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Kehysriihen 2013 veromuutosten tulonjakovaikutukset 

Muistio 5.4.2013 (päivitetty 9.4.2013) | Marja Riihelä ja Heikki Viitamäki 

 

1 Aluksi 

Muistiossa  tarkastellaan  vuoden  2013  kehysriihessä  päätettyjen  veromuutosten 
vaikutuksia  kotitalouksien  tulonjakoon.  Laskelmissa  on  otettu  huomion 
osinkoveromalliin  myöhemmin  tehdyt  muutokset.  Tulonjakovaikutukset  on 
esitetty  Gini‐kertoimen  ja  käytettävissä  olevien  tulojen  muutoksina.1 
Tarkasteltavina  ovat  henkilöverotuksen  osalta  ainoastaan  vuodelle  2014  sovitut 
päätökset.2  Valmisteverojen  osalta  vaikutuslaskelmat  koskevat  kaikkia 
kehysriihessä  esillä  olleita  päätöksiä. Mahdollisia  käyttäytymisvaikutuksia  ei  ole 
otettu  huomioon.  Ennen  tuloksia  on  lueteltu  laskelmissa  mukana  olevat 
veromuutokset ja kuvattu lyhyesti käytettyjä aineistoja.  

 

2 Verotuksen muutokset  

Välittömät verot: 

 Työtulovähennyksen enimmäismäärän korotus 30 eurolla 1 000 euroon ja 
kertymäprosentin korotus 7,4 prosenttiin 

 Perusvähennyksen enimmäismäärän korotus 30 eurolla 2 910 euroon 

 Kotitalousvähennyksen  enimmäismäärien  korotus  400  eurolla  2 400 
euroon 

 Pääomatulon  ylemmän  verokannan  rajan  alentaminen  50 000  eurosta 
40 000 euroon 

 Osinkoverouudistus,  jossa  listaamattomien  yhtiöiden  osingosta  8 
prosenttia  nettovarallisuudesta,  kuitenkin  enintään  150 000  euroa,  on 
kevyemmin  verotettua  ns.  normaalituottoa.  Tästä  25  prosenttia  on 
veronalaista.  Normaalituoton  ylittävästä  osingosta  85  prosenttia  on 
veronalaista.  Listattujen  yhtiöiden  kaikista  osingoista  85  prosenttia  on 
veronalaista. Osinkotulo on aina pääomatuloa, eli ansio‐osingot poistuvat.  

 
Välilliset verot (valmisteverot)3: 

 Alkoholiveron  korotus  siten,  että  mietojen  alkoholijuomien  veroa 
korotetaan 15 prosenttia ja muita alkoholijuomien veroa 10 prosenttia 

                                                 
1 Erilaiset kotitaloudet on saatettu yhteismitallisiksi käyttämällä ns. OECD:n modifioitua 
ekvivalenssiskaalaa ja jakamalla näin saadut ekvivalentit tulot kaikille kotitalouden jäsenille (ns. 
henkilöpainotus).  
2 Yhteisöveron alentaminen ei vaikuta suoranaisesti kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin eikä 
ole mukana tarkastelussa. 
3 Hallitus ei ole vielä esittänyt valmisteverojen lopullista suuruutta. Tulonjakolaskelmien pohjana on 
käytetty seuraavia oletuksia. 
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 Tupakkaveron korotus 10 prosentilla 

 Sähköveron korotus noin 12 prosentilla 

 Virvoitusjuomaveron korotus keskimäärin7 senttiä per litra 

 Makeisveron korotus keskimäärin 40 senttiä per kilo.4 
 

3 Menetelmät ja aineistot 

Välittömän  verotuksen  laskelmat  on  tehty  TUJA‐mikrosimulointimallilla.  Malli 
käyttää  tulonjakotilaston  palveluaineistoa,  joka  on  edustava  otos  Suomen 
väestöstä.5  Palveluaineiston  tulot,  menot  ja  väestörakenne  on  ajantasaistettu 
vuoden 2014 tasoon pääosin valtiovarainministeriön ennusteiden mukaisesti. 

 
Valmisteverojen  tulonjakovaikutuksia  tarkastellaan  vuoden  2006 
kulutustutkimuksen  avulla.  Aineistoa  ei  ole  ajantasaistettu  kehysriihen 
tarkasteluvuosien  tasoille.6  Tulonjakovaikutuksia  arvioidaan  muutoksina 
kotitalouksien  käytettävissä  olevien  tulojen  ostovoimaan.  Kuluttajien  oletetaan 
ostavan  samat  hyödykkeet  veronkorotusten  jälkeen  kuin  sitä  ennenkin.  Verojen 
muutosten oletetaan siirtyvän täysimääräisenä kuluttajahintoihin.  
 
Valmisteverojen  korotuksista  aiheutuvien  hinnanmuutosten  vaikutus 
indeksisidonnaisiin  sosiaalietuuksiin  on  otettu  huomioon,  vaikka  ne  tulevat 
voimaan vuotta myöhemmin.7 
 

4 Tulonjakovaikutukset 

Välitön verotus 
 
Työtulo‐,  perus‐  ja  kotitalousvähennyksen  kevennykset  ovat  kokonaistasoltaan 
suhteellisen pieniä, minkä johdosta myös niiden tulonjakovaikutukset ovat vähäisiä 
(Taulukko  1).  Vaikutukset  ovat  osin  erisuuntaisia  ja  kumoavat  toisensa. 
Pääomatulojen progressiorajan muutoksen verotuottovaikutus on vielä pienempi 
kuin  em.  vähennyksissä,  mutta  kohdentuu  lähinnä  ylimpään  desiiliin  ja  siten 

                                                 
4 Makeisveron osalta hallitus harkitsee veropohjaan laajennusta, mikä vaikuttaisi verokannan 
suuruuteen. 
5   Aineisto on viimeisin saatavilla oleva, vuodelta 2010. 
6 Kulutustutkimus kattaa kotitalouksien kulutuksesta noin 87 prosenttia. Kattavuus vaihtelee 
hyödykkeittäin. Alkoholin ja tupakan raportoitu kulutus on alle puolet verrattuna kansantalouden 
tilinpidon kotitaloussektorin kulutukseen. Tasokorotukset kansantalouden tilinpidon mukaisiksi on 
tehty tupakalle ja alkoholille. Kulutustutkimuksessa lämmitysmenoja on pääosin vain omissa 
kiinteistöissä asuvilla. Asunto-osakeyhtiöissä asuvilla lämmitysmenot sisältyvät yhtiövastikkeeseen. 
Tilastokeskus on arvioinut, että hoitokuluista 24 prosenttia on lämmityskulua. Niille kotitalouksille, 
jotka asuvat sähkölämmitteisessä asunto-osakeyhtiössä, sähkönkulutus arvioidaan hoitovastikkeen 
avulla. Sähkön osuus kulutuksesta jää näistä muokkauksista huolimatta osittain vajaaksi.  
7 Kel-indeksin muutos korottaa myös verotuksen eläketulovähennyksiä. Indeksikorotusten vaikutukset 
on laskettu TUJA-mallilla. 
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kaventaa suhteellisia tuloeroja lievästi (Gini‐kerroin alenee 0,01 %‐yksikköä).  
 
Osinkoverouudistuksen tulonjakovaikutukset on arvioitu erikseen listaamattomien 
ja  listattujen  yhtiöiden maksamille  osingoille. Molemmissa  tapauksissa  tuloerot 
kaventuvat  siten,  että  Gini‐kertoimet  alenevat  0,02  prosenttiyksikköä  ja  0,03 
prosenttiyksikköä.  Osinkotulojen  verotus  kiristyy  ennen  kaikkea  ylimmässä 
desiilissä.  Kokonaisuudessaan  henkilöverotuksen  muutokset  lisäävät  hieman 
muiden  kuin  kahden  ylimmän  desiiliryhmän  keskimääräisiä  käytettävissä  olevia 
tuloja.  Kahdessa  ylimmässä  desiilissä  keskimääräiset  käytettävissä  olevat  tulot 
supistuvat. Siten myös tuloerot hieman tasaantuvat.  
 
Taulukko 1. Välittömien verojen tulonjakovaikutukset vuonna 20148 

 

 

Lähde ja aineisto: TUJA‐malli ja tulonjaon palveluaineisto 2010 (Tilastokeskus). 

 
 

Välillinen verotus 
 
Valmisteverojen  muutokset  lisäävät  tuloeroja  Gini‐kertoimella  mitattuna  0,06 
prosenttiyksikköä  (Taulukko  2).  Alimmassa  desiilissä  verojen  korotukset 
vähentävät käytettävissä olevia tuloja 0,81 prosenttia  ja ylimmässä desiilissä 0,25 

                                                 
8 Desiililuokkien vaikutukset ovat keskimääräisiä. Kunkin desiililuokan kokonaismuutos on 
suhteutettu luokan kaikkien henkilöiden lukumäärään (n. 530 000 henkilöä). Luvut eivät siten kuvaa 
muutoksen kohteena olevien henkilöiden käytettävissä olevien tulojen (keskimääräistä) muutosta.  

Työtulo- Perus- Kotital.- Po-tulon Ei-list. Listatt. Yhteensä
Toimenpide-ehdotus vähennys vähennys vähennys progr.raja os.verot os.verot
Gini-kerroin, %-yks. 0,00 -0,01 0,01 -0,01 -0,02 -0,03 -0,06
Desiilililuokittelu
 - käyt.olevien tulojen muutos, €/v

  1. 2 5 0 0 -2 -1 4
  2. 6 6 0 0 -1 -1 10
  3. 11 4 1 0 -2 -1 13
  4. 14 4 1 0 -8 -4 7
  5. 17 2 2 0 -10 -3 8
  6. 20 2 4 0 -9 -2 15
  7. 23 2 2 0 -13 -5 9
  8. 25 1 7 0 -9 -6 18
  9. 28 0 7 0 -40 -15 -20
 10. 25 1 24 -11 -119 -105 -185

Kaikki 17 3 5 -2 -21 -14 -12

 - käyt.olevien tulojen muutos, %
  1. 0,02 0,04 0,00 0,00 -0,02 -0,01 0,04
  2. 0,04 0,04 0,00 0,00 -0,01 -0,01 0,07
  3. 0,06 0,02 0,01 0,00 -0,01 -0,01 0,07
  4. 0,07 0,02 0,00 0,00 -0,04 -0,02 0,03
  5. 0,07 0,01 0,01 0,00 -0,04 -0,01 0,03
  6. 0,08 0,01 0,02 0,00 -0,03 -0,01 0,06
  7. 0,08 0,01 0,01 0,00 -0,04 -0,02 0,03
  8. 0,08 0,00 0,02 0,00 -0,03 -0,02 0,05
  9. 0,07 0,00 0,02 0,00 -0,10 -0,04 -0,05 
 10. 0,04 0,00 0,04 -0,02 -0,18 -0,16 -0,28 

Kaikki 0,06 0,01 0,02 -0,01 -0,07 -0,05 -0,04 
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prosenttia.  Sosiaalietuuksien  indeksikorotukset  kumoavat  osan  ostovoiman 
alentumisesta.  Vaikutus  on  pienituloisille  suhteellisesti  suurempi  kuin 
suurituloisille.  Indeksikorotusten  jälkeen  tuloerot  kasvavat  Gini‐kertoimella 
mitattuna 0,01 prosenttiyksikköä. 
 
Alkoholiveron  vaikutukset  jakaantuvat  tasaisemmin  eri  tuloryhmien  kesken  kuin 
tupakan  (Taulukko  3).  Makeisten  ja  virvoitusjuomien  vaikutukset  ovat  lähes 
samansuuruisia.  Sähköveron  muutosten  tulonjakovaikutuksia  ei  havaita,  mikä 
johtuu  siitä,  että  muutos  on  kokonaisuudessaan  pieni  ja  aineisto  on  sähkön 
kulutuksen osalta puutteellinen. 
 
Taulukko  2.  Valmisteverojen  ja  sosiaalietuuksien  indeksikorotusten 
tulonjakovaikutukset 

 

Aineisto: Tulonjakotilaston palveluaineisto 2010 ja kulutustutkimus 2006 (Tilastokeskus). 

 
 
 
Taulukko  3.  Valmisteverojen  vaikutukset  käytettävissä  olevien  tulojen  ostovoimaan 
desiileittäin, % 

 

Valmiste‐ Sosiaalietuuksien Yhteensä

verot indeksikorotus

Gini‐kertoimen muutos, %‐yks. 0,06 ‐0,05 0,01

Desiililuokittelu

 ‐käyt. olevien tulojen muutos, %

1. ‐0,81 0,37 ‐0,44

2. ‐0,52 0,30 ‐0,23

3. ‐0,44 0,23 ‐0,21

4. ‐0,49 0,19 ‐0,31

5. ‐0,43 0,16 ‐0,27

6. ‐0,38 0,11 ‐0,27

7. ‐0,38 0,10 ‐0,28

8. ‐0,36 0,07 ‐0,29

9. ‐0,34 0,07 ‐0,27

10. ‐0,25 0,04 ‐0,21

Kaikki ‐0,39 0,12 ‐0,26

Desiililuokittelu Valmiste‐ Virvoitus‐ Makeiset Alkoholi Tupakka Sähkö

verot juomat

kaikki

 ‐käyt. olevien tulojen muutos, %

1. ‐0,81 ‐0,11 ‐0,09 ‐0,35 ‐0,21 ‐0,04

2. ‐0,52 ‐0,09 ‐0,11 ‐0,16 ‐0,12 ‐0,04

3. ‐0,44 ‐0,08 ‐0,07 ‐0,16 ‐0,10 ‐0,03

4. ‐0,49 ‐0,07 ‐0,07 ‐0,19 ‐0,14 ‐0,03

5. ‐0,43 ‐0,06 ‐0,06 ‐0,19 ‐0,10 ‐0,03

6. ‐0,38 ‐0,05 ‐0,06 ‐0,17 ‐0,07 ‐0,03

7. ‐0,38 ‐0,05 ‐0,05 ‐0,17 ‐0,08 ‐0,02

8. ‐0,36 ‐0,05 ‐0,04 ‐0,18 ‐0,07 ‐0,02

9. ‐0,34 ‐0,04 ‐0,04 ‐0,18 ‐0,06 ‐0,02

10. ‐0,25 ‐0,03 ‐0,03 ‐0,15 ‐0,03 ‐0,02

Kaikki ‐0,39 ‐0,05 ‐0,05 ‐0,18 ‐0,08 ‐0,02
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Aineisto: Kulutustutkimus 2006 (Tilastokeskus). 

 
 
 
 
Yhteisvaikutukset  
 
Kehysriihessä  päätetyt  välittömän  ja  välillisen  verotuksen  muutokset  yhteensä 
alentavat Gini‐kerrointa  0,05 prosenttiyksikköä  (Taulukko  4).  Tuloerojen  voidaan 
siten  katsoa  lievästi  kaventuvan.9  Osinkoverouudistuksen  lopulliset 
tulonjakovaikutukset tulevat esille vasta, kun käyttäytymisvaikutukset toteutuvat.  
 
Taulukko 4. Välittömien ja välillisten verojen tulonjakovaikutukset  
 

 

 

                                                 
9 Muutosta tulee arvioida suhteessa Gini-kertoimen tasoon, joka simulointimallilaskelmassa ennen 
kuvattuja päätöksiä on 27,44 prosenttia. Mallilaskelmien ja esimerkiksi tulonjakotilaston Gini-
kertoimien tasot eivät ole vertailukelpoisia johtuen mm. siitä, että tulokäsitteet poikkeavat.  

Valmisteverot ja    Tuloverot Yhteensä
sosiaalietuuksien 
indeksikorotukset

Gini-kertoimen muutos, %-yks. 0,01 -0,06 -0,05
Käyt. olevien tulojen muutos desiilleittäin, %

  1. -0,44 0,04 -0,40
  2. -0,23 0,07 -0,16
  3. -0,21 0,07 -0,14
  4. -0,31 0,03 -0,28
  5. -0,27 0,03 -0,24
  6. -0,27 0,06 -0,21
  7. -0,28 0,03 -0,25
  8. -0,29 0,05 -0,24
  9. -0,27 -0,05 -0,32
 10. -0,21 -0,28 -0,49

Kaikki -0,26 -0,04 -0,30


