
Inkomstfördelningsstatistik 2010

Utvecklingen av inkomsterna för personer i ägarbostäder
mer gynnsam än för personer i hyresbostäder
Inkomstskillnaden mellan hushåll som bor i ägarbostäder och hushåll som bor i hyresbostäder
har ökat markant under de senaste 15 åren. Enligt Statistikcentralens inkomstfördelningsstatistik
ökade inkomstnivån hos hushåll som bor i ägarbostäder med 49 procent och hos hushåll som
bor i hyresbostäder med 26 procent från år 1995 till år 2010. De disponibla inkomsterna per
konsumtionsenhet för dem som bor i ägarbostäder var i genomsnitt 26 970 euro och för dem
som bor i hyresbostäder 16 150 euro år 2010. Av Finlands omkring 2 551 000 hushåll bor 68
procent i ägarbostäder och 30 procent i hyresbostäder. Hälften av ägarbostäderna är skuldfria.

Disponibla inkomster per konsumtionsenhet efter bostadens
upplåtelseform åren 1987–2010, i 2010 års pengar.

Hushållens boendekostnader (inkl. bolåneräntor, men inte amorteringar) var i genomsnitt 12 procent av
de disponibla penninginkomsterna år 2010. Hos hyresgästerna var andelen 22 procent, hos dem som bor
i ägarbostäder som finansierats med skuld 10 procent och hos dem som bor i skuldfria ägarbostäder 9
procent. Då även amorteringar av bolån beaktas, var boendekostnadernas andel av inkomsterna i
ägarbostäder som finansierats med skuld lika stor som hos hyresgäster, 23 procent.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 23.5.2012
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Omman inte har bostadsskulder, har hushåll som bor i ägarbostäder mer pengar över till annan konsumtion
än övriga hushåll med motsvarande penninginkomster. De senaste årens låga låneräntor har sänkt
boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder. Skattefördelarna har dock på motsvarande sätt
varit mindre. Å andra sidan har ökningen av hyresnivån ökat skillnaderna i konsumtionsmöjligheter mellan
personer som bor i ägarbostäder och personer som bor i hyresbostäder.

I inkomstfördelningsstatistiken beaktas den fördel som fås genom ägarboende i beräkningen av hushållens
disponibla inkomster. Förändringsprocenterna är dock nästan desamma, även om den kalkylerade
bostadsinkomsten avräknades från inkomsterna.

Enligt den senaste inkomstfördelningsstatistiken var medianvärdet av hushållens disponibla inkomster
33 410 euro år 2010. Detta var en reell ökning med 1,7 procent från året innan. Jämfört med 2000-talet
var ökningen dock marginell. Under 2000-talet har inkomstutvecklingen i hushållen varit sämre bara under
åren 2006–2008.

Löneinkomsterna ökade inte alls år 2010. Under de två senaste åren har löneinkomsterna ökat betydligt
enbart i hushåll bestående av personer i åldern 35–44 år. Bara kapitalinkomsterna och de erhållna
inkomstöverföringarna ökade betydligt. Företagarinkomsterna ökademed 3,4 procent, särskilt inkomsterna
från skogsbruk. Därför ökade företagarnas och lantbruksföretagarnas inkomster, som till största delen
består av företagar- och kapitalinkomster, relativt sett mest.
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Tabellbilagor

Tabellbilaga 1. Decilgruppernas inkomstandelar (%) åren 1966–2010.

DecilgruppÅr

S80/S20TotaltX (10 % med
de högsta
inkomsterna)

IXVIIIVIIVIVIVIIIIII (10 % med
de lägsta
inkomsterna)

4,9100,023,815,112,410,79,38,06,95,94,83,21966

3,9100,021,414,412,210,79,58,57,56,55,43,71971

3,0100,018,413,612,111,010,09,18,17,26,24,51976

2,9100,017,513,612,111,010,19,38,47,46,34,31981

2,7100,017,613,411,910,910,09,28,37,56,54,81987

2,8100,018,013,411,810,89,89,18,37,46,54,81988

2,8100,018,313,411,910,89,99,08,27,46,44,81989

2,8100,018,113,411,810,89,99,08,27,46,54,91990

2,8100,018,113,411,810,79,89,18,37,56,54,81991

2,7100,018,213,211,710,79,89,08,37,56,74,91992

2,9100,019,213,311,710,59,68,88,17,46,54,91993

2,9100,019,113,411,610,59,68,88,17,36,54,91994

2,9100,019,613,411,710,59,68,88,07,36,44,81995

3,0100,019,813,511,710,59,68,88,07,26,34,71996

3,2100,020,813,611,710,59,48,67,87,06,14,51997

3,4100,021,513,511,710,59,48,67,76,85,94,41998

3,6100,022,713,311,510,39,38,47,66,75,84,31999

3,7100,023,313,411,510,39,28,37,56,65,64,32000

3,6100,022,213,511,710,49,48,57,66,75,84,22001

3,6100,022,013,511,710,49,48,57,76,75,74,22002

3,6100,022,313,611,610,49,48,57,66,75,74,22003

3,8100,022,813,611,610,49,38,47,56,65,64,12004

3,8100,022,913,511,710,39,38,47,56,65,64,12005

3,9100,023,313,611,610,39,38,37,56,55,54,02006

4,0100,023,913,611,610,29,28,37,46,55,43,92007

3,8100,022,813,611,610,49,48,57,66,65,63,92008

3,7100,022,013,711,710,59,58,67,76,75,64,02009

3,8100,022,213,911,910,59,48,57,56,65,54,02010

• Decilgrupperna har bildats utgående från personer efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet.
• På grund av avrundningar summeras inkomstandelarna inte alltid till hundra.
• På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1966–1981, 1987–1992 och 1993–2010 inte helt jämförbara

sinsemellan.
• S80/S20 = förhållandet mellan inkomstandelarna i den högsta och den lägsta inkomstkvintilen
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Tabellbilaga 2. Faktorinkomsternas, bruttoinkomsternas och de disponibla inkomsternas
Gini-koefficienter samt transfereringarnas utjämnande effekt på inkomstskillnaderna åren 1966–2010.

Transfereringarnas utjämnande effekt på inkomstskillnadernaGini-koefficient, %År

Samverkande effektBetalda
transfereringar

Erhållna
transfereringar

Disponibel inkomstBruttoinkomstFaktorinkomst

20,77,514,330,933,438,91966

30,613,419,826,730,938,51971

39,018,225,421,526,335,31976

42,618,729,420,525,235,81981

48,121,533,919,725,138,01987

47,921,833,420,225,838,81988

47,921,733,520,526,139,31989

47,920,834,220,225,638,91990

49,019,836,420,125,139,51991

52,821,140,119,925,242,11992

53,219,541,921,126,245,11993

54,019,342,921,126,145,81994

52,318,441,521,726,645,51995

51,318,240,522,327,345,81996

48,716,338,723,728,446,31997

46,115,336,424,829,246,01998

44,114,135,025,930,146,41999

42,613,333,726,730,846,52000

43,713,734,725,829,945,82001

43,513,734,525,629,745,42002

42,812,434,726,029,645,42003

42,011,834,226,630,246,02004

41,912,733,426,730,645,92005

41,713,132,927,331,446,72006

39,612,131,328,031,946,42007

41,112,832,426,830,745,52008

42,912,834,525,929,745,32009

42,412,334,226,630,346,12010

• På grund av ändringar i inkomstbegreppet är uppgifterna för åren 1966–1981, 1987–1992 och 1993–2010 inte helt jämförbara
sinsemellan.

• Erhållna transfereringar: Gini-koefficientens relativa förändring (%) vid övergången från faktorinkomster till bruttoinkomster.
• Betalda transfereringar: Gini-koefficientens relativa förändring (%) vid övergången från bruttoinkomster till disponibla inkomster.
• Transfereringarnas samverkande effekt: Gini-koefficientens relativa förändring (%) vid övergången från faktorinkomster till

disponibla inkomster.
• På grund av ändringar i tidsserien har Gini-koefficienterna delvis ändrats jämfört med tidigare årspublikationer i uppgifterna för

åren 1989 och 1993-2005.
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Tabellbilaga 3. Hushållens inkomststruktur i inkomstklasser efter hushållens bruttoinkomst 2010.

Bruttoinkomst, €Medeltal, €

Samtliga hushåll140000–120000– 
139999

90000– 
119999

70000– 
89999

40000– 
69999

20000– 
39999

15000– 
19999

0–14999

9 3515073559851 3192 8722 146503664Hushåll i intervjun

2 551,066,453,9181,0283,4716,9742,4238,1269,0
Hushåll i
populationen, 1000

2,083,343,313,242,942,371,631,151,07
Hushållets
medelstorlek

1,652,282,232,222,091,861,421,101,06Vuxna i medeltal

0,431,051,081,020,860,500,220,050,01Barn i medeltal

1,472,022,011,981,841,611,281,071,04
Konsumtionsenheter
i medeltal

0,871,731,811,751,581,090,530,170,10
Yrkesverksamma i
medeltal

28 598112 92688 05272 28854 68930 82312 0412 7641 5991. Löner

2 37014 7769 5825 4694 1082 4597461601412. Företagarinkomst

7 43282 30920 98113 3458 6716 1053 2492 0537803. Kapitalinkomst

38 400210 011118 61691 10267 46839 38716 0354 9782 520
4. Faktorinkomst
(1+2+3)

12 76511 9809 98911 07511 70714 28013 81012 5399 047
5. Erhållna
transfereringar

51 165221 991128 604102 17779 17553 66829 84517 51611 567
6. Bruttoinkomst (4 +
5)

11 07864 48035 88326 37318 93810 9464 6771 720647
7. Betalda
transfereringar

40 086157 51192 72275 80460 23642 72225 16815 79610 920
8. Disponibel inkomst
(6–7)

36 173145 81183 95468 45754 53638 39522 42713 86710 202
Disponibel
penninginkomst

47 251210 291119 83794 83173 47449 34127 10415 58710 848Penninginkomst

44 313187 139111 42390 23870 74047 39325 39813 6078 013

Skattepliktiga
inkomster vid
statsbeskattningen
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