472452421972

2372452442432432412392372332322312292281971
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Årsmedel.Dec.Nov.Okt.Sept.Aug.JuliJuniMajAprilMarsFebr.Jan.

2232252252242242232232222222222212212201970

2172182182182182172172172162162142152151969

2122152152152142132132132112112102072051968

1952032021981971951951941931931921921911967

1851891891881871861851841841831821811811966

1781801801801791791791781771771761751751965

1701741731731721711701701701691671651641964

1541581581581561541541531531531511511501963

1471501501501481481481461461451441431431962

1411421421411401401401401401401401401401961

1381401401391381381391381381381371361361960

1341361361361341331331331331321331331331959

1321331331321321321321321331321301301291958

1241281271271261251241221221211201201201957

1111181181131131121111101101081081071041956

100101101101100100999999999898981955

10398981041041041041031041041031041041954

1031021031041031031031031031031031031021953

1011021021021011011011011011011011011021952

.100100100.........1951
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Tabellbilaga 4. Årsförändring av konsumentprisindexet, procent

Årsmedel.Dec.Nov.Okt.Sept.Aug.JuliJuniMajAprilMarsFebr.Jan.

............0,82018

0,70,50,80,50,80,70,50,70,70,80,81,20,82017

0,41,00,70,50,40,40,50,40,30,3-0,0-0,10,02016

-0,2-0,2-0,2-0,3-0,6-0,2-0,2-0,1-0,0-0,2-0,1-0,1-0,22015

1,00,51,01,01,31,10,80,90,81,11,11,31,62014

1,51,61,41,21,21,21,61,41,61,51,71,71,62013

2,82,42,22,62,72,72,92,83,13,12,93,13,22012

3,42,93,43,53,73,84,03,53,33,23,33,33,02011

1,22,92,52,31,41,21,10,91,00,90,60,1-0,22010

0,0-0,5-0,9-1,5-1,0-0,7-0,6-0,10,00,80,91,72,22009

4,13,53,64,44,74,74,44,44,23,53,93,73,82008

2,52,62,92,72,62,32,62,42,42,62,62,22,32007

1,62,22,11,81,51,91,91,71,71,30,90,90,82006

0,91,00,90,81,21,01,01,10,81,21,00,20,22005

0,20,40,50,90,40,40,3-0,1-0,1-0,4-0,50,10,22004

0,90,60,50,30,70,60,50,80,71,11,61,91,42003

1,61,71,61,51,01,41,71,11,31,81,81,82,32002

2,61,61,61,92,22,42,53,03,43,02,93,13,32001

3,43,54,04,14,23,83,73,52,92,73,12,72,22000

1,22,01,61,31,11,11,21,11,41,10,80,80,51999

1,40,80,91,11,31,11,11,51,51,81,81,91,91998

1,21,91,91,71,61,61,21,21,01,00,60,40,61997

0,60,80,70,70,50,40,50,40,70,70,60,50,51996

1,00,30,30,30,30,50,80,91,61,51,71,81,91995

1,11,61,71,91,91,91,61,30,20,20,40,30,21994

2,21,51,31,61,82,12,12,12,62,62,72,92,91993

2,62,12,82,72,62,42,62,72,42,82,82,62,91992

4,13,93,33,23,33,64,04,24,64,64,85,04,91991

6,14,95,65,55,66,25,95,66,26,26,57,47,51990

6,66,56,87,16,86,66,76,86,46,96,66,05,81989

5,16,55,95,65,65,25,25,35,14,44,14,14,21988

3,73,73,73,73,93,43,43,53,73,93,93,53,71987

3,63,43,33,53,33,43,33,33,03,73,84,64,51986

5,95,04,94,95,35,86,16,46,46,56,66,46,41985

7,16,16,06,96,66,76,46,47,48,08,18,28,31984

8,48,69,89,19,49,08,58,97,78,07,58,28,21983

9,39,07,97,68,19,39,89,49,89,610,210,310,71982

12,010,010,411,311,411,512,612,912,712,513,112,813,51981

11,613,713,513,312,912,311,311,211,610,79,79,38,91980
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Tabellbilaga 5. Konsumentprisindexet 2010=100

Årsmedel.Dec.Nov.Okt.Sept.Aug.JuliJuniMajAprilMarsFebr.Jan.

............110,12018

110,0110,4110,5110,2110,2110,0109,7110,0110,0110,1109,8109,8109,22017

109,2109,9109,6109,6109,4109,2109,1109,2109,2109,2108,9108,5108,32016

108,8108,8108,9109,1108,9108,8108,6108,8108,8108,9108,9108,6108,32015

109,0109,0109,2109,4109,6109,0108,8109,0108,9109,1109,0108,7108,52014

107,9108,5108,1108,3108,1107,8107,9108,0108,0108,0107,8107,4106,72013

106,3106,8106,7107,0106,9106,4106,2106,4106,4106,4106,0105,6105,02012

103,4104,4104,4104,3104,1103,6103,2103,5103,2103,2103,0102,4101,82011

100,0101,4101,0100,7100,399,899,3100,099,9100,099,799,198,82010

Tabellbilaga 6. Konsumentprisindexet 2005=100

Årsmedel.Dec.Nov.Okt.Sept.Aug.JuliJuniMajAprilMarsFebr.Jan.

............120,82018

120,7121,2121,2120,9120,9120,7120,4120,7120,6120,8120,5120,5119,92017

119,8120,6120,3120,3120,0119,8119,8119,8119,8119,8119,5119,0118,92016

119,4119,4119,5119,7119,5119,4119,1119,4119,4119,5119,5119,1118,82015

119,6119,6119,8120,0120,2119,6119,4119,5119,5119,8119,6119,3119,02014

118,4119,1118,6118,8118,7118,2118,4118,5118,5118,5118,3117,8117,12013

116,7117,2117,0117,4117,3116,8116,6116,8116,7116,7116,3115,9115,22012

113,5114,5114,5114,5114,2113,7113,3113,6113,3113,2113,0112,4111,72011

109,7111,3110,7110,5110,0109,6109,1109,7109,4109,5109,2108,7108,32010

108,3108,1108,0107,9108,5108,3108,0108,7108,4108,6108,6108,6108,52009

108,3108,7109,1109,6109,6109,1108,6108,8108,4107,8107,6106,7106,22008

104,1105,1105,3105,0104,7104,2104,1104,2104,0104,1103,6102,9102,22007

101,6102,4102,3102,3102,0101,9101,5101,7101,6101,5101,0100,799,92006

100,0100,2100,2100,4100,5100,099,6100,099,9100,2100,199,899,12005
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Tabellbilaga 7. Harmoniserat konsumentprisindex 2015=100 enligt huvudgrupper

Skatteändringarnas
inverkan på
inflationen om året,
procentenheten

2018Huvudgrupp

Januari

HKPI-KSHKPI

Årsförändring (%)Årsförändring (%)

0,40,50,90 KONSUMENTPRISINDEX

0,01,51,501 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER

6,3-0,16,202 ALKOHOLHALTIGA DRYCKER OCH TOBAK

0,0-1,0-1,003 KLÄDER OCH SKODON

0,02,02,0
04 BOSTÄDER, VATTEN, ELEKTRICITET, GAS OCH ANDRA
BRÄNSLEN

0,0-1,5-1,5
05 INVENTARIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING OCH
RUTINUNDERHÅLL AV BOSTADEN

0,01,51,506 HÄLSOVÅRD

-0,1-1,2-1,307 TRANSPORT

0,0-1,3-1,308 KOMMUNIKATIONER

0,00,60,609 REKREATION OCH KULTUR

0,01,81,810 UTBILDNING

0,31,92,211 RESTAURANGER OCH HOTELL

0,0-0,4-0,412 DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER

HKPI=Harmoniserat konsumentprisindex , HKPI-KS=Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter1)

Skatteändringarnas inverkan på inflationen om året=Årsförändring av HKPI-KS (varuskatterna hålls konstanta i förhållande till
indexets bastidpunkt) som dragits av årsförändring av HKPI

2)
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Figurbilagor

Figurbilaga 1. Årsförändring av konsumentprisindexet och det
harmoniserade konsumentprisindexet, januari 2001 - januari 2018

Figurbilaga 2. Varor och tjänster som har mest påverkat
årsförändringen av konsumentprisindexet januari 2018
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Figurbilaga 3. Årsförändring av det harmoniserade
konsumentprisindexet och det harmoniserade konsumentprisindexet
med konstanta skatter, januari 2007 - januari 2018

Figurbilaga 4. Det harmoniserade konsumentprisindexet 2015=100;
Finland, euroområde och EU
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