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OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT RATKAISUT

 Hallitus ratkaisee ansiotulojen veroperusteet

• uudet linjaukset helmikuussa vaalikauden 
puolivälitarkastelussa ja maaliskuussa kehysriihessä

• edellisen kehysriihen jäljiltä on voimassa uhka 
ansiotulojen verotuksen kiristämisen jatkamisesta 
vuonna 2014

 Työmarkkinoilla päätetään palkoista ja osin myös 
sosiaalivakuutusmaksujen tasosta
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VAIHTOEHTOLASKELMIEN LÄHTÖKOHTIA
 VE 1: ”Jatketaan samaa rataa”

• verot: hallitus pitää kiinni aiemmasta linjauksestaan jatkaa 
ansiotulojen verotuksen kiristämistä vuonna 2014

• palkat: tuoreiden suhdanne-ennusteiden teknisten pohjaoletusten 
mukaiset palkankorotukset

 VE 2: ”Palkkojen nollalinja”
• verot: sama kuin VE1
• palkat: lähellä nollaa

 VE 3: ”Palkkamalttia ja veromalttia”
• verot: vuonna 2014 uhkaava verotuksen kiristyminen puretaan 

(verotus ei kevene eikä kiristy)
• palkat: ansiokehitys, jolla ostovoiman aleneminen pysähtyy



PALKANSAAJAN OSTOVOIMAAN
VAIKUTTAVAT TEKIJÄT

1) Palkka
• keskituloinen palkansaaja, palkka v. 2013: 39.900 €/v (3192 €/kk)
• vuosittainen palkkakehitys oletetun ansiotasoindeksin mukainen

2) Verotus
• huomioidut verot ja maksut: valtion tulovero, kunnallisvero, 

sairausvakuutuksen päiväraha- ja sairaanhoitomaksu, kirkollisvero, 
yleisradiovero, palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu, 

• viran puolesta tehtävät vähennykset

3) Hinnat
• verojen jälkeinen nettotulo saatetaan inflaatioennusteella vuoden 

2013 hintatasoon
• vajaa puolet (n. 40%) yleisestä ansiotasomuutoksesta oletetaan 

heijastuvan yleiseen hintatasoon
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OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 2014:
1) PALKKA
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 Sopimuskorotusten lisäksi ansiokehitykseen vaikuttavat palkkaperintö, 
liukumat ym. rakenteelliset tekijät

 VE 1:
Tuoreiden ennusteiden tekniset ATI-oletukset vuodelle 2014:
• VM 20.12.2012: + 2,5 %
• SP 13.12.2012: + 2,5 %

 laskelmassa VE1 oletetaan palkan nousevan + 2,5 %

 VE 2: 
 laskelmassa VE2 oletetaan palkan nousevan + 0,5 %

 VE 3: 
 laskelmassa VE3 oletetaan palkan nousevan + 1,8 %



OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 2014:
2) VEROTUS
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 VE 1:
• valtion tuloveroasteikko ja muut tuloveroperusteet vuoden 2013 

mukaiset
• sosiaalivakuutusmaksut:

• TyEL-maksun nousu-uhka +0,4 %-yks (alle 53v)
• sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksun arvioidaan 

nousevan +0,01 %-yks ja päivärahamaksun +0,09 %-yks

 VE 2: 
• kuten VE1

 VE 3: 
• veronkiristykset oletetaan purettavan kokonaan: palkansaajan 

veroprosentti sama kuin 2013



OSTOVOIMAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 2014:
3) HINNAT
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 VE 1:
Tuoreiden ennusteiden tekniset KHI-oletukset vuodelle 2014:
• VM 20.12.2012: + 2,1 %
• SP 13.12.2012: + 1,8 %

 laskelmassa VE1 oletetaan hintojen nousevan + 2,0 %

 VE 2: 
• pohjaoletusta hitaammasta ansiotason noususta vajaa puolet 

oletetaan heijastuvan hillitsevästi inflaatioon
 laskelmassa VE2 oletetaan hintojen nousevan + 1,2 %

 VE 3: 
• pohjaoletusta hitaammasta ansiotason noususta vajaa puolet 

oletetaan heijastuvan hillitsevästi inflaatioon
 laskelmassa VE3 oletetaan hintojen nousevan + 1,7 %
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PALKANSAAJAN TULOVEROPROSENTTI 2013 - 2014*
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31,1 %

30,8 %

30,5 % 30,5 %

VE3 Ansiot nousevat 1,8 % ja verotuksen kiristyminen puretaan

VE2 Ansiot nousevat 0,5%

VE1 Ansiot nousevat +2,5%



Teemu Lehtinen 9.1.20139

ANSIOTASON JA OSTOVOIMAN MUUTOKSET VUONNA 2014
- keskituloinen palkansaaja, palkka 2013: 3192 €/kk
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Ansiotaso Ostovoima

VAIHTOEHTO 1
- verot: pohjaoletus
- ansiot + 2,5%

VAIHTOEHTO 3
- verot: ei kiristystä 2014
- ansiot + 1,8%

VAIHTOEHTO 2
- verot: pohjaoletus
- ansiot + 0,5%
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OSTOVOIMAN LASKU ON MAHDOLLISTA PYSÄYTTÄÄ
PALKKAMALTIN JA VEROMALTIN
SUOTUISALLA YHDISTELMÄLLÄ

 Vaihtoehto 1 ei houkuttele: pelkät palkkojen nimelliskorotukset 
hupenevat nouseviin hintoihin ja kiristyviin veroihin, joten ostovoima 
laskee palkankorotuksista huolimatta => negatiivinen kierre uhkaa jatkua

 Vaihtoehto 2 ei houkuttele: palkkojen nollalinja ja kiristyvät verot 
leikkaavat selvästi kulutusta ja ostovoimaa, vaikka inflaatio hieman 
hidastuukin => negatiivinen kierre uhkaa jatkua

 Vaihtoehto 3 on näistä kolmesta paras: palkkamaltti yhdessä 
veronkiristysten purkamisen kanssa mahdollistaa ostovoiman laskevan 
kierteen taittamisen


