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Yhteensä aikavälillä 2011–2018 käytettävissä olevat 
reaalitulot kasvavat eniten yksinhuoltajaperheel-
lä, lähes 12 prosenttia, ja vähiten muilla palkan-

saajaperheillä 1-3 prosenttia. Vuonna 2017 esimerkkiper-
heiden ostovoiman muutokset asettuvat välille -1,6 ja 0,8 
prosenttia ja vuonna 2018 välille -0,9 ja 0,5 prosenttia. 
Vuosina 2017–2018 ostovoima kasvaa eniten hyvätuloisel-
la pariskunnalla. Heikointa ostovoiman kehitys ennuste-
vuosina on ansiosidonnaisella työttömyysturvalla oleval-
la työttömällä.

Hyvätuloisella pariskunnalla (vuoden 2017 kuukau-
sipalkat 7 056 ja 5 667 euroa) käytettävissä olevien tu-
lojen kasvu on aiempia vuosia parempaa vuosina 2017–
2018. Esimerkkiperheistä sen ostovoima paranee eniten 
tänä vuonna.

Toimihenkilöperheen (3 863 ja 3 062 euroa) ostovoi-
ma kärsii julkisen sektorin lomarahaleikkauksista, sillä 
toinen perheen palkansaajista työskentelee julkisella sek-
torilla. Toisaalta perhe on hyötynyt matalista koroista ja 
asuntovelkaisena kotitaloutena se onkin kohdannut mui-
ta perheitä matalamman inflaation viime vuosina.

Työntekijäperheen (2 450 ja 2 349 euroa) nimelliset 
tulot kasvavat tänä vuonna toimihenkilöperhettä enem-
män, koska perheen molemmat palkansaajat ovat yksityi-
sellä sektorilla. Vuokrien nousu kuitenkin syö ostovoimaa 
verrattuna omistusasujiin.

Yksinhuoltajaperheen (2 078 euroa) ostovoiman ke-
hitys on ollut hyvin nousujohteista aiempina vuosina tu-
lonsiirtojen ansiosta. Ennustevuosina perheen saamat tu-
lonsiirrot kuitenkin leikkaantuvat eikä ansiokehitys riitä 
kasvattamaan ostovoimaa vaan se alenee.

Työmarkkinatuella olevan työttömän ostovoima las-
kee vuosina 2017–2018. Leikkaus työttömyyspäivärahaan 

Esimerkkiperheiden ostovoiman 
kehitys jatkuu heikkona

tarkoittaa, että työmarkkinatuella oleva esimerkkihenki-
lö tippuu toimeentulotuen varaan.

Ansiosidonnaisella päivärahalla (entinen kuukausi-
palkka 2 989 euroa) elävän työttömän ostovoiman kehitys 
on ennustevuosina kaikkein heikointa. Vaikka nimellinen 
kehitys onkin positiivista, seuraa muita perheitä kor-
keammasta inflaatiosta, että ostovoima heikkenee.

Eläkeläispariskunnan (2 066 euroa ja kansaneläke) 
ostovoima heikkenee ennustevuosina. Nimellistulojen 
kehitystä jarruttaa tänä vuonna kansaneläkkeeseen teh-
ty leikkaus. Ensi vuonna takuueläkkeeseen tulee korotus, 
mutta työeläkeindeksi kasvaa hitaasti. 
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Palkansaajien tutkimuslaitos 

Pitkänsillanranta 3 A, 6. krs, 00530 Helsinki

Esimerkkiperhelaskelmat löytyvät Palkansaajien tutki-

muslaitoksen kotisivulta osoitteesta:  www.labour.fi

Palkansaajien tutkimuslaitos on julkaissut uudet laskelmat muodostamiensa 7 esimerkkiperheen ostovoiman 
kehityksestä vuosina 2011–2016 sekä ennustanut sitä tälle ja ensi vuodelle. Laskelmissa on huomioitu muutok-
set verotuksessa, sotumaksuissa, sosiaaliturvassa, asuntolainojen hoitokuluissa ja kotitalouskohtaisissa inflaa-
tiovauhdeissa. Työssäkäyvien esimerkkiperheiden ostovoiman kehitys on ollut niukkaa edeltävinä vuosina eikä 
tähän ole tulossa merkittävää muutosta vuosina 2017 ja 2018. Poikkeuksena palkansaajaperheissä on ollut 
yksinhuoltajaperhe, jonka ostovoima on kasvanut nousseiden asumistukien seurauksena. Etuustuloja ja/tai tu-
lonsiirtoja saavien esimerkkiperheiden ostovoiman kehitys on ollut aiempina vuosina muita parempaa, mutta 
kehitys on kääntynyt nykyisen vaalikauden aikana heidän kannaltaan huonompaan suuntaan. Heidän käytet-
tävissä olevat reaalitulonsa jopa laskevat ennustevuosina. Omistusasujat ovat hyötyneet vuokra-asujiin nähden 
matalammasta inflaatiosta.
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