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Palkansaajien tutkimuslaitos alentaa Suomen tämän vuoden kasvuennusteen -0,3 prosenttiin viime maalis-
kuun 0,9 prosentista. Ensi vuonna bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan yhden prosentin, kun maa-
liskuussa ennustimme kasvun olevan 2,2 prosenttia. Ennusteen korjaukset johtuvat pitkälti Ukrainan kriisin 
kärjistymisestä. Ukrainan kriisin negatiivinen vaikutus Suomen talouskasvuun on muodostumassa ennakoi-
tua suuremmaksi. Tämä konflikti, joka vaikuttaa talouspakotteiden kautta, on näillä näkymin supistamassa 
Suomen kokonaistuotantoa noin puolitoista prosenttia. Tästä puoli prosenttia realisoituu tänä vuonna ja 
yksi prosentti ensi vuonna. Teollisuuden alkuvuonna vahvistunut tilauskertymä osoittaa, että edellytykset 
kasvun liikkeelle lähdölle ja sen nopeutumiselle olivat olemassa. Pakotteiden ja vastapakotteiden suorat ja 
epäsuorat vaikutukset alkavat kuitenkin voimistua loppuvuodesta. Suomen vienti Venäjälle supistuu tänä 
vuonna noin 20 prosenttia viime vuodesta. Tilanne pysyy tältä osin huonona pitkälle ensi vuoteenkin. Vaikka 
Ukrainan konflikti lientyy, pakotteita puretaan hyvin hitaassa aikataulussa.

Ukrainan kriisi taittoi Suomen talouskasvun

Myös EU-maiden ja EU:n komission pyrkimys vahvistaa edelleen julkisia 
talouksia lyhyen aikavälin kasvun kustannuksella raamittaa lähivuosien 
talouskasvua Suomessa. Tältäkin osin Suomen vientimarkkinoiden kas-
vu pysyy rajallisena. Euroopan keskuspankin syyskuinen päätös lisätä 
joukkovelkakirjaostojaan, mikä on jo heikentänyt euroa, tukee Suomen 
taloutta, kun taas oma kiristyvä finanssipolitiikkamme heikentää sitä.

Euroopan kansantaloudet taas vaikeuksissa

Euroalueen bkt kasvoi vielä tämän vuoden ensimmäisellä neljännek-
sellä 0,4 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Alueen kiinteät inves-
toinnit, jotka olivat lähteneet nousuun jo viime vuoden jälkipuoliskolla, 
kasvoivat yhä. Tämä myös kasvatti Suomen teollisuuden saamia tila-
uksia euroalueelle. Pitkälti Ukrainan kriisin aikaansaama epävarmuus 
sekä euron vahvistuminen pysäyttivät kuitenkin euroalueen talous-
kasvun tämän vuoden toisella neljänneksellä. Lähinnä Ison-Britannian 
ripeähkön kasvun vaikutuksesta koko EU-alue kuitenkin kasvoi vielä 
0,2 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä. Jonkinlaisena oireena 
kasvavasta epävarmuudesta euroalueen investoinnit kääntyivät taas 
selvään laskuun.

Huomionarvoista on se, että Saksan bkt supistui toisella neljän-
neksellä 0,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä niin, että se oli enää 
1,3 prosenttia edellisvuotista suurempi. Osin supistuminen edellisestä 
neljänneksestä selittyy poikkeuksellisen lauhalla talvella, minkä an-
siosta kovin sääaltis rakentaminen Saksassa oli ensimmäisellä nel-
jänneksellä normaalia vilkkaampaa. Saksan ohella myös Italian ja 
Tanskan bkt:t supistuivat toisella neljänneksellä. Ranskan talouden 
vaikeudet jatkuivat ja kokonaistuotannon kasvu jäi jo toisen kerran 
peräkkäin nollaan. Myös Ruotsin kokonaistuotannon kasvu on hidas-
tunut selvästi tämän vuoden alkupuoliskolla.

Euroalueen maista muun muassa Hollannin ja Espanjan talouskas-
vu sen sijaan nopeutui tämän vuoden toisella neljänneksellä. Vielä al-
kuvuodesta Venäjän kaupasta riippuvaisten Baltian maiden ja Puolan 
talouskasvu oli selvästi muuta EU-aluetta nopeampaa. Näiden maiden 
talouskasvu on kuitenkin hidastumassa jyrkästi sitä mukaa, kun Venä-
jälle asetettujen pakotteiden ja Venäjän asettamien vastapakotteiden 
vaikutukset alkavat purra.

Talousennuste vuosille 2014–2015
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Jatkossakin geopoliittinen kriisi hidastaa koko EU:n ja euroalueen 
talouskasvua. Tosin EKP:n syyskuiset päätökset alentaa korkoa ja al-
kaa tukea alueen pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusta erityisin 
omaisuusvakuudellisten joukkovelkakirjojen ostoin ovat taas tuke-
massa alueen kasvua. EKP:n päätösten kasvuvaikutukset realisoitu-
vat pitkälti euron heikkenemisen kautta. Arvioimme, että euron arvo 
dollareissa tulee olemaan ensi vuonna keskimäärin 1,25 dollaria, kun 
se tänä vuonna on keskimäärin 1,33. Useimmiten on viisasta pidät-
täytyä valuuttakurssien ennustamisesta, mutta tällä kertaa on hyvät 
perusteet odottaa euron heikkenevän lähitulevaisuudessa, minkä ai-
kaansaavat Yhdysvaltain ja euroalueen talouskasvu- ja korkoerot sekä 
keskuspankkien tulossa olevat toimenpiteet.

Euroalueen julkinen kulutus kasvaa tänä ja ensi vuonna noin 0,7 pro-
senttia edellisvuodesta. Vielä 2012, jolloin finanssipolitiikan kiristys oli tiu-
kimmillaan, nämä menot supistuivat 0,6 prosenttia. Tältä osin finanssipo-
litiikan kireys keskimäärin hellittää. Euroalueen kokonaisveroasteen odo-
tetaan pysyvän tänä vuonna viime vuoden tasolla ja laskevan ensi vuonna 
jonkin verran. Tältäkään osin finanssipolitiikka ei ole kiristymässä.

Palkansaajien tutkimuslaitos odottaa, että euroalueen bkt kasvaa 
tänä vuonna 0,6 prosenttia viime vuodesta. Ensi vuonna kasvu kiihtyy 
1,4 prosenttiin. Viime maaliskuun ennusteita on näin tarkistettu alas-
päin vajaan prosenttiyksikön verran.

Italian ja Ranskan julkisen talouden alijäämät ris-
kirajoille

Euroalueen kansantalouksien kasvun hidastuminen uudelleen lähin-
nä Ukrainan kriisin seurauksena on vaikuttanut myös alueen maiden 
julkisen talouksien alijäämiin ja velkaan. Euroalueen julkisen talou-
den alijäämät yltävät tänä vuonna noin 2,5 prosenttiin bkt:sta. En-
si vuonna niiden keskiarvo laskee pari prosentin kymmenystä. On 
huomionarvoista, että kun Saksan julkinen talous on jo tänä vuonna 
tasapainossa, niin monen euroalueen maan – esimerkiksi Ranskan, 
Espanjan ja Portugalin – alijäämät ovat muodostumassa selvästi kol-
mea prosenttia suuremmiksi rikkoen tältä osin Euroopan kasvu- ja 
vakaussopimuksen ehdot. Ison-Britannian julkisen talouden alijäämä 
on edelleen yli 5 prosenttia bkt:sta, vaikka maan talouskasvu on tänä 
vuonna jo lähes kolmen prosentin vauhdissa.

Miksi Ukrainan kriisi taloudelliset vaikutukset ovat 
muodostumassa niin suuriksi?

Saksan Venäjän vienti on runsas prosentti suhteessa bruttokan-
santuotteeseen. Vastaava luku Italian kohdalla on vähän alle pro-
sentin ja Ranskan, Iso-Britannian sekä Espanjan luvut jäävät jo 
alle puolen prosentin. Vaikka Puola, Suomi ja Baltian maat ovat 
huomattavan riippuvaisia Venäjän kaupasta, ei Venäjän talous-
kasvun horjuttamisella poliittisilla ja taloudellisilla pakotteilla olisi 
välttämättä voinut kuvitella olevan laajoja vaikutuksia koko eu-
roalueen talousnäkymiin. Kuitenkin euroalueen lähtökohtaisesti 
hauras talouskasvu ja haavoittuvainen julkinen sektori tekivät sen 
alttiiksi uudelle epävarmuudelle. Jo puoli vuotta jatkunut konflikti, 
joka ei vain vaaranna vientiä Venäjälle, vaan luo uhkan Euroopan 
energian saannille ja turvallisuudelle, on heikentänyt myös alueen 
kotimaista kysyntää, kun yritykset ja kotitaloudet ovat tulleet en-
tistä varovaisemmiksi. Koska kriisi on vielä akuutissa vaiheessa, 
on vaikea arvioida sen kokonaisvaikutuksia.

BKT:n kasvuprosentit  
2013, 2014 ja 2015
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Venäjälle asetetut pakotteet ovat jo alun alkaen tähdänneet maan 
investointien tyrehdyttämiseen. Tämä tavoite tuli entistä selkeämmäk-
si, kun pakotteet laajenivat koskemaan pankkien ja yritysten rahoitus-
ta. Tältä osin pakotteet vaikuttavat negatiivisesti juuri Saksaan, Ita-
liaan ja Suomeen eli maihin, jotka vievät investointitavaroita Venäjälle. 
On huomattava, että jo alkuvuodesta nimenomaan Venäjän investoinnit 
ja tuonti supistuivat. Kokonaistuotannon supistumista on kuitenkin ra-
joittanut ruplan heikkeneminen, joka on vahvistanut Venäjän tuontia 
korvaavaa tuotantoa. Sama vaikutus on elintarviketuonnin rajoituksilla.

Toistaiseksi näyttää siltä, että pakotepolitiikalla EU lähti pulliste-
lemaan lihaksia, joita sillä ei ollut. Aikaansaatu häiriö on vienyt haa-
voittuneimmat maat uudelleen kuilun reunalle, mikä myös vähentää 
pakotepolitiikan poliittista tehoa. Koska EU-maiden julkiset taloudet 
ovat keskimäärin heikossa kunnossa, EU:lla ei myöskään ole voima-
varoja kompensoida niitä kohtuuttoman suuria kolhuja, joita Venäjän 
pakotteet aiheuttavat Baltian maille, Suomelle ja Puolalle.

Ohjauskorot ja lyhyt markkinakorko 
2.1.2003–12.9.2014
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Taulukko 1. Kansainvälinen talous

Osuus 
maailman 

BKT:sta (%)

Kokonaistuotannon 
määrän kasvu (%)

2013 2014e 2015e
Yhdysvallat 19,3 2,2 2,5 3,2
Eur-18 13,1 -0,4 0,6 1,4

Saksa 3,7 0,4 1,4 1,5
Ranska 2,6 0,2 0,3 1,1
Italia 2,1 -1,9 -0,2 1,1

EU27 18,7 0,1 1,2 1,5
Ruotsi 0,5 1,6 1,5 1,6
Iso-Britannia 2,7 1,7 2,8 1,9

Kiina 15,4 7,7 7,5 7,2
Intia 5,8 5,0 6,0 6,2
Japani 5,4 1,5 1,5 1,5
Venäjä 2,9 1,3 0,0 1,0
Brasilia 2,8 2,5 1,0 2,5
Lähde: BEA, BOFIT, Eurostat, IMF, Palkansaajien tutkimuslaitos

Ottamatta kantaa pakotepolitiikan ulkopoliittisiin perusteisiin voi-
daan sanoa, että harjoitettu politiikka olisi edellyttänyt sitä, että eu-
roalue olisi taloudellisesti suurin piirtein yhtä vahva kuin Saksa par-
haillaan on. Euroopan komission tehtävänä on ollut ottaa vastuu tästä 
politiikasta ja nähdä sen vaikutukset alueen talouskehitykselle ja työl-
lisyydelle. Komissio on kuitenkin lähtenyt innokkaasti toteuttamaan 
pakotteita ja patistamaan niskuroivia pakoterintamaan, ja jo syksyllä 
se alkaa kovistella niitä maita, joiden julkinen talous on taas heikke-
nemässä. Voidaan sanoa, että vasen käsi ei tiedä mitä oikea tekee. 
Ainakin siihen pitäisi pyrkiä, että asetettujen julkisen talouden rahoi-
tusjäämää ja velkaantuneisuutta koskevien tavoitteiden toteutumisen 
arvioinnissa otetaan huomioon se, että EU:n ulkopolitiikka on heiken-
tänyt alueen julkisia talouksia.

EKP laajentaa kevennystoimiaan

EKP:n ohjauskorko ei enää alene 0,05 prosentista, johon se laski 4.9. 
Sen talletuskorko on -0,2 prosenttia. Koska sen tarkkailemissa inflaa-
tio-odotuksissa ei ole lähitulevaisuudessa nähtävissä nousua yli kah-
den prosentin, ei ohjauskorkoonkaan voida odottaa korotusta. Kaik-
kein lyhimmät euribor-korot ovat jo ohjauskoron alapuolella tai aivan 

Julkisen sektorin rahoitusjäämän 
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sen tuntumassa, ja pitempiin euribor-korkoihin tulee vielä laskupai-
netta niistä rahamarkkinoiden likviditeettiä lisäävistä toimista, joita 
EKP lähikuukausina toteuttaa.

Syys- ja marraskuussa EKP myöntää yhteensä 400 miljardin euron lai-
nat pankeille neljäksi vuodeksi 0,25 prosentin korolla, ja lisää seuraa vuo-
den 2015 toisella neljänneksellä. Lokakuussa alkavat sekä vakuudellisten 
velkakirjojen että omaisuusvakuudellisten arvopaperien (ns. ABS-pape-
rien) ostot. Yhdessä nämä merkitsevät EKP:n taseen kasvattamista noin 1 
000 miljardilla eurolla ja siten palaamista parin vuoden takaiselle tasolle.

EKP:n kevennystoimet pysäyttänevät euroalueen pankkien luoto-
nannon supistumisen. Vaikka EKP jossain määrin edellyttääkin arvopa-
periostojensa vastineeksi pankeilta luotonannon lisäämistä yrityssekto-
rille, kevennystoimien tehoa vähentää se, ettei se voi ottaa isoja riskejä 
eli ostaa pankeilta pois niitä rasittavia ongelmaluottoja. Nelivuotisilla 
ns. LTRO-lainoilla pankit todennäköisesti korvaavat muuta lyhytaikaista 
rahoitustaan, ja ABS-paperien kanta on myös toistaiseksi hyvin pieni.

EKP:n seuraava, tehokkaampi askel olisi ryhtyä ostamaan valtioi-
den velkakirjoja jälkimarkkinoilta. EKP:n neuvosto voisi tehdä tällaisen 
enemmistöpäätöksen, vaikka sen saksalaiset jäsenet vastustaisivatkin, 
ja samalla EKP voisi lähteä pääjohtaja Mario Draghin ehdottamalla ta-
valla tukemaan elvyttävää finanssipolitiikkaa euroalueella. Toistaiseksi 
ei ole kaavailtu vielä pitemmälle meneviä toimenpiteitä, setelirahoitus-
ta tai Yhdysvaltain valtionvelkakirjojen ostoja, joilla saataisiin nopeasti 
heikennettyä euroa ja kiihdytettyä inflaatiota. Näistä toimenpiteistä to-
sin vain jälkimmäinen mahtuisi EKP:n mandaattiin, jonka puitteissa se 
on ilmoittanut käyttävänsä kaikki mahdolliset keinot.

Kehittyneiden maiden valtionlainojen korot ovat tänä vuonna alen-
tuneet selvästi. Kesällä 10 vuoden lainojen korko kävi Saksassa jo alle 
yhdessä prosentissa ja Suomessakin lähellä sitä. Taustalla on ollut in-
flaation hidastumisen lisäksi odotukset rahapolitiikan muodostumisesta 
aiemmin ennakoitua kevyemmäksi niin Yhdysvalloissa, Japanissa kuin 
euroalueellakin. Pitkien korkojen lasku on kuitenkin jo osoittanut laan-
tumisen merkkejä. Ensi vuoden keskiarvo muodostuu tämänvuotista 
hieman alemmaksi, paitsi Yhdysvalloissa, jossa odotetaan keskuspankin 
aloittavan ohjauskoron nostot viimeistään vuoden toisella puoliskolla.

Euroalueen inflaatio nopeutuu hiukan

Euroalueen yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi oli kuluvan vuoden 
tammi–heinäkuussa 0,6 prosenttia korkeampi kuin vastaavana aikana vii-
me vuonna, ja elokuun ennakkotieto osoitti vain 0,3 prosentin nousua vuo-
dentakaisesta. Merkillepantavaa on, että pohjainflaatio, josta on poistettu 
energia, ruoka, alkoholi ja tupakka, on viime aikoina seurannut yleisindek-
siä, kun se aiemmin kulki selvästi matalammalla tasolla. Viime kesänä in-
flaation yllättävä hidastuminen perustui kuitenkin lähinnä ruuan ja energian 
halpenemiseen, mikä jäänee osittain tilapäiseksi. Talouskasvun piristyminen 
nostaa jatkossa inflaatiovauhtia, mutta sen kannalta tärkeimpiä ovat EKP:n 
toimenpiteet, erityisesti jos niiden seurauksena on euron huomattava de-
valvoituminen. Viimeksi mainittua ei kuitenkaan pidetä todennäköisimpänä 
kehityksenä. Kuluvan vuoden inflaation ennustetaan jäävän keskimäärin 
0,6 prosenttiin, josta se kiihtyy ensi vuonna 1,0 prosenttiin.

Öljyn hinta pysyy yli 100 dollarissa

Öljytynnyrin hinta on tänä vuonna alentunut viime vuoden vajaan 
109 dollarin tasolta ja mennyt viime päivinä jo selvästi alle 100 dolla-
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rin. Lähi-idän ja Ukrainan kriisit eivät toistaiseksi ole nostaneet öljyn 
hintaa, mutta on syytä odottaa, että erityisesti Saudi-Arabia pyrkii 
kääntämään sen nousuun ja yli 100 dollarin lähiaikoina. Öljyn hinnan 
ennustetaan muodostuvan tänä vuonna keskimäärin 106 dollariksi ja 
ensi vuonna 104 dollariksi. Hiilen, monien metallien, maataloustuot-
teiden ja myös kahvin hinnoissa on tapahtunut selvää laskua tänä 
vuonna, joskin ihan viime aikoina suunta ei ole ollut enää yhtä selvä. 
Teräksen, naudanlihan ja sellun hinnat ovat nousseet jo pitemmän 
aikaa. Maailmantalouden piristyessä ensi vuonna raaka-aineiden hin-
tojen nousu alkaa vähitellen tuntua laajemmin.

Yhdysvalloissa on paljon 
myönteisiä kasvunäkymiä

Viime vuonna Yhdysvaltain kokonaistuotanto kasvoi 2,2 prosenttia. An-
kara talvi painoi kasvun 1,9 prosenttiin kuluvan vuoden ensimmäisellä 
neljänneksellä, mutta toisella neljänneksellä se ylti jo 2,5 prosenttiin. 
Myönteisin käänne on tapahtunut yksityisissä investoinneissa. Asun-
toinvestointien kasvu on tänä vuonna hidastunut, mutta vastaavasti 
yritysten investointien kasvu on nopeutunut selvästi. Teollisuuden os-
topäällikköindeksin korkeat arvot lupaavat hyvää teollisuustuotannon 
kasvun jatkumiselle. Julkisen kysynnän pitkään jatkunut kiristäminen 
on vähentynyt eikä uusia leikkaustoimia ole toistaiseksi tiedossa.

Yhdysvaltain työttömyysaste on jo 6,1 prosentissa, selvästi alle 
maan keskuspankin aiemman tavoitteen, joka oli 6,5 prosenttia. Kes-
kuspankki on kiristämässä rahapolitiikkaa, kun se lopettaa asteittain 
arvopaperien oston, mutta ohjauskoron nostossa nykyiseltä 0–0,25 
prosentin vaihteluväliltä viivytellään, koska työmarkkinoiden tilaa ei 
kaikilta osin pidetä niin positiivisena kuin mitä työttömyysaste ker-
too. Ohjauskoron nousu ajoittuukin todennäköisesti vasta ensi vuoden 
puolivälin jälkeen. Yhdysvaltojen talouskasvu kiihtyy loppuvuodesta 
niin, että koko vuoden kasvuksi muodostuu 2,5 prosenttia. Kasvun 
kiihtyminen jatkuu ensi vuonna, jolloin se on 3,2 prosenttia.

Kiinan kasvu hidastuu hiukan

Kiinan talouskasvu hidastui alkuvuonna hieman viime vuoden 7,7 
prosentista. Yleensä Kiina on varmistanut loppuvuoteen ajoittuneilla 
sääntely- ja elvytystoimilla sen, että asetetut kasvutavoitteet toteutu-
vat. Jatkossa Kiinan talouskasvua saattaa kuitenkin rajoittaa se, että 
maan kustannustaso on jo verraten korkea verrattuna sen eteläisiin 
kilpailijamaihin. Pyrkimys hillitä velkaantumista ja sen siirtymistä vi-
ranomaisvalvonnan ulkopuolelle asettuneelle varjopankkisektorille on 
lisäksi hidastanut pankkien antolainausta ja tältä osin jopa teollisuus-
tuotantoa. Inflaatio on alentunut pariin prosenttiin, mikä toisaalta te-
kee keskuspankille tilaa rahapolitiikan keventämiseen. Kiinan talous-
kasvun ennustetaan hidastuvan lievästi tänä vuonna 7,5 prosenttiin ja 
ensi vuonna 7,2 prosenttiin.

Arvonlisäveron korotukset heiluttelevat Japania

Sen ennakointi, että arvonlisävero nousee 5:stä 8:iin prosenttiin huhti-
kuun alussa, piristi Japanin yksityistä kysyntää ja johti bkt:n 3 prosentin 
kasvuun tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tämän jälkeen 
kysyntä hiipui ja maan bkt supistui 0,1 prosenttia toisella neljänneksel-
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lä. Kun samalla inflaatio kiihtyi, kotitalouksien reaalitulot putosivat, eikä 
niihin ole toistaiseksi näkyvissä merkittävää parannusta nimellisansioi-
den nousun kautta. Keskuspankin aggressiivisen kevennyksen ansiosta 
jeni on ollut selvästi heikkenemässä. Viennin ja investointien kehitys 
on niin hyvää, että Japani pääsee tänä vuonna 1,5 prosentin kasvuun. 
Samoin käy ensi vuonna, jolloin todennäköisesti on tulossa uusi arvon-
lisäveron korotus, kaksi prosenttiyksikköä lokakuussa.

Venäjän kasvu pysähtyy tänä vuonna

Venäjän talous kasvoi kuluvan vuoden alkupuoliskolla vajaan prosen-
tin vauhtia. Investoinnit supistuivat selvästi, ja sekä viennin että yk-
sityisen kulutuksen kasvu hidastui tuntuvasti. Ukrainan kriisin myötä 
pääomapako maasta on kiihtynyt, joka yhdessä pakotteiden kiristy-
misen kanssa tulee haittaamaan jatkossakin erityisesti investointe-
ja mutta myös yksityistä kulutusta. Keskuspankin toimet inflaation 
hillitsemiseksi eivät myöskään edistä talouskasvua. Toisaalta ruplan 
kurssi on heikentynyt jyrkästi, mikä on omiaan edistämään vientiä 
ja kotimaista tuotantoa, minkä ansiosta maan talous ei suoranaisesti 
romahda. Kasvu jää tänä vuonna nollaan ja ensi vuonna yhteen pro-
senttiin, mikäli kriisi ei kärjisty oleellisesti entisestään ja johda uusiin 
voimakkaisiin pakotteisiin.

Brasilian kasvu hidastuu väliaikaisesti, 
vienti vetää Intiaa

Brasilian talouskasvu hidastui alkuvuodesta ja kääntyi 0,9 prosentin ver-
ran negatiiviseksi toisella neljänneksellä. Maan valuutan, realin kurssi on 
kuitenkin tukenut vientiä, ja todennäköisesti epävarmuus talouspolitiikan 
tulevasta linjasta hälvenee lokakuisten presidentinvaalien jälkeen.  Bra-
silian kasvu jää tänä vuonna yhteen prosenttiin ja kiihtyy ensi vuonna 
uudelleen samalle tasolle kuin vuonna 2013 eli 2,5 prosenttiin.

Intian rupeen huomattava heikkeneminen on vauhdittanut maan 
viennin kasvun kaksinumeroisiin lukuihin viime vuoden jälkipuoliskol-
ta lähtien samalla kun tuonti on supistunut muutamalla prosentilla. 
Tämä on tuntunut myös maan teollisuustuotannossa. Talouskasvu 
onkin piristynyt selvästi jo lähelle kuutta prosenttia kuluvan vuoden 
alkupuoliskolla. Vaikka maan infrastruktuurin ongelmat jonkin verran 
vaikeutuvatkin, kasvu voi edelleen kiihtyä, jopa hieman yli kuuteen 
prosenttiin ensi vuonna.

Suomen vienti Venäjälle syöksyy – 
vientitilaukset kuitenkin kasvussa

Jo alkuvuodesta tammi–kesäkuussa Suomen tavaravienti Venäjäl-
le supistui 12 prosenttia. Elokuun alusta voimaan astuneet Venäjän 
vastapakotteet, jotka estävät lähes kaiken elintarvikeviennin Venä-
jälle, sekä investointitavaraviennin lisäsupistuminen ovat johtamassa 
siihen, että Suomen vienti Venäjälle supistuu 20 prosenttia viime vuo-
desta eli noin miljardi euroa. Suomen vienti Venäjälle supistui jo viime 
vuonna kuusi prosenttia, mutta tähän vuoteen lähdettiin toiveikkaana 
ja viennin uskottiin jopa kasvavan jonkin verran. Voidaan sanoa, että 
koko tämän vuoden pudotus on seurausta Ukrainan kriisistä, joka vä-
littyy talouteen pakotteiden ja vastapakotteiden kautta. Näillä näky-
min vienti Venäjälle supistuu vielä ensi vuonnakin.
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Suomen kasvava vienti EU-maihin on tasoittanut alkuvuodesta Ve-
näjä-viennin menetyksiä. Eniten tavaravienti on kasvanut Saksaan ja 
Isoon-Britanniaan, molempiin maihin yli 30 prosenttia viime vuodesta. 
Sen sijaan vienti Ruotsiin on pysynyt viimevuotisissa lukemissa. Tä-
hän on vaikuttanut Ruotsin talouskasvun hidastuminen ja siihen liittyvä 
kruunun arvon heikkeneminen suhteessa euroon. Pohjois-Amerikkaan ja 
kehittyviin maihin suuntautuva vienti on pääosin supistunut alkuvuon-
na. Tämä on seurausta investointiaktiviteetin laimentumisesta näissä 
maissa ja euron vahvistumisesta dollareissa aina toukokuulle asti. Euron 
heikkeneminen loppuvuodesta on kuitenkin vahvistamassa vientiämme 
euroalueen ulkopuolelle. Euron heikkenemisen vaikutus valuuttarajan ul-
kopuoliseen vientiin on edelleen huomattavan suuri. Syntyyhän kaikki 
Suomen vientiin sisältyvä arvonlisäys euromääräisenä.

Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaa, että Suomen tavaroiden 
ja palveluiden vienti kasvaa tänä vuonna 0,5 prosenttia. Vielä maa-
liskuussa viennin uskottiin kasvavan 3,5 prosenttia. Tavaravienti su-
pistuu jonkin verran, mutta palveluvienti kasvaa runsaat kolme pro-
senttia. On mahdollista, että palveluvientiin tule tänä vuonna suu-
rempikin nousu, kun Tilastokeskus joutuu tekemään kansantalouden 
tilinpitoon laskennallisen muutoksen, jossa otetaan huomioon Nokian 
tappiollisten matkaviestintätoimintojen tuleminen osaksi Microsoftia. 
Muutoksen jälkeen näiden toimintojen arvonlisäykseen kohdennetaan 
normaali, lähinnä palkkasumman mukaan määräytyvä tytäryhtiökor-
vaus. Arvio, jonka mukaan Ukrainan kriisin talousvaikutukset tuntu-
vat pitkälle ensi vuoteen, pitää ensi vuoden viennin kasvun vajaassa 
kahdessa prosentissa. Maaliskuun ennusteluku oli vielä 5,5 prosenttia. 

Vientiennusteeseen liittyy suuria riskejä. Riippuuhan tuleva kehitys 
paljolti Ukrainan kriisin kehittymisestä. Ensi vuonna on mahdollisuuk-
sia ennustettua huomattavasti nopeampaankin viennin kasvuun, mikä 
edellyttäisi sitä, että pakotteita päästäisiin purkamaan. Edellytykset 
ennustettua parempaan perustuvat hyvään vientitilauskertymään tä-
män vuoden helmi–elokuussa. Kun varsinkin kone- ja laitevienti on 
yskinyt tänä vuonna lähinnä viime vuoden heikon tilauskertymän 
vuoksi, niin ensi vuonna kone- ja laitevienti on saamassa uutta vauh-
tia tämän vuoden helmi–elokuun hyvästä tilauskertymästä. Ennustet-
tua heikompaan vientiin taas päädytään, jos pakotekierre syvenee. 

Vientiyrityksistä ongelmia on Valion lisäksi kaivoslaitteita ja kai-
vostoiminnan ratkaisuja toimittavilla yrityksillä. Valopilkkuna taas 
ovat olleet puunjalostus- ja metsänkorjuukoneiden valmistajat sekä 
kemianteollisuus. Myös Uudenkaupungin autotehtaan laajeneva tuo-
tanto ja telakkatoiminnan normalisoituminen uusien laivatilausten 
saannin myötä tukevat merkittävästi vientiämme.

Tuonnin ennusteita on myös laskettu. Tänä vuonna tavaroiden 
ja palveluiden tuonnin ennustetaan kasvavan 0,6 prosenttia ja ensi 
vuonna 1,4 prosenttia. Kauppataseen alijäämä kasvaa tänä vuonna 
noin miljardiin euroon viime vuoden puolesta miljardista. Ensi vuonna 
alijäämä supistuu pari sataa miljoonaa euroa tämän vuoden tasosta. 
Vaihtotaseen alijäämä on tänä vuonna 4,1 miljardia euroa eli saman 
verran kuin viime vuonna. Ensi vuonna se supistuu 3,8 miljardiin eu-
roon. Tavaraviennin ja -tuonnin hintojen kehitys on verraten yhtenäis-
tä niin, että takavuosina vallalla ollut vaihtosuhteen heikkeneminen ei 
enää pääse näivettämään elintasoamme.

Teollisuustuotanto supistuu vielä tänä vuonna

Teollisuustuotanto supistuu tänä vuonna noin prosentin. Viennin vauh-
dittamana se kasvaa ensi vuonna vajaat kaksi prosenttia. Eri teolli-
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suusaloista metalliteollisuuden tilanne kohenee suhteellisesti eniten. 
Rakentaminenkin supistuu tänä vuonna asuntorakentamisen taantu-
man vuoksi. Ensi vuonna asuntorakentaminen piristyy jonkin verran ja 
koska muu rakentaminen kasvaa edelleen, koko rakentaminen kään-
tyy parin prosentin nousuun.

Palvelualoista tietoliikennepalveluiden kasvu jatkuu sekä tänä et-
tä ensi vuonna 2–3 prosentin vauhtia osoituksena tuotantorakenteen 
palveluvaltaistumisesta. Myös tekniset palvelut, joiden tuotantoon si-
sältyy myös merkittäviä vientitoimituksia, pysyvät maltillisessa kas-
vussa. Ostovoiman heikon kehityksen rajoittamana vähittäiskaupan 
kasvu pysyy nollan tuntumassa myös ensi vuonna, kun taas inves-
tointien liikkeellelähdöstä vauhtia saavan tukkukaupan kasvu on ensi 
vuonna jo reippaampaa. Julkisten palveluiden tuotanto supistuu tänä 
vuonna vajaat kaksi prosenttia, ja ensi vuonna niiden kasvu mataa 
nollan tuntumassa sen vuoksi, että finanssipolitiikan rautaisessa ot-
teessa kuntien palvelut eivät juuri kasva.

Investoinnit supistuvat vielä tänä vuonna

Investointien määrä supistui viime vuonna 4,9 prosenttia. Rakennusin-
vestoinnit supistuivat 3,6 prosenttia ja kone-, laite- ja kuljetusvälineinves-
toinnit 3,1 prosenttia. Tietoinvestoinnit (lähinnä T&K) supistuivat runsaat 
10 prosenttia. Vuoden 2014 ensimmäisellä neljänneksellä kokonaisinves-
toinnit vähenivät 6,6 prosenttia ja toisella neljänneksellä 3,5 prosenttia 
vuoden takaisiin neljänneksiin verrattuna. Geopoliittinen epävarmuus ja 
asetetut Venäjän vastaiset pakotteet heikentävät talousnäkymiä, ja in-
vestointien volyymin ennustetaan kuluvana vuonna jatkavan supistumista 
kaikkiaan noin 2,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2015 
investointien ennustetaan kasvavan noin 1,6 prosenttia.

Investoinnit asuinrakennuksiin ovat vähentyneet tuntuvasti tämän 
vuoden aikana. Kaikkiaan asuinrakentamisen ennustetaan supistuvan 
3,5 prosenttia tänä vuonna. Vuonna 2015 asuinrakennusinvestointien 
arvioidaan kuitenkin kasvavan noin 3,7 prosenttia. Käännettä puoltaa 
alentuva uusien asuntolainojen korkotaso ja taloudellisen epävarmuu-
den hälveneminen. Rakennusinvestointieristä muihin talorakennuksiin 
tehtävät investoinnit ovat erottuneet positiivisesti edukseen. Ne ovat 
jo lievässä kasvussa ja koko tämän vuoden kasvu tulee olemaan 0,5 
prosenttia. Ensi vuonna muu rakentaminen kasvaa 2,1 prosenttia. 
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Taulukko 2. Kysynnän ja tarjonnan tase
2013 2013 2014e 2015e

Mrd. € Määrän muutos (%)
Bruttokansantuote 201,3 -1,2 -0,3 1,0
Tuonti 78,8 -2,5 0,6 1,4
Kokonaistarjonta 280,1 -1,6 -0,1 1,1

Vienti 76,9 -1,7 0,5 1,8
Kulutus 161,3 0,0 -0,1 0,5

yksityinen 111,1 -0,7 -0,3 0,6
julkinen 50,2 1,5 0,4 0,2

Investoinnit 42,6 -4,9 -2,3 1,6
yksityiset 34,3 -6,8 -2,9 2,1
julkiset 8,3 3,7 0,1 -0,4

Varastojen muutos  
(ml. tilastollinen ero)1

-0,6 0,0 0,2 0,1

Kokonaiskysyntä 280,1 -1,6 -0,1 1,1
1 Määrän muutos on prosenttiyksikköä suhteessa BKT:hen.
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Maa- ja vesirakennusinvestointien ennustetaan supistuvan tänä vuon-
na 4,0 prosenttia ja taas kasvavan ensi vuonna puolisen prosenttia.

Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestoinnit (mukaan lukien asejär-
jestelmät) ovat supistuneet yli 10 prosenttia edellisvuoden ensimmäi-
seen vuosipuoliskoon verrattuna. Useassa yhtiössä on tällä hetkellä 
hyödyntämätöntä kapasiteettia, mikä näkyy uusien investointien su-
pistumisena. Muun muassa tukkukaupan luvut viittaavat siihen, että 
näiden investointien lasku olisi pysähtynyt niin, että kuluvalle vuodelle 
ennustetaan vain noin prosentin laskua. Ensi vuonna nämä investoin-
nit kasvavat 1,7 prosenttia. Pääosin T&K-investointeja sisältävät in-
vestoinnit henkisiin omaisuustuotteisiin ovat supistuneet alkuvuonna 
noin 1,3 prosenttia vuotta aiemmasta. Vuoden 2008 jälkeen tässä in-
vestointierässä onkin ollut selvä aleneva trendi. Tämän trendin ennus-
tetaan jatkuvan. Vuodeksi 2014 ennustetaan 3,7 prosentin laskua ja 
vuodeksi 2015 runsaan prosentin supistumista.

Julkiset investoinnit jäävät tänä vuonna viime vuoden tasolle 
ja ensi vuonna ne supistuvat 0,4 prosenttia. Yksityiset investoinnit 
taas supistuvat tänä vuonna 2,9 prosenttia, mutta kasvavat ensi 
vuonna jo 2,1 prosenttia.

Työttömyys nousee

Työllisten määrä väheni viime vuonna prosentin. Vuoden 2014 ku-
luessa työllisyys on työvoimatiedustelun mukaan edelleen vähenty-
nyt lähes joka kuukausi vuodentakaiseen verrattuna lukuun ottamatta 
maaliskuuta. Tuotannon heikko kehitys johtaa kuluvana vuonna tasai-
seen mutta edelleen verrattain maltilliseen työllisyyden laskuun. Koko 
vuoden keskimääräinen työllisyyden väheneminen on 0,6 prosenttia. 
Ensi vuonna työllisyys kohenee erityisesti loppuvuonna, mutta varsin 
verkkaisesti, keskimäärin 0,2 prosenttia.

Työikäisen väestön työvoimaosuus on taantunut alkuvuoden aikana 
lukuun ottamatta kesäkuuta ja maaliskuuta ja on hieman vaimentanut 
työttömyyden nousua. Työvoimaosuuteen vaikuttaa työllisyys ja myös vä-
estön ikärakenne. Pitkittynyt työttömyys ja heikot näkymät aiheuttavat 
vetäytymistä aktiivisesta työnhausta, ja supistuminen työvoimaosuudessa 
tasoittaa työttömyyden vaihteluita. Näkymien muuttuessa valoisammaksi 
paluuta työvoimaan tapahtuu ihmisten siirtyessä piilotyöttömyydestä tai 
työvoiman ulkopuolelta aktiiviseen työnhakuun. Työllisyyden ja työvoiman 
määrän muutosten seurauksena työttömyysaste nousee kuluvana vuonna 
keskimäärin 8,7 prosenttiin ja ensi vuonna 9 prosenttiin.

Työn määrän sopeutuminen taloudessa tapahtuu paitsi työllisyyden 
muutoksien myös työtuntien kautta. Työtunteja on helpompi sopeuttaa 
kuin työllisyyttä esimerkiksi ylitöitä karsimalla. Tyypillisesti työtunnit 
supistuvat talouden taantuessa aluksi työllisyyttä enemmän, ja tuotan-
non kääntyessä taas kasvuun ne alkavat nousta ennen työllisyysluku-
ja. Kasvun jatkuessa kehitys kääntyy ennen pitkää päinvastaiseksi eli 
työllisyys kasvaa enemmän kuin työtunnit. Vuonna 2013 tunnit laskivat 
1,9 prosenttia. Tänä vuonna ne laskevat enää hitusen nopeammin kuin 
työllisyys eli 0,7 prosenttia. Ensi vuonna työtunnit kasvavat vastaavasti 
hieman nopeammin kuin työllisyys eli 0,6 prosenttia.

Talouden kasvu ja taantuminen heijastuvat myös koko talouden 
tuottavuuden kasvuun. Tuottavuuskehitys on ollut historiallisesti kat-
soen suhteellisen heikkoa vuodesta 2008 lähtien, ja joinakin vuosina 
tuottavuus on jopa laskenut. Viime vuonna tuottavuus kasvoi vain 0,7 
prosenttia. Tänä vuonna bkt:n 0,3 prosentin lasku ja työtuntien 0,7 
prosentin lasku merkitsee vain 0,4 prosentin tuottavuuden kasvua. 
Ensi vuonna tuottavuus kasvaa saman verran.
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Yksikkötyökustannus mittaa yhden tuoteyksikön valmistamiseksi tar-
vittavan työpanoksen hintaa suhteessa johonkin lähtövuoteen. Yksikkötyö-
kustannus nousee työpanoksen hinnan noustessa suhteessa enemmän kuin 
tuottavuus. Suomen tehdasteollisuuden yksikkötyökustannukset ovat nous-
seet melko voimakkaasti vuoden 2010 jälkeen. Osin tämä on johtunut työn 
tuottavuuden heikkenemisestä vuosina 2011 ja 2012. Viime vuonna tehdas-
teollisuuden yksikkötyökustannus nousi kuitenkin enää vain 1,2 prosenttia. 
Työvoimakustannusindeksi osoittaa myös teollisuuden työvoimakustannus-
ten kääntyneen jopa laskuun vuoden 2013 loppupuoliskolla, joskin tämän 
vuoden kahdella ensimmäisellä neljänneksellä ne ovat jälleen nousseet.

Hidastunut inflaatio kiihtyy ensi vuonna hieman

Suomen kuluttajahintojen nousu verrattuna vastaavaan vuodentakai-
seen kuukauteen puolittui tammikuun 1,6 prosentista heinäkuuhun. 
Alkuvuoden keskimääräinen inflaatio oli 1,1 prosenttia. Yllättävän 
suuren hidastumisen taustalla oli ennen muuta ruuan hinnan nousun 
pysähtyminen kokonaan viime vuoden 6,2 prosentin vauhdista. Liiken-
ne-komponentissa tapahtui jopa laskua. Sen sijaan noin 22 prosentin 
osuudellaan suurimmassa osatekijässä, asumisessa, tapahtui lievää 
kallistumisen kiihtymistä, 0,3 prosentista 1,1 prosenttiin. Koko vuo-
den keskimääräiseksi inflaatiovauhdiksi ennustetaan 0,9 prosenttia. 
Vuonna 2015 maailmanmarkkinahintojen nousun ja veronkorotusten 
seurauksena ruuan, asumisen ja liikenteen hintojen nousun ennuste-
taan kiihtyvän niin, että inflaatiovauhdiksi muodostuu 1,3 prosenttia.

Melko poikkeuksellisena on pidettävä sitä, että vuokrien nousu 
kiihtyi viime kuukausina jo 3,3 prosenttiin (tammi–heinäkuussa 3,0 
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Taulukko 3. Ennusteen keskeisiä lukuja

2013 2014e 2015e
Työttömyysaste (%) 8,2 8,7 9,0
Työttömät (1 000) 219 233 241
Työlliset (1 000) 2457 2443 2449
Työllisyysaste (%) 68,5 68,3 68,6

Inflaatio, kuluttajahintaindeksi (%) 1,5 0,9 1,3
Ansiotaso, ansiotasoindeksi (%) 2,2 1,3 1,2
Kotitalouksien käytettävissä 
olevat reaalitulot (%) -0,6 -0,4 0,4

Vaihtotaseen ylijäämä (mrd. €) -4,1 -4,1 -3,8
Kauppataseen ylijäämä (mrd. €) -0,4 -1,0 -0,9

Valtiontalouden rahoitusjäämä
mrd. € -7,0 -7,1 -6,1

% bkt:sta -3,5 -3,5 -2,9
Julkisyhteisöjen rahoitusjäämä

mrd. € -4,7 -5,2 -4,1
% bkt:sta -2,3 -2,5 -2,0

Velkaantumisaste (EDP-velka)
% bkt:sta 56,2 58,8 59,8

Veroaste, % 44,0 44,7 45,1

Lyhyet korot (3 kk:n euribor) 0,2 0,2 0,1
Pitkät korot 
(valtion obligaatiot, 10 v.)

1,9 1,4 1,0

Lähde: Suomen Pankki, Tilastokeskus, 
Palkansaajien tutkimuslaitos
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prosenttiin), kun sitä vastoin omistusasuminen halpeni tammi–heinä-
kuussa 1,5 prosenttia. Verojen ja kustannusten nousu tuntuu vuok-
rissa ensi vuonnakin, mutta omistusasumisen kustannuksiin vaikuttaa 
alentavasti markkinakorkojen ja pankkien marginaalien aleneminen. 
Koska kansantalouden tilinpidossa käytettävässä yksityisen kulutuk-
sen hintaindeksissä huomioidaan vain vuokrat, muttei omistusasumis-
ta, tästä muodostuu huomattava ero sen ja kuluttajahintaindeksin vä-
lillä. Se oli viime vuonna peräti 1,1 prosenttiyksikköä mutta kapenee 
tänä ja ensi vuonna 0,7 ja 0,8 prosenttiyksikköön.

Hidas inflaatio pitää reaaliansioita pinnalla

Kuluvan vuoden alkupuoliskolla ansiot nousivat 1,4 prosenttia viime 
vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkkojen nousu on hi-
dastunut, sillä vielä viime vuonna ansiot nousivat 2,1 prosenttia. Alku-
vuonna ansiot kohenivat eniten yksityisellä sektorilla (1,7 prosenttia) 
ja vähiten kuntasektorilla (0,7 prosenttia), ja kehityksessä heijastuu 
sopimuskorotusten erilainen ajoitus eri sektoreilla.

Taustalla on viime syksynä solmittu keskitetty työehtosopimus, 
joka kattaa laajasti eri sektorien palkansaajat ja tähtää työllisyyttä 
tukevaan maltilliseen palkkalinjaan. Työllisyys- ja kasvusopimuksen 
piirissä on kaikkiaan noin 93 prosenttia palkansaajista, ja ulkopuolel-
lekin jääneiden alojen ratkaisut ovat kustannusvaikutuksiltaan pitkälle 
edellä mainitun sopimuksen mukaisia.

Sopimus jakautuu kahteen jaksoon, joista ensimmäisen pituus on 
keskimäärin noin kaksi vuotta. Kuluvana vuonna toteutetaan euro-
määräinen korotus, joka on suuruudeltaan 20 euroa kuukaudessa tai 
vastaava tuntipalkan muutos. Se toteutetaan neljän kuukauden kulut-
tua kunkin alan työehtosopimuksen alusta lukien. Matalista sopimus-
korotuksista huolimatta palkkaliukumat jäänevät vaatimattomiksi hei-
kon työmarkkinatilanteen vuoksi. Ansiotason arvioidaan nousevan ku-
luvana vuonna 1,3 prosenttia. Vielä tänä vuonna reaaliansiot nousevat 
loivasti eli 0,4 prosenttia, koska myös inflaatio on selvästi hidastunut.

Sopimuskaudet toiset palkankorotukset ajoittuvat pääosin en-
si vuoteen. Toinen korotus on 0,4 prosenttia, ja se astuu voimaan 
vuoden kuluttua ensimmäisestä korotuksesta. Ensi vuonna ansioiden 
arvioidaan nousevan keskimäärin 1,2 prosenttia. Reaaliansiot kään-
tyvät lievään laskuun ensi vuoden inflaatiovauhdin hieman kiihtyessä 
kuluvaan vuoteen verrattuna.

Keskiansiot nousivat kaikilla sektoreilla hieman ansioiden nousua 
nopeammin, ja kehityksen arvioidaan jatkuvan koko ennustejaksol-
la. Muutokset ammattirakenteessa erityisesti julkisella sektorilla kohti 
korkeampipalkkaisia ammatteja selittävät osaltaan keskiansioiden no-
peampaa nousua.

Kotitalouksien ostovoiman vaisu kehitys jatkuu

Kotitalouksien reaalinen ostovoima supistui viime vuonna 0,6 prosenttia 
edellisvuoden tapaan, ja ennustejaksolla ostovoiman vaisu kehitys jat-
kuu. Palkkasumman vaatimaton kasvu ja verotuksen kiristyminen ovat 
kehityksen keskeiset taustatekijät. Inflaation hidastuminen on kuitenkin 
vaimentanut heikon tulokehityksen vaikutuksia kulutusmahdollisuuksiin.

Palkkasumman arvioidaan kasvavan kuluvana vuonna vain 0,7 
prosenttia ansioiden nousun hidastuessa ja työpanoksen supistuessa. 
Eläketulojen kasvu jatkuu viimevuotista hitaampana vaikkakin edel-
leen selvästi palkkatulojen kehitystä vauhdikkaampana. Eläketulojen 
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kasvua hidastaa indeksikorotusten pieneneminen hitaamman inflaa-
tion myötä, mutta väestörakenteesta johtuen eläkkeensaajien luku-
määrä jatkaa kasvuaan ennustejaksolla. Työttömyyden lisääntyminen 
pitää myös muut tulonsiirrot selvässä kasvussa. Omaisuus- ja yrittä-
jätulot kasvat yhteensä noin parin prosentin verran kuluvanan vuonna 
ja ensi vuonna vähän vauhdikkaammin eli 3 prosenttia.

Verotuksen kiristyminen yhdessä vakuutetun työeläkemaksujen 
0,4 prosenttiyksikön nousun kanssa leikkaa ostovoimaa. Valtion tu-
loverotukseen on tehty inflaatiotarkistukset, mutta keskimääräinen 
kunnallisveroprosentin nousu on liki 0,4. Kotitalouksien maksamien 
välittömien verojen arvioidaan kasvavan 4 prosenttia.

Kaiken kaikkiaan kotitalouksien nimellistulot kasvavat 1,2 prosent-
tia kuluvana vuonna. Reaalisen ostovoiman arvioidaan kuitenkin su-
pistuvan kuluvana vuonna 0,4 prosenttia eli hieman vähemmän kuin 
viime vuonna. Kansantalouden tilinpidon mukaisesti hintaindeksinä on 
tässä käytetty arviota tilinpidon yksityisen kulutuksen hinnan kehi-
tyksestä. Sen mukaisesti hinnat nousevat enemmän (1,6 prosenttia 
kuluvana vuonna) kuin kuluttajahintaindeksin kuvaama hinnannousu 
(0,9 prosenttia) asumismenojen erilaisen käsittelyn johdosta.

Ensi vuonna kotitalouksien yhteenlasketun reaalisen ostovoi-
man arvioidaan sen sijaan lievästi kasvavan. Taustalla on työpanok-
sen kääntyminen kasvu-uralle, eläketulojen kasvun jatkuminen sekä 
omaisuus- ja yrittäjätulojen lievä piristyminen. Palkkasumman kasvu 
vahvistuu 1,9 prosenttiin, sillä keskiansioiden arvioidaan kohoavan liki 
kuluvan vuoden tahtiin eli 1,3 prosenttia ja palkansaajien työtuntien 
arvioidaan kasvavan 0,6 prosenttia. Eläketulojen kasvuvauhti säilyy liki 
neljän prosentin tuntumassa. Ostovoimakehitystä kuitenkin hidastaa 
verotuksen lievä kiristyminen, joka johtuu lähinnä kunnallisverotuksen 
ennakoiduista kiristyksistä ja vakuutetun työeläkemaksun noususta. 
Valtion tuloverotuksen puolestaan tehdään inflaatiotarkastukset, jotka 
koskevat valtaosaa tulonsaajista. Eläketulovähennyksen kasvattaminen 
ja käyttöön otettavat lapsivähennykset puolestaan keventävät verotus-
ta. Kotitalouksien nimellistulot kohoavat 2,5 prosenttia. Yksityisen ku-
lutuksen hintaindeksin mukaiseksi inflaatiovauhdiksi ennakoidaan 2,1 
prosenttia, jolloin reaalisen ostovoiman kasvu jää 0,4 prosenttiin.

Yksityisen kulutuksen näkymät ovat heikot 
ostovoiman polkiessa paikallaan

Yksityinen kulutus väheni viime vuonna 0,7 prosenttia. Laskuun vai-
kutti sekä pidempään jatkunut kotitalouksien vaimea tulokehitys että 
laskennallisesti myös Yleisradion rahoitusuudistus, joka pienensi yk-
sityisiä kulutusmenoja ja kasvatti julkisia kulutusmenoja noin puolel-
la miljardilla eurolla. Kestokulutustavaroiden kulutus säilyi ennallaan 
muiden kulutuksen osa-alueiden (lyhytikäiset, puolikestävät ja palve-
lut) supistuessa. Kuluvan vuoden alkupuoliskolla kestävien tavaroiden 
kulutus hieman ylitti viime vuoden vastaavan ajankohdan tason, mut-
ta muilla osa-alueilla kulutus supistui.

Kotitalouksien reaalitulojen lievän heikkenemisen myötä kulutus su-
pistuu 0,3 prosenttia tänä vuonna.  Suunnanmuutokset kuluttajaluotta-
muksessa ovat leimanneet kuluvaa vuotta ja kertoneet kuluttajien epä-
varmuudesta. Kuluttajaluottamus on kuitenkin pysytellyt pitkän aikavälin 
keskiarvonsa alapuolella, ja myös kuluttajien mielialat viittaavat varo-
vaiseen kulutukseen tulokehityksen ahtaissa rajoissa. Säästämisasteen 
arvioidaan olevan 1,3 prosenttia ja vain hieman viime vuotta alempi.

Yksityisen kulutuksen laskun arvioidaan taittuvan ensi vuonna, 
kun kotitalouksien reaalitulot hieman elpyvät ja talouskasvun viriä-
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minen ruokkii myös yleistä kuluttajaluottamusta. Kahden edeltävän 
vuoden aikana supistunut kulutus lisännee myös kulutustarpeita ja 
ostohaluja. Tällöin yksityisen kulutuksen ennakoidaan kasvavan jopa 
hieman vahvemmin kuin reaalitulojen. Kulutus kasvaa ensi vuonna 
0,6 prosenttia säästämisasteen laskiessa 1,1 prosenttiin.

Valtion rahoitusaseman kohentuminen viivästyy

Välilliset verot nousivat kuluvan vuoden alussa. Alkoholi-, tupakka-, 
virvoitusjuoma-, makeis- ja jäätelöveroa korotettiin samalla kun ener-
giaveroja kiristettiin. Välillisiä veroja onkin korotettu yhtäjaksoisesti 
jo vuodesta 2010 lähtien. Niinpä valtion välillisten verojen kertymän 
ennustetaan kasvavan tänäkin vuonna 3 prosentin vauhtia siitä huo-
limatta, että yksityisen kulutuksen määrä supistuu samanaikaisesti.

Elokuussa tehtyjen päätösten perusteella tupakkavero, makeisvero 
ja energiaverot nousevat yhä ensi vuonna. Näiden korotusten arvioi-
daan lisäävän valtion verotuloja yhteensä noin 370 miljoonalla eurolla. 
Samalla myös ajoneuvoveroa korotetaan, minkä fiskaalinen vaikutus 
on 180 miljoonaa euroa vuositasolle laskettuna. Yksityisen kulutuksen 
pieni elpyminen yhdessä verokorotusten kanssa lisäävät valtion välil-
listen verojen kertymää kaiken kaikkiaan 3,5 prosenttia ensi vuonna.

Hallitus teki inflaatiotarkistukset tuloveroasteikkoon tänä vuonna, 
mikä pitää valtion tuloveroasteet efektiivisesti viime vuoden tasolla. 
Koko hallituskauden suurin veroperustemuutos, yhteisöveroasteen 
alentaminen 4,5 prosenttiyksiköllä, tuli voimaan vuoden vaihteessa. 
Sen staattinen vaikutus on 870 miljoonaa valtion verotuloja supistava. 
Tavoitteena oli, että verokevennyksen tuomat dynaamiset vaikutukset 
pehmentäisivät tätä pudotusta – jos ei heti niin ainakin pitkällä aikavä-
lillä. Kevennyksen dynaamisia vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida.

Samanaikaisesti toteutui myös toiseen suuntaan vaikuttava ve-
romuutos – suhteellisen merkityksellinen sekin –, kun pörssiyhtiöis-
tä saadun osinkotulon veronalainen osuus nousi 70 prosentista 85 
prosenttiin. Vuoden alusta tuli voimaan myös pienempiä veroperus-
temuutoksia, kun yritysten edustuskulujen sekä T&K-menojen vero-
vähennysoikeus poistuivat ja yritysten korkovähennysoikeutta rajoi-
tettiin lisää. Monia palkansaajia taas kosketti asuntolainan korkojen 
verovähennysoikeuden leikkaaminen yhä 5 prosenttiyksikköä tänäkin 
vuonna. Viimeksi mainituilla muutoksilla on positiivinen vaikutus val-
tion välittömien verojen kertymään. Yhteisöveron kevennys ja odotet-
tavissa oleva hidas palkkasumman kasvu kuitenkin painavat vaa’assa 
eniten, ja niinpä valtion välittömien verotulojen ennustetaan supistu-
van 0,3 prosenttia tänä vuonna.

Ensi vuonna valtion tuloveroasteikkoon tehdään inflaatiokehitystä 
vastaava tarkistus asteikon kolmeen alimpaan rajaveroluokan tulora-
joihin. Näin ollen tuloveroasteet pysyvät suurimmalle osalle palkan-
saajista ennallaan. Samalla veroasteikon ylimmän rajaveroluokan tu-
lorajaa kuitenkin alennetaan. Pääomatuloverotusta kiristetään siten, 
että ylempään verokantaan tulee kahden prosenttiyksikön korotus 
ja ylemmän kannan tulorajaa alennetaan. Lisäksi perus- ja työtulo-
vähennykseen on tulossa pienet korotukset. Perintö- ja lahjaveroas-
teikkojen veroprosentteja nostetaan myös yhdellä prosenttiyksiköllä. 
Kaikkien näiden veromuutosten ja hieman nopeutuvan palkkasumman 
kasvun seurauksena valtion välittömien verojen kertymän ennuste-
taan kasvavan 4,1 prosenttia ensi vuonna.

Valtion kulutusmenot kasvavat hyvin maltillisesti ennusteperiodil-
la. Erityisesti ensi vuoden menokehys on kireä. Menopuolen paineita 
vähentää yhä alenevat valtionlainojen korot, toisaalta muun muassa 
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EU:n nettomaksut nousevat ennusteperiodilla. Eniten valtion meno-
puolta kuitenkin hillitsevät kuntien valtionosuuksien leikkaukset, joita 
tehdään kumpanakin ennustevuonna. Kaiken kaikkiaan valtion rahoi-
tusasema heikkenee hieman ja alijäämäksi ennustetaan 7,1 miljardia 
euroa tänä vuonna. Ensi vuonna alijäämä supistuu, jolloin siksi ennus-
tetaan 6,1 miljardia euroa.

Kuntien taloustilanne pysyy kireänä

Hallitus odottaa paljon kuntien palvelutehtävien reformilta ja tuotta-
vuuden kehitykseltä. Samaan aikaan kuntauudistus etenee vaivalloi-
sesti. Valtionosuuksien leikkausten ja huonon suhdanteen yhdistelmä 
tuo monelle kunnalle vaikeuksia.

Tänä vuonna veroäyri nousi kunnissa keskimäärin 0,36 prosent-
tiyksikköä, ja saman trendin voidaan olettaa jatkuvan myös ensi vuon-
na. Palkansaajien tutkimuslaitos ennustaakin, että ensi vuonna kunti-
en veroäyri nousee keskimäärin 0,2 prosenttiyksikköä. Lisäksi kunnat 
pyrkivät nostamaan kiinteistöveroprosenttejaan selvitäkseen talous-
tilanteesta. Hieman helpotusta antaa se, että valtio kompensoi kun-
nille yhteisöveroasteen huomattavan kevennyksen aiheuttamat ve-
rotuottojen menetykset tänä vuonna. Palkkasumman vaatimattoman 
kasvun ja veronkorotusten yhdistelmä tuottaa kunnille 2,4 prosentin 
lisäyksen välittömien verojen kertymään tänä vuonna. Ensi vuonna 
koheneva taloussuhdanne kiihdyttää kuntien välittömien verotulojen 
kasvua, jolloin verotulojen kasvuksi ennustetaan 3,5 prosenttia.

Maltillinen palkkaratkaisu edesauttaa kuntien säästämistä: kuntien 
kulutusmenojen ennustetaankin nousevan 1,9 prosenttia kumpanakin 
ennustevuonna. Se on selvästi vähemmän kuin viime vuosien trendi 
kulutusmenoissa. Jatkossa menopuolen kehityksen kannalta ratkai-
sevaa on se, miten kuntien palvelutehtävien karsiminen toteutetaan. 
Kaiken kaikkiaan kuntien yhteenlasketuksi alijäämäksi ennustetaan 
1,6 miljardia euroa tälle vuodelle, joten alijäämä on näin ollen yhtä 
suuri kuin viime vuonna. Ensi vuonna kuntien alijäämän ennustetaan 
pienenevän hieman, 1,5 miljardiin euroon.

Eläkemaksut nousivat tänä vuonna 0,4 prosenttiyksikköä sekä 
työntekijä- että työnantajapuolella. Se näkyy positiivisesti työeläkelai-
tosten maksutuloissa ja tasoittaa muuten heikkoa palkkasumman ke-
hitystä tänä vuonna. Ensi vuonna työeläkemaksujen korotus on puolet 
tästä, mikä noudattaa aiemmin tehtyä sopimusta. Kaiken kaikkiaan 
työeläkelaitosten maksutulot kehittyvät tasaisesti, mutta samaan ai-
kaan tapahtuva suurten ikäluokkien eläkkeelle jääminen pienentää 
sittenkin niiden ylijäämää ennusteperiodilla. Näin siitäkin huolimatta, 
että hidastuva inflaatio pienentää indeksitarkistuksia.

Julkisyhteisöjen rahoitusasema 
heikkenee ennen kuin kohentuu

Yhteisöveron keventäminen ei muuta sitä isoa kuvaa, että verotus 
kiristyy tänä vuonna. Erityisesti välillisten verojen korotukset nosta-
vat veroastetta. Kokonaisverojen suhde bkt:en eli veroaste nouseekin 
tänä vuonna 44,0 prosentista 44,7 prosenttiin. Veroaste nousee välil-
listen verojen korotusten myötä myös ensi vuonna, joskin maltillisem-
min. Ensi vuoden veroasteeksi ennustetaan 45,1 prosenttia.

Talouden supistuminen näkyy siinä, että julkinen menoaste (jul-
kisten kokonaismenojen suhde bkt:en) jatkaa vielä tänä vuonna nou-
suaan kaikesta julkisen talouden menokireydestä huolimatta. Niinpä 
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tämän vuoden julkisen menoasteen ennustetaan olevan jo 58,7 pro-
senttia, kun se vielä viime vuonna oli 57,8 prosenttia. Ensi vuonna ta-
pahtuva käänne taloudessa yhdessä menokireyden kanssa merkitsee 
sitä, että menoaste laskee 58,3 prosenttiin.

Koko julkisen sektorin alijäämä kasvaa tänä vuonna, mikä joh-
tuu ennen kaikkea työeläkelaitosten ylijäämän supistumisesta, joskin 
myös valtion alijäämä kasvaa hieman. Ensi vuonna julkisen sekto-
rin alijäämä supistuu jo, mikä taas on seurausta erityisesti valtion 
budjettitasapainon kohentumisesta. Kaiken kaikkiaan koko julkisen 
sektorin alijäämän (EDP-alijäämä) bkt-suhde heikkenee viime vuoden 
2,3 prosentista 2,5 prosenttiin tänä vuonna. Ensi vuonna alijäämä oi-
kenee hieman, 2,0 prosenttiin bkt:sta. Näitä lukuja tarkasteltaessa 
on syytä muistaa, että kansantalouden tilipidon laskentauudistuksen 
(EKT 2010) myötä swap-korjaus valtion korkomenoista on poistettu 
EDP-alijäämän määritelmästä, mikä kasvattaa julkisen sektorin ali-
jäämään BKT-suhdetta noin 0,3 prosenttiyksikköä kunakin vuonna.

Valtionvelan suhde bkt:hen nousee kumpanakin ennustevuonna. 
Sama pätee myös julkisyhteisöjen velkaan (EDP-velka). EKT 2010 –
uudistus muuttaa kuitenkin sekä julkisen velan että bkt:n arvoa. Tällä 
hetkellä näyttäisi siltä, että tilastouudistus laskee Suomen EDP-velan 
bkt-suhdetta, sillä velan tasoa tullaan todennäköisesti korjaamaan 
ylöspäin vähemmän kuin bkt:n tasoa korjattiin. Lopullinen tieto velan 
määrästä uudella menetelmällä laskettuna saadaan syyskuun lopussa. 
PT:n ennusteen mukaan julkisen velan bkt-suhde pysyy ensi vuonna 
juuri ja juuri vakaus- ja kasvusopimuksen määräämän 60 prosentin 
ylärajan alapuolella. 

Julkinen rahoitusjäämä suhteessa 
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Talouspolitiikka

Julkisten kulutusmenojen hidastuvan kasvun perusteel-
la Suomen finanssipolitiikka on kiristymässä tänä vuonna 
viime vuodesta, ja ensi vuonna se on tämänvuotistakin ki-
reämpää. Veroaste nousee sekä tänä että ensi vuonna viime 
vuodesta, mikä sekin viittaa finanssipolitiikan kiristymiseen.

Julkiset investoinnit eivät juuri kasva tänä vuonna, ja 
ensi vuonna ne jopa supistuvat. Tältäkin osin finanssipo-
litiikka tähtää lähinnä julkisen sektorin rahoitusaseman 
vahvistamiseen työllisyyden kustannuksella. Hallituksen 
kesäkuussa ilmoittaman asuinrakentamista ja liikenne-
rakentamista lisäävän 370 miljoonan euron lisäpaketin 
vaikutukset ovat jäämässä vähäisiksi. Toteutetaanhan 
nämä lisäinvestoinnit vasta jaksolla 2015 – 2018, näin 
auttamatta liian myöhään. Siltä osin kuin tehdyt päätök-
set ulottuvat seuraavan hallituksen kaudelle, niiden sito-
vuutta ei voida pitää kovin vahvana. Esimerkiksi valtion 
länsimetroon varaama 240 miljoonan euron summa tulee 
maksuun aikaisintaan vuonna 2017.

Pitäytyminen menokehyksissä, johon myös investoinnit 
sisältyvät, on tehnyt hallituksen liikkumavaran investoin-
neissa olemattomaksi. Parempi olisi irrottaa investoinnit 
valtion menokehyksistä ja kunnille suunnitelluista kehyk-
sistä, mikä tekisi aiempaa helpommaksi säädellä suhdan-
teita julkisilla investointihankkeilla, jotka tukevat kasvua 
pitkällä aikavälillä. Juuri nyt se olisi ollut tarpeellista.

Ukrainan kriisin vaikutusten arviointi aikaansaa lisä-
ongelmia harjoitettavalle finanssipolitiikalle. Nyt kun Suo-
men taloustilanne on taas heikentynyt, on ilmeistä, että 
valtiovarainministeriö on nostanut arvionsa Suomen ra-
kenteellisesta alijäämästä 0,7 prosentista selvästi yli pro-
senttiin. Koska virallinen arvio lähtee siitä, että Ukrainan 
kriisin vaikutukset ovat olleet ja kaiketi tulevat olemaan 
marginaalisia, kaiken julkisen talouden lisäheikkenemisen 
voidaan tulkita olevan seurausta talouden rakenteiden 
rapautumisesta. Tämä antaa esimerkiksi Euroopan ko-
missiolle syyn vaatia julkisiin menoihin lisäsäästöjä. On 
ilmeistä, että näiden vaatimusten toteuttamisen vahditta-
miseksi nostetaan taas esiin uhka Suomen luottoluokituk-
sen heikkenemisestä.

Talouden rakenteiden uudistaminen kokonaistuottavuut-
ta edistävällä tavalla pitäisi olla kaikkien hallitusten tavoite 
kaikkina aikoina. Kuitenkin sellaisia uudistuksia, jotka todel-

la tukevat kasvua ja hyvinvointia pitkällä aikavälillä ja joista 
lisäksi voidaan päättää poliittisella tasolla, on harvassa.

Rakenneuudistuksia on perusteltu VM:n arvioilla siitä, 
että Suomen julkisen talouden kestävyysvaje olisi 3–4,5 
prosenttia bkt:sta. Koska kestävyysvajearviot ovat hyvin 
epävarmoja ja koska niitä muutetaan koko ajan suhdan-
netilanteen mukaan, ei tulevien vuosien politiikkaa voida 
sitouttaa nykyisiin kestävyysvajearvioihin perustuviin po-
litiikkaohjelmiin.

Arvio Suomen julkisen talouden kestävyysvajeesta on-
kin hyvin herkkä sille, minkälaiseksi Suomen talouden po-
tentiaali on arvioitu lähtötilanteessa eli juuri nyt. Jos eu-
roalueen velkakriisi ei enää kärjisty ja jos kauppasuhteet 
Venäjään normalisoituvat, Suomen kestävyysvaje lienee 
vain pari prosenttia bkt:sta. Kestävyysvajetta pienentää 
virallisesta arviosta myös se, että työurat ovat pidenty-
mässä jo nykyisessä eläkejärjestelmässä viimeaikaisia 
arvioita enemmän. Tähän viittaavat Tilastokeskuksen työ-
olotutkimuksen tulos suuresta halukkuudesta jatkaa työ-
elämässä yli 63-vuotiaana ja toisaalta sen työvoimatut-
kimuksen raportoimat tiedot työllisyysasteiden tuntuvas-
ta kokoamisesta ikäluokissa 55–64- ja 65–74 -vuotiaat. 
Tämän vuoden toisella neljänneksellä työllisyysaste nousi 
ikäluokassa 55–64-vuotiaat ennätystasolle ja 65–74-vuo-
tiaissa lähes ennätystasolle, vaikka työllisyys on heikenty-
nyt muissa ikäluokissa tasaisesti vuodesta 2011.

Tapahtunut työurien pidentyminen on hyvä ottaa huo-
mioon eläkejärjestelmän uudistamisessa. Olisi suotavaa, 
että järjestelmä olisi jatkossakin joustava niin, että van-
huuseläkkeelle voisi siirtyä laajassa ikähaarukassa. Jotta 
työurat todella pitenisivät, työelämää pitäisi tuolloin kehit-
tää siten, että työssä pysyminen olisi houkuttelevaa.

Suomen julkisen talouden vahvistamiseksi pitemmäl-
lä aikavälillä pitäisi alkuvaiheessa olevaa sote-uudistusta 
viedä eteenpäin vähintäänkin suunnitellussa aikataulussa. 
Kustannussäästöjen turvaamiseksi järjestelmän pitäisi olla 
keskitetty sekä päällekkäisyyksiä purkava niin hallinnossa 
kuin itse palvelutuotannossakin. Sote-uudistuksen yhtey-
dessä voitaisiin myös miettiä näiden palveluiden rahoitus-
rakenteen muuttamista. Painopisteen siirtäminen kunnilta 
valtiolle lisäisi tehokkuutta. Aluehallinnon tehostamisessa 
pääkaupunkiseudun, Tampereen ja Turun metropolihallin-
tojen aikaansaaminen on selvästi tärkeämpää kuin maa-
seudun kuntarakenteen myllääminen. 
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Talouskehityksen ja 
politiikkamuutosten vaikutus 
esimerkkiperheiden ostovoimaan

Palkansaajien tutkimuslaitos (PT) on jo useamman vuo-
den ajan laskenut syksyn talousennusteessaan, kuinka 
erilaisten esimerkkiperheiden ansiotulot, tulonsiirrot se-
kä verot ja veroluonteiset maksut ovat kehittyneet ja 
kuinka ne ovat muuttumassa talouden kehityksen ja hal-
lituksen politiikkatoimien seurauksena. Laskelmissa on 
huomioitu kaavaillut ja toteutuneet muutokset verotuk-
seen, sosiaalivakuutusmaksuihin sekä sosiaaliturvaan. 
Myös asuntolainan hoitokulut ja vuokrat otetaan huo-
mioon laskelmissa siltä osin, kun ne vaikuttavat verovä-
hennyksiin ja saatuihin tulonsiirtoihin. Tämän lisäksi esi-
merkkiperheille on laskettu kotitalouskohtaiset inflaatiot, 
mikä mahdollistaa eri perheiden ostovoiman kehityksen 
tarkemman tarkastelun.

Esimerkkiperheet on pyritty valitsemaan niin, että ne 
kuvaisivat monipuolisesti suomalaisia kotitalouksia. Tänä 
vuonna mukana on yhteensä seitsemän esimerkkikotitalo-
utta, kun niitä on tätä ennen ollut kuusi. Mukaan on otettu 
myös ansiosidonnaista päivärahaa saava työtön jo ennes-
tään laskelmissa mukana olleen työmarkkinatukea saavan 
työttömän lisäksi. Tämän lisäksi mukana on eläkeläispa-
riskunta sekä yhteensä neljä eri palkansaajakotitaloutta.

Laskelmien palkansaajakotitaloudet eroavat toisis-
taan tulo- ja koulutustason, perheen rakenteen sekä 
asumismuotonsa osalta. Laskelmissa esiintyvät palkan-
saajat edustavat kunakin vuonna sukupuolensa sekä 
ammatti- tai koulutusnimikkeidensä mukaisia mediaa-
nituloisia henkilöitä. Vuosien 2009–2013 mediaanipalkat 
on saatu Tilastokeskuksen yksityisen sektorin ja kunta-
sektorin kuukausipalkat -tilastoista. Näitä palkansaaji-
en mediaanituloja on korjattu ylöspäin lomarahojen ja 
tulospalkkioiden huomioon ottamiseksi. Vuosien 2014 
ja 2015 osalta bruttopalkat perustuvat PT:n ennusteisiin 
ansiotulojen kehityksestä. Bruttotulojen oletetaan kas-
vavan ansiotasoindeksin ennusteen mukaisesti 1,3 pro-
senttia vuonna 2014 ja 1,2 prosenttia vuonna 2015.

Esimerkkilaskelmien eläkeläisistä toinen saa kes-
kimääräistä työeläkettä ja toinen kansaneläkettä sekä 
vuodesta 2011 lähtien takuueläkettä. Keskimääräisen 
työeläkkeen perustana toimii Kansaneläkelaitoksen tilas-
tojen viimeisimmän vuoden eli vuoden 2013 keskimää-
räinen työeläke, kun taas tätä edeltävien vuosien työ-
eläkkeet lasketaan edellä mainitusti saadun vuoden 2013 
työeläkkeen pohjalta aiempien vuosien työeläkeindeksin 
kehityksen mukaisesti. Tämä laskentatapa poikkeaa 
edellisten vuosien tavasta, jossa valittuna työeläkkeenä 
toimi jokaisena vuonna kunkin vuoden keskimääräinen 
työeläke. Uudella tavalla lasketussa työeläkkeessä ei ole 
mukana nousua, joka johtuisi uusien eläkkeensaajien 
korkeammista eläkkeistä. Uudet eläkkeensaajat, saa-
dessaan vanhoja eläkkeensaajia korkeampia eläkkeitä, 
nostavat vuosittain keskimääräistä eläkettä.

Ennustevuosien osalta oletettujen työeläkkeiden las-
kentatapa on pysynyt samana. Vuonna 2014 työeläk-

keen oletetaan nousevan yhtä paljon kuin vuoden 2014 
alussa tarkistettu työeläkeindeksi, kun taas vuonna 2015 
työeläkkeen oletetaan nousevan työeläkeindeksiin teh-
dyn osittaisen jäädytyksen mukaisesti noin 0,4 prosent-
tia. Eläkeläispariskunnan toinen osapuoli ei saa työelä-
kettä, vaan hän saa kansaneläkettä sekä vuodesta 2011 
lähtien takuueläkettä. Vuoden 2015 laskelmat kansan- 
ja takuueläkkeen määrästä perustuvat nekin hallituksen 
päätökseen indeksikorotuksien toteuttamisesta 0,4 pro-
sentin suuruisina.

Laskelmiin on siis tänä vuonna otettu mukaan myös 
ansiosidonnaista päivärahaa saava työtön jo ennestään 
laskelmissa mukana olleen työmarkkinatukea saavan 
työttömän lisäksi. Ansiosidonnaisella työttömyyspäivära-
halla olevan työttömän oletetaan työskennelleen ennen 
konepajateollisuudessa ja tienanneen alansa mediaani-
palkkaa, kuten palkansaajakotitalouksienkin jäsenet ovat 
tehneet. Tämäkin laskennallinen mediaanipalkka on saatu 
Tilastokeskuksen yksityisen sektorin kuukausipalkat -ti-
lastoista. Ansiosidonnaista päivärahaa saavan työttömän 
lisääminen mahdollistaa esimerkiksi vertailun näiden kah-
den erilaisessa asemassa olevan työttömän välillä.

Esimerkkikotitaloudet poikkeavat toisistaan myös 
asumisratkaisuiltaan. Seitsemästä esimerkkiperheestä 
neljä asuu vuokralla ja loput kolme asuvat omistusasun-
nossa. Kahden kotitalouden kohdalla omistusasunto on 
velaton. Yhdellä kotitaloudella on asuntolainaa. Lasketut 
asuntolainan hoitokulut perustuvat koko asuntolainakan-
nan keskikorkoihin, jotka vuosina 2009–2013 saadaan 
Suomen Pankin tilastoista. Vuosien 2014 ja 2015 asunto-
lainojen keskikorot perustuvat PT:n ennusteeseen. Vuo-
den 2015 laskelmissa on otettu huomioon asuntolainojen 
korkovähennysoikeuden pieneneminen 75 prosentista 65 
prosenttiin. Asuntojen vuokratiedot vuosilta 2009–2013 
perustuvat Tilastokeskuksen vuokrien neljännesvuositi-
lastotiedot –tilastoihin, joissa on huomioitu myös asun-
tojen koko ja huoneluku. Vuokrat ovat keskiarvoja koko 
maan vuokrista ottaen huomioon kaikki rahoitusmuodot. 
Vuonna 2014 ja 2015 vuokrien oletetaan kehittyvän PT:n 
ennustaman vuokrien nousun mukaisesti, joka on 3,1 
prosenttia vuonna 2014 ja 3,4 prosenttia vuonna 2015.

Esimerkkiperhelaskelmissa kullekin kotitaloudelle on 
laskettu myös oma kotitalouskohtainen inflaatio. Las-
ketut inflaatiot perustuvat kotitalouksien erilaisiin kulu-
tuskorien rakenteisiin ja korit muodostavien kulutushyö-
dykeryhmien eroaviin inflaatioihin. Kulutuskorit on tänä 
vuonna laskettu uuden vuoden 2012 kulutustutkimuksen 
perusteella, kun ne vielä viime vuonna perustuivat Ti-
lastokeskuksen vuoden 2006 kulutustutkimukseen, joka 
silloin oli tuorein laatuaan. Myös kulutuskorien lasken-
tametodia on tänä vuonna uudistettu. Hyödykeryhmä-
kohtaiset inflaatiot perustuvat vuosien 2009–2013 osalta 
Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksi -tilastoihin sekä 
vuosien 2014 ja 2015 kohdalla PT:n hyödykeryhmäkoh-
taisiin inflaatioennusteisiin.

Vuonna 2015 ansiotuloveroasteikkoihin tehdään kol-
meen alimpaan tulorajaan inflaatiotarkistukset, jotka on 
esimerkkilaskelmissa tehty 1,5 prosentin suuruisina. Li-
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säksi tuloveroasteikon ylin tuloraja laskee 100000 eu-
rosta 90000 euroon. Kunnallisveroprosentin nousuksi 
vuonna 2015 PT ennustaa 0,2 prosenttiyksikköä. Tämän 
lisäksi muutoksia on tulossa mm. kunnallisverotuksen 
eläketulo- ja perusvähennyksiin sekä valtionverotuksen 
ansiotulovähennykseen. Työmatkakustannusten oma-
vastuuosuus nousee 600 eurosta 750 euroon. Sosiaa-
livakuutusmaksujen muutokset perustuvat laskelmissa 
vuoden 2014 hallituksen kehysriihen lukuihin. Kehysrii-
hessä päätettiin myös, että indeksisidonnaisten etuuk-
sien korotukset tehdään pääsääntöisesti 0,4 prosentin 
suuruisina. Myös lapsilisiä leikataan. Kaikki nämä muu-
tokset on huomioitu esimerkkilaskelmissa, kuten myös 
uusi vuodelle 2015 tuleva lapsilisien leikkauksia osittain 
paikkaava verotuksen lapsivähennys.

Vuoden 2015 alusta pitäisi astua voimaan uusi asu-
mistukilaki, joka on vielä eduskunnan käsittelyssä. Tuon 
lain tuomia muutoksia ei ole huomioitu esimerkkilaskel-
missa, joissa lain on oletettu pysyvän entisellään. Kui-
tenkin alla olevassa taulukossa on esitelty tuon uuden 
lain tuomat mahdolliset muutokset kuntaryhmässä 1 
asuville esimerkkikotitalouksille, jotka olisivat asumis-
tuen piirissä. Uuden lain mukaiset asumistuet perustuvat 
hallituksen esityksen mukaisiin laskennallisiin paramet-
reihin ja ovat vielä epävarmoja, jonka vuoksi laskelmissa 
on käytetty vielä vanhaa lainsäädäntöä.

Kaikkien esimerkkiperheiden kohdalla on oletettu, 
että ne ovat maksaneet TV-lupamaksua ennen vuotta 
2013. TV-lupamaksu on näissä laskelmissa sisällytetty 
kotitalouksien veroihin ja veronluonteisiin maksuihin. 
Näin saadaan vuonna 2013 käyttöönotetun Yle-veron 
vaikutukset otettua järkevämmin huomioon kotitalouk-
sien tuloissa. Joitakin aikasarjoja varten esimerkkikotita-
louksien kehitys on laskettu aina vuodesta 2006 lähtien. 
Nämä laskelmat ovat tehty samoin perustein ja menetel-
min kuin laskelmat myöhemmille vuosille.

Esimerkkiperheiden kuvaukset

Hyvätuloinen pariskunta
Perhe on akavalainen lapseton pariskunta, joka työsken-
telee yksityisellä sektorilla. Mies on koulutukseltaan eko-
nomi ja naisella on ylempi oikeustieteellinen koulutus. 
Heidän kuukausipalkkansa vuonna 2014 ovat 7022 € ja 
5599 €. Pariskunta asuu velattomassa omistusasunnossa.

Toimihenkilöperhe, 2 lasta

Kaksilapsisen perheen STTK:laiset vanhemmat ovat in-
sinööri ja sairaanhoitaja. Insinööri-isä on töissä yksi-
tyisellä sektorilla ja sairaanhoitajaäiti kuntasektorilla. 
Heidän kuukausipalkkansa vuonna 2014 ovat 3767 € ja 
3108 €. Perhe asuu omistusasunnossa ja heillä on asun-
tolainaa 150 000 euroa.

Työntekijäperhe, 2 lasta
Kaksilapsisen perheen SAK:laiset vanhemmat ovat yk-
sityisellä sektorilla työskentelevät varastotyöntekijä ja 
kaupan myyjä. Heidän kuukausipalkkansa vuonna 2014 
ovat 2448 € ja 2291 €. Perhe asuu vuokralla 80 neliön 
asunnossa.

Pienipalkkainen yksinhuoltajaperhe, 1 lapsi
Yksilapsisen perheen yksinhuoltajaäiti on yksityisellä 
sektorilla työskentelevä siivooja. Hänen kuukausipalkka 
vuonna 2014 on 2081 €. Perhe saa lisäksi asumistukea 
sekä elatustukea. Perhe asuu vuokralla 60 neliön asun-
nossa.

Yksinasuva työtön, työmarkkinatuki
Kotitalous koostuu yhdestä työttömästä henkilöstä, joka 
saa työmarkkinatukea, asumistukea sekä toimeentulo-
tukea. Hän asuu vuokralla 40 neliön asunnossa.

Yksinasuva työtön, ansiosidonnainen 
työttömyyspäiväraha
Kotitalous koostuu yhdestä työttömästä henkilöstä, jo-
ka on jäänyt työttömäksi oltuaan töissä konepajateolli-
suudessa ja saa nyt entisen kuukausipalkkansa (2902 € 
vuonna 2014) sijasta ansiosidonnaista työttömyyspäivä-
rahaa ja mahdollisesti asumistukea. Hän asuu vuokralla 
40 neliön asunnossa.

Eläkeläispariskunta
Kotitalous koostuu kahdesta eläkeläisestä, joista toinen 
saa vuonna 2014 työeläkettä 2016 € kuukaudessa ja 
toinen saa kansaneläkettä sekä takuueläkettä. He asu-
vat velattomassa omistusasunnossa.

Taulukko. Mahdollisen uuden asumistukilain tuomat muutokset

Esimerkkikotitalous Vanha asumistukilaki, 
kuntaryhmä 1

Uusi asumistukilaki, 
kuntaryhmä 1

Asumistuki 
(€/kk)

Toimeentulo-
tuki (€/kk)

Asumistuki
(€/kk)

Toimeentulo-
tuki (€/kk)

Yksinhuoltajaperhe 132 0 235 0
Työtön, työmarkkinatuki 354 24 383 0
Työtön, ansiosidonnainen 44 0 83 0
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Perheiden käytettävissä olevien 
tulojen nimellinen kehitys

Esimerkkilaskelmien perusteella kaikkien kotitalouksien käytettävissä 
olevat tulot kasvavat nimellisesti vuosina 2014 ja 2015, mutta kasvu 
on kuitenkin huomattavasti maltillisempaa kuin se on ollut keskimää-
rin vuosina 2010–2013. Palkansaajakotitalouksilla tämä on seurausta 
pääasiassa ansiotulojen kasvun hidastumisesta, vaikka myös verotus 
on osaltaan kiristynyt. Niillä kotitalouksilla, jotka saavat suhteellisesti 
enemmän tulonsiirtoja tai eläkkeitä, käytettävissä olevien tulojen hi-
das kasvu selittyy pitkälti matalilla etuuksien korotuksilla verrattuna 
vuosiin 2010–2013, jolloin tehtiin myös parannuksia työttömyyskor-
vauksiin ja ryhdyttiin maksamaan takuueläkettä.

Myös lapsilisien leikkauksilla ja uudella verotuksen lapsivähennyk-
sellä on vaikutusta, kun katsotaan ensi vuoden kehitystä. Kaksilapsiset 
toimihenkilöperhe ja työntekijäperhe menettävät lapsilisien leikkauk-
sen seurauksena vajaat parikymmentä euroa kuukaudessa. Kuitenkin 
työntekijäperhe, joka saa uuden lapsivähennyksen kokonaisena, ku-
roo tätä kautta lapsilisien aiheuttaman menetyksen paremmin umpeen 
kuin toimihenkilöperhe, joka kotitaloutena saa lapsivähennyksen noin 
puolikkaana maksimimäärästä. Pienipalkkaiselle yksilapsiselle yksin-
huoltajaperheelle lapsivähennys korvaa lapsilisien leikkauksen lähes 
kokonaan. Suhteessa muihin palkansaajaperheisiin asuntovelkainen 
toimihenkilöperhe kärsii myös asuntolainojen vähennyskelpoisten kor-
kojen osuuden kymmenen prosenttiyksikön laskusta.

Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen nimellistä muutosta 
voidaan arvioida niin euroina kuin prosentteinakin. Vuonna 2014 muu-
tokset ovat 11 ja 31 euron välillä per kuukausi, kun ne vuonna 2015 
ovat 12 ja 46 euron välillä. Eniten lisää euroja käyttöönsä saa mo-
lempina vuosina hyvätuloinen pariskunta. Jos taas katsotaan muutosta 
prosentteina, ovat hyvätuloisen pariskunnan ja toimihenkilöperheen 
muutokset pienimmät esimerkkikotitalouksien joukossa. Tämä johtuu 
siitä, että näiden kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat valmiiksi 
suurimmat. Sen sijaan vähemmän tuloja saavilla kotitalouksilla pienet 
euromääräiset lisäykset saavat aikaan suuremman suhteellisen muu-
toksen käytettävissä olevissa tuloissa.

Kotitalouskohtaiset inflaatiot

Vuonna 2014 kotitalouskohtaiset inflaatiot sijoittuvat 0,0 ja 1,8 pro-
sentin välille, kun ne vuonna 2015 ovat 0,1 ja 2,0 prosentin välillä. 
Inflaatiot ovat suurimmat vuokra-asujilla ja matalimmat omistus-
asujilla. Kotitalouskohtaisissa inflaatioissa on havaittavissa joinakin 
vuosina huomattavia eroja perheiden kesken. Nämä erot inflaatioissa 
johtuvat kotitalouksien erilaisista kulutuskorien rakenteista. Tärkein 
yksittäinen ero kulutuskorien rakenteessa, mikä synnyttää eroja koti-
talouksien välillä, onkin juuri asumismuoto. Esimerkiksi vuosina 2014 
ja 2015 omistusasuminen halpenee, kun taas vuokralla asuminen kal-
listuu. Tämä selittää suurelta osin eron omistusasujien ja vuokralla 
asujien inflaatioissa. Korkeampi kotitalouskohtainen inflaatio rasittaa 
esimerkkilaskelmissa siis erityisesti yksinhuoltaja- ja työntekijäper-
heitä sekä työttömien kotitalouksia. Molemmilla työttömillä on näissä 
laskelmissa käytännössä samanlainen kulutuskorin rakenne. Omistus-
asujien eli eläkeläisten, hyvätuloisten ja toimihenkilöiden kotitaloudet 
hyötyvät matalammasta kotitalouskohtaisesta inflaatiosta.

Kuvio 3. Kotitalouskohtaiset 
inflaatiot 2006–2015
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Kuvio 2. Käytettävissä olevien 
tulojen nimellinen muutos (%) 
2010–2013, 2014 ja 2015
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Kuvio 1. Käytettävissä olevien 
tulojen nimellinen muutos (€/kk) 
2010–2013, 2014 ja 2015
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Kuvio 6. Käytettävissä 
olevien tulojen reaalinen 
kehitys 2009–2015
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Kuvio 5. Käytettävissä 
olevien tulojen nimellinen 
kehitys 2009–2015

Kuvio 4. Käytettävissä olevien 
tulojen reaalinen muutos 
2010–2013, 2014 ja 2015
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Kuviosta 3 nähdään, että omistusasujien ja vuokralla asujien vä-
lillä on ollut ennenkin suuria eroja kotitalouskohtaisissa inflaatioissa, 
kuten esimerkiksi vuonna 2009, jolloin omistusasuminen halpeni huo-
mattavasti samalla kun vuokra-asumisen hinta nousi selkeästi. Näiden 
laskelmien tulkinnassa täytyy kuitenkin olla tarkkana, sillä muutokset 
omistusasumisen hinnassa vuodesta toiseen eivät ole samalla lailla 
mitattavissa kuin vuokra-asumisen. Varsinkin kun esimerkkiperheiden 
omistusasujien joukossa on vain yksi perhe, jolla on asuntolainaa, eivät 
muutokset omistusasumisen kustannuksissa ole tämän joukon sisällä-
kään välttämättä samoja.

Esimerkkikotitalouksien reaalitulojen muutokset

Huomioimalla kotitalouskohtaiset inflaatiot voidaan käytettävissä 
olevien tulojen nimellisen kehityksen avulla laskea kotitalouskohtai-
set reaalitulojen muutokset. Reaalitulojen kehitys on useimmilla ko-
titalouksilla sekä vuonna 2014 että vuonna 2015 merkittävästi mal-
tillisempaa kuin mitä se on ollut keskimäärin vuosina 2010–2013. 
Vain hyvätuloisella pariskunnalla ja toimihenkilöperheellä kehitys on 
parempaa kuin se on ollut viime vuosina, jolloin näiden kotitalouk-
sien käytettävissä olevat tulot reaalisesti laskivat. Nyt nämä kaksi 
kotitaloutta yltävät eläkeläispariskunnan ohella ainoina positiiviseen 
reaalitulojen muutokseen, joskin vain niukasti. Tämä muutos edelli-
siin vuosiin johtuu pääasiassa kyseisten kotitalouksien kohtaamasta 
matalammasta inflaatiosta.

Monella esimerkkikotitaloudella käytettävissä olevat tulot kuitenkin 
vähenevät reaalisesti tänä ja ensi vuonna. Eri esimerkkiperheiden reaa-
litulojen kehitys vuonna 2014 on pyöristäen -0,9 ja 0,6 prosentin välil-
lä, kun taas vuonna 2015 kaikkien esimerkkikotitalouksien reaalitulojen 
muutos sijoittuu -0,9 ja 0,4 prosentin välille. Suurimmat pudotukset 
reaalituloissa kohdistuvat ansiosidonnaisella päivärahalla elävälle työt-
tömälle ja työntekijäperheelle, jotka kuuluvat vuokra-asujien joukkoon. 
Muillakin vuokra-asujilla reaalitulojen muutos on negatiivista tai lähes 
nolla johtuen korkeammasta kotitalouskohtaisesta inflaatiosta.

Esimerkkikotitalouksien ostovoiman 
kehitys 2009–2015

Kun esimerkkikotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitystä 
tarkastellaan useamman vuoden ajalta käyttäen vuotta 2009 pe-
rusvuotena, huomataan, että palkansaajakotitalouksien käytettä-
vissä olevien tulojen suhteellinen nimellinen ja reaalinen kehitys 
on jäänyt tällä ajanjaksolla työttömien ja eläkeläispariskunnan vas-
taavaa pienemmäksi. Tämä selittyy osittain muutoksilla etuusjär-
jestelmässä. Tarkasteluajanjaksolla työttömyyskorvauksiin on teh-
ty tasokorotus ja on otettu käyttöön takuueläke. Myös Yle-veron 
käyttöönotto on vaikuttanut yksinasuvien työttömien tapauksessa, 
kun oletuksena on ollut, että ennen Yle-veron tuloa kotitalous on 
maksanut TV-lupamaksunsa.

Nimellisissä käytettävissä olevissa tuloissa työttömien, eläkeläis-
pariskunnan ja yksihuoltajaperheen joukossa on tuloissa osalla alle ja 
osalla yli 20 prosentin nousu vuodesta 2009 vuoteen 2015. Hyvätu-
loisella pariskunnalla sekä toimihenkilö- ja työnantajaperheillä muutos 
on noin 10 prosentin luokkaa. Kuitenkin käytettävissä olevien tulojen 
reaalisia muutoksia tarkastellessa huomataan, että hyvätuloisen paris-
kunnan sekä toimihenkilö- ja työntekijäperheiden tilanne on vuodes-
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ta 2009 vuoteen 2015 pysynyt muuttumattomana. Sen sijaan muilla 
kotitalouksilla käytettävissä olevat tulot ovat reaalisestikin kasvaneet 
vuodesta 2009.

Esimerkkiperheiden verotus

Kuviossa 7 on tarkasteltu esimerkkikotitalouksien maksamien vero-
jen ja veroluonteisten maksujen osuutta bruttotuloista vuodesta 2006 
vuoteen 2015. Niiden perheiden kohdalla, joissa on useampia veron-
maksajia, mukana lasketussa prosentissa ovat molemmat heistä. Las-
kettu verojen osuus on kotitalouden yhteinen. Maksettujen verojen ja 
veroluonteisten maksujen osuuteen vaikuttavat muun muassa saadut 
tulot, muutokset veroprosenteissa ja tulorajoissa, kuten myös muu-
tokset erilaissa verovähennyksissä. Esimerkiksi toimihenkilöperheen 
kiristyvää verotusta viime vuosien ajalta selittää osittain asuntolaino-
jen vähennyskelpoisten korkojen osuuden lasku. Toisaalta työmarkki-
natuella elävän työttömän verotus on keventynyt kunnallisverotuksen 
perusvähennykseen tehtyjen muutosten seurauksena.

Yleisemmin tarkasteltuna esimerkkilaskelmien palkansaajaperhei-
den verotus on ollut kiristymässä viime vuosina, mikä on vaikuttanut 
myös aiemmin esiteltyihin käytettävissä olevien reaalitulojen muu-
toksiin. Yksi verotuksen kiristymiseen vaikuttanut tekijä on kohonnut 
keskimääräinen kunnallisveroprosentti, vaikka myös valtionverotuksen 
puolella on tehty muutoksia. Myös muutokset sosiaalivakuutusmaksuis-
sa on huomioitu laskelmissa. Vuonna 2015 lapsiperheiden verotusta ke-
ventää osittain uusi lapsivähennys, mutta toisaalta myös saadut tulon-
siirrot vähenevät lapsilisien leikkauksen myötä. 

Kuvio 7. Verojen ja 
veronluonteisten maksujen osuus 
bruttotuloista 2006–2015
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Liitetaulukko 1. Esimerkkiperhelaskelmien oletukset

2014 2015
Tulonsiirrot ja verotus
Työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki (€/kk) 702 705
Toimeentulotuen perusosa (€/kk) 480 485
Valtionveron ansiotulovähennyksen enimmäismäärä 1010 1025
Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä (€/v) 2930 2970
Työmatkakustannusten omavastuuosuus 600 750
Asuntolainojen vähennyskelpoisten korkojen osuus 75 % 65 %
Valtion tuloverotuksen inflaatiotarkistus 1,5 % 1,5 %

Sosiaalivakuutusmaksut
Vakuutetun sairaanhoitomaksu 1,32 % 1,33 %
Palkansaajan sairausvakuutuksen päivärahamaksu 0,84 % 0,85 %
Työttömyysvakuutusmaksu 0,50 % 0,50 %
Työeläkemaksu (alle 53-vuotiaat) 5,55 % 5,75 %
Työeläkemaksu (53 vuotta täyttäneet) 7,05 % 7,30 %

PT:n ennustamat luvut
Ansiotasoindeksin nousu 1,3 % 1,2 %
Vuokraindeksin nousu 3,1 % 3,4 %
Kunnallisveroprosentin nousu (%-yksikköä) 0,36 0,20
Työeläkeindeksin nousu* 1,4 % 0,4 %
Asuntolainojen keskikorko (koko kanta) 1,4 % 1,1 %
Kansaneläkeindeksin nousu* 1,3 % 0,4 %

* Valtioneuvoston päätöksellä indeksikorotukset vuonna 2015 tehdään pääsääntöisesti 0,4 % suuruisina.
Lähde: Verohallinto, Kansaneläkelaitos, Valtiovarainministeriö, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 2. Hyvätuloisen pariskunnan tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttotulot (€/kk) 11389 11343 11779 12275 12459 12621 12773
Saadut tulonsiirrot (€/kk) 0 0 0 0 0 0 0
Verot ja veronluonteiset  
maksut (sis. TV-maksu) (€/kk)

4265 4229 4409 4629 4738 4869 4975

Käytettävissä olevat tulot (€/kk) 7124 7114 7370 7646 7721 7752 7798
Verojen osuus bruttotuloista (%) 37,4 37,3 37,4 37,7 38,0 38,6 38,9
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 3. Toimihenkilöperheen (2 lasta) tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttotulot (€/kk) 6194 6311 6541 6713 6786 6875 6957
Saadut tulonsiirrot (€/kk) 211 211 211 219 219 219 201
Verot ja veronluonteiset  
maksut (sis. TV-maksu) (€/kk)

1701 1740 1801 1884 1934 2001 2050

Käytettävissä olevat tulot (€/kk) 4704 4782 4950 5048 5072 5093 5108
Verojen osuus bruttotuloista (%) 27,5 27,6 27,5 28,1 28,5 29,1 29,5
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 4. Työntekijäperheen (2 lasta) tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttotulot (€/kk) 4197 4326 4435 4556 4678 4739 4796
Saadut tulonsiirrot (€/kk) 211 211 211 219 219 219 201
Verot ja veronluonteiset  
maksut (sis. TV-maksu) (€/kk)

929 963 985 1001 1054 1090 1100

Käytettävissä olevat tulot (€/kk) 3479 3573 3662 3774 3843 3868 3896
Verojen osuus bruttotuloista (%) 22,1 22,3 22,2 22,0 22,5 23,0 22,9
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos
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Liitetaulukko 5. Pienipalkkaisen yksinhuoltajaperheen (1 lapsi) tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttotulot (€/kk) 1813 1961 1993 2002 2054 2081 2106
Saadut tulonsiirrot (€/kk) 362 320 333 410 421 433 432
Verot ja veronluonteiset  
maksut (sis. TV-maksu) (€/kk)

374 419 424 416 423 440 432

Käytettävissä olevat tulot (€/kk) 1801 1863 1902 1996 2052 2074 2106
Verojen osuus bruttotuloista (%) 20,6 21,4 21,3 20,8 20,6 21,1 20,5
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 6. Yksinasuvan työmarkkinatuella olevan työttömän tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttotulot (€/kk) 551 551 553 674 698 702 705
Saadut tulonsiirrot (€/kk) 367 365 376 329 349 362 378
Verot ja veronluonteiset  
maksut (sis. TV-maksu) (€/kk)

122 110 111 129 119 120 121

Käytettävissä olevat tulot (€/kk) 797 806 819 874 927 944 963
Verojen osuus bruttotuloista (%) 22,1 20,0 20,0 19,2 17,1 17,2 17,1
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 7. Yksinasuvan ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla olevan 
työttömän tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttotulot (€/kk) 1389 1470 1491 1605 1623 1638 1653
Saadut tulonsiirrot (€/kk) 0 0 0 20 32 38 44
Verot ja veronluonteiset  
maksut (sis. TV-maksu) (€/kk)

319 336 339 370 368 378 384

Käytettävissä olevat tulot (€/kk) 1071 1134 1151 1255 1287 1298 1312
Verojen osuus bruttotuloista (%) 22,9 22,9 22,8 23,0 22,7 23,1 23,3
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos

Liitetaulukko 8. Eläkeläispariskunnan tulojen kehitys

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bruttotulot (€/kk) 2355 2360 2527 2648 2728 2760 2771
Saadut tulonsiirrot (€/kk) 0 0 0 0 0 0 0
Verot ja veronluonteiset  
maksut (sis. TV-maksu) (€/kk)

392 397 402 416 421 438 437

Käytettävissä olevat tulot (€/kk) 1963 1963 2125 2232 2306 2322 2334
Verojen osuus bruttotuloista (%) 16,7 16,8 15,9 15,7 15,5 15,9 15,8
Lähde: Tilastokeskus, Palkansaajien tutkimuslaitos


