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1 Johdanto 

Mikrosimulointimallit tarjoavat tehokkaan keinon talous- ja sosiaalipolitiikan 
valmisteluun ja tutkimukseen. Suomessa on tällä hetkellä käytössä kaksi aineis-
toihin perustuvaa kattavaa verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimallia: Valti-
onvarainministeriön ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) 
käyttämä ja ylläpitämä TUJA-malli sekä sosiaali- ja terveysministeriön ja Sosiaa-
li- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (STAKES) käyttämä ja yllä-
pitämä SOMA-malli. TUJA- ja SOMA-mallit ovat olleet pääosin niitä 
kehittävien laitosten ja viranomaisten käytössä, johtuen muun muassa siitä, että 
mallien käyttö edellyttää yksityiskohtaista vero- ja tulonsiirtojärjestelmien sekä 
lainsäädännön tuntemusta. Mallien ulkopuolinen käyttö edellyttäisi huomattavaa 
panostusta ATK-ratkaisujen käytettävyyden parantamiseen.  

TUJA-mallin kehitystyö aloitettiin 1980-luvun puolivälissä ja SOMA-mallin 
1990-luvun alussa. Mallit eroavat toisistaan teknisten ratkaisujen osalta, mutta 
niiden kattavuus ja perusaineistot ovat lähes yhteneväiset.1 Mallien kehitystyö on 
ollut toisistaan riippumatonta ja yhteistyö mallin tekijöiden välillä on ollut epä-
muodollista, mutta toimivaa. Aineistoyhteistyötä on tehty lisäksi Tilastokeskuk-
sen organisoiman tulonjakotilaston yhteistyöryhmän puitteissa. 

Uutena tarpeena on noussut esiin aineistopohjaisen mikrosimulointimallin kehit-
täminen yliopistojen opetus- ja tutkimuskäyttöön. 

Tässä raportissa keskitytään yksilötason aineistoja käyttäviin mikrosimulointi-
malleihin. Suomessa on myös monia fiktiivisiin aineistoihin perustuvia malleja, 
joiden avulla voidaan selvittää talous- ja sosiaalipolitiikan vaikutuksia esimerk-
kikotitalouksiin, mutta useissa tapauksissa keskeisiä jakaumavaikutuksia ei nii-
den avulla voida selvittää. Fiktiivisiin aineistoihin perustuvia laajojakin malleja 
on käytössä muun muassa Kansaneläkelaitoksessa ja Eläketurvakeskuksessa. 
Myös useiden eri tahojen käyttämä KOTO-malli perustuu fiktiiviseen aineistoon.    

 

 

 

 

                                              
1 Mallien eroja ja yhteneväisyyksiä on tarkasteltu Anita Haatajan selvityksessä: Suomalaiset mikrosimu-
lointimallit päätöksen teon valmistelussa ja tutkimuksessa (VATT-keskustelualoitteita 296, 2003). TUJA-

mallin kehitysnäkymiä on tarkasteltu viimeksi 1997 valtiovarainministeriön asettaman työryhmän toimes-

ta (Viitamäki, Heikki: TUJA-mallin kehittäminen, VATT-muistioita 32, 1998).   
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2 Mallien käyttötarkoitus 

2.1 Yleistä 

Mikrosimulointimalleja käytetään Suomessa tällä hetkellä ensisijaisesti hallin-
nossa talous- ja sosiaalipolitiikan suunnitteluun, lainvalmistelun apuvälineinä ja 
erilaisten selvitysten tekemiseen. Toinen tärkeä kohde on mikrosimulointimallien 
käyttö tutkimuksessa ja päätöksenteon vaikutusten seurannassa. Mallien sovel-
taminen tutkimustoiminnassa on ollut kuitenkin vähäistä menetelmän tarjoamiin 
mahdollisuuksiin nähden. Kolmas käyttökohde olisi mallien käyttö korkeakoulu- 
ja yliopisto-opetuksessa ja tätä kautta sekä asiantuntijamäärän kasvattamisessa 
että mallien kehittämisessä ja hyödyntämisessä. 

Mallien käytölle hallinnossa on jo suhteellisen pitkät perinteet. Ensimmäinen 
mikrosimulointimalli otettiin käyttöön 1980-luvulla, ja siitä asti mikrosimulointia 
on käytetty kaikkien keskeisten sosiaalipolitiikan ja verolainsäädännön uudistus-
ten valmisteluun. 

Tutkimukseen laajoja vero- ja tulonsiirtomalleja on käytetty lähinnä VATT:ssa, 
STAKES:ssa ja Turun yliopistossa. Mikrosimulointitekniikkaa on sovellettu 
muun muassa tulonjaon ja kannustimien tutkimukseen. 

Korkeakouluissa mikrosimulointimenetelmää ei juurikaan ole opetettu. Mene-
telmästä ja sen tarjoamista mahdollisuuksista etuus- ja verojärjestelmien ana-
lysoinnissa on järjestetty luentoja Turun yliopistossa osana empiiristen 
tulonjakotutkimusmenetelmien opetusta. Lisäksi esimerkkitapausten simulointiin 
soveltuvan kotitalouden tulonsiirtolaskentaohjelman (KOTO-malli) nykyisiä 
käyttäjiä ovat muun muassa Tampereen, Helsingin, Turun ja Joensuun yliopistot. 
KOTO-malli on myös avoimessa käytössä Joensuun Kansalaistalolla. Syynä vä-
häiseen hyödyntämiseen opetuksessa on osittain ollut se, että korkeakouluilla ei 
ole ollut omaa aineistopohjaista mikrosimulointimallia. Esimerkkitapauksilla 
tapahtuva mikrosimuloinnin opetus on sinällään suhteellisen helposti järjestettä-
vissä.    

2.2 Hallinto 

Hallinnossa mikrosimulointimalleja käytetään lähes päivittäin talous- ja sosiaali-
politiikan suunnitteluun ja erityyppisten verotusta ja tulonsiirtojärjestelmää kos-
kevien tietojen tuottamiseen ja veroennusteiden tekemiseen. Selvitystarpeita on 
usein vaikea ennakoida etukäteen. Tästä syystä mallien on aina oltava teknisesti 
käyttökunnossa ja niiden on sisällettävä uusimmat vero- ja tulonsiirtoperusteet 
sekä usein myös suunnitteilla olevat perustemuutokset. Malleissa on käytettävä 
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mahdollisimman ajantasaista perusvuotta ja niiden on sisällettävä ajantasaiset 
ennusteet perusvuotta seuraavista vuosista. 

Hallinnon käytössä olevista malleista puuttuvat dynaamiset ominaisuudet, käyt-
täytymisparametrit sekä tiedot kulutuksesta. Hallinnossa olisi staattisten mik-
rosimulointimallien ohella myös käyttöä malleille, joiden avulla voidaan 
analysoida vero- ja tulonsiirtoperusteiden muutosten vaikutuksia kotimaiseen 
kysyntään, työllisyyteen ja talouden kasvuun sekä malleille, joilla voidaan analy-
soida peruste- ja muiden muutosten vaikutuksia pitkällä aikavälillä. Viimeksi 
mainitut mallit edellyttäisivät kuitenkin ehdottomasti lisää rekisteriaineistoa mm. 
ansioeläkejärjestelmästä ja järjestelmän mallittamista.   

2.3 Tutkimus 

Mikrosimulointitekniikka soveltuu joustavuutensa vuoksi monien tutkimuson-
gelmien ratkaisemiseen. Se tarjoaa monipuolisen analyysi- ja tutkimuskehikon 
sekä hyvän perustan esimerkiksi tulonjaon sekä vero- tulonsiirtojärjestelmien 
tutkimukselle. 

Tutkimuskäytössä mallille asetettavat vaatimukset poikkeavat suhteellisen pal-
jonkin hallinnon tarpeista. Tutkimustyö on pitkäjänteisempää, eikä mallia käytetä 
päivittäisen tiedon tuotannon välineenä. Monien tutkimusongelmien tarpeisiin 
malliaineiston ajantasaistaminen ei ole välttämätöntä ainakaan siinä laajuudessa 
ja niin usein kuin hallinnossa käytettävissä malleissa tehdään. Tutkimuskäytössä 
mallien ei myöskään ole tarpeen olla niin yksityiskohtaisia kuin mitä politiikka-
valmistelun tarpeet edellyttävät.  

Mikrosimulointimallit ovat tutkimuskäytössä monissa maissa. Edelläkävijöitä 
ovat Iso-Britannia ja Australia. Näissä maissa akateemisilla mikrosimulointimal-
leilla on jo pitkät perinteet. Mikrosimulointimallit edesauttavat myös osallistu-
mista kansainväliseen yhteistyöhön ja tutkijaverkostojen toimintaan. 
Esimerkkeinä kansainvälisistä tutkimushankkeista, joihin VATT on osallistunut, 
voidaan mainita EUROMOD-hanke, jossa kehitettiin kaikki EU:n jäsenmaat kat-
tava mikrosimulointimalli. VATT on myös osallistunut tutkija/virkamiesryhmän 
toimintaan, joka on tuottanut raportteja eri alueilta soveltaen mikrosimulointitek-
niikkaa.2  

                                              
2 Ryhmän raportit on julkaistu Hollannin sosiaaliministeriön sarjassa. Tuoreimmat julkaisut ovat: Remain 

or withdraw from the labour market? A comparative study on incentives; SZW werkdokumenten 286 
(2003), Income benefits for early exit from the labour market in eight European countries; SZW werkdo-

kumenten 61 (1997), Unemployment benefits and social assistance in seven European countries; SZW 

werkdokumenten  10 (1995) 
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2.4 Opetus 

Mikrosimulointimalleja olisi hyödyllistä soveltaa nykyistä laajemmin korkeakou-
lu- ja yliopisto-opetuksessa mm. erilaisten talous- ja sosiaalipolitiikan toimenpi-
teiden vaikutusten analysointiin. Tähän tarkoitukseen mikrosimulointimallia olisi 
mahdollista käyttää jo aivan perusopetuksessa. 

Opintoja tulisi voida syventää aina mallittamisen tekniikan ja mallin rakentami-
sen opiskeluun. Osana tutkimusmenetelmien opetusta mikrosimulointitekniikan 
mahdollisuuksia tulisi voida hyödyntää erityisesti talous- ja sosiaalipolitiikan 
aloilla. Mikrosimulointimalleja olisi mahdollista käyttää myös tilastotieteen ja 
tietojenkäsittelyn opetuksessa. 

Aineistoja käyttävien mikrosimulointimallien laajamittaista käyttöä opetuksessa 
rajoittavat aineistojen käyttölupakysymykset ja käyttömaksut. Yliopistoissa ja 
korkeakouluissa on kuitenkin opiskelijoita, joille opetetaan aineistojen käyttöä ja 
jotka käyttävät aineistoja asianmukaisin luvin. 
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3 Mallit 

3.1 Staattiset mikrosimulointimallit 

Suomessa on tällä hetkellä aktiivisessa käytössä kaksi aineistopohjaista mik-
rosimulointimallia, STM:n ja STAKES:n SOMA-malli sekä VM:n ja VATTin 
TUJA-malli. Nämä mallit ovat tällä hetkellä lähes yksinomaan näiden organisaa-
tioiden sisäisessä käytössä. Mallien käyttöä vaikeuttaa niiden edellyttämä erittäin 
yksityiskohtainen vero- ja etuusjärjestelmien sekä lainsäädännön tuntemus, jota 
harvoin on hallinnon ulkopuolisilla tahoilla. 

SOMA-malli on SAS-kielellä toteutettu modulaarinen mikrosimulointimalli, jossa 
mallitettuna ovat henkilöverotus ja kaikki keskeisimmät tulonsiirtoinstrumentit 
työeläkkeitä lukuun ottamatta. Mallin aineistona on Tilastokeskuksen tuottama 
tulonjakotilaston otosaineisto. Lähtötiedostoa muokataan lisäämällä siihen mallin 
toiminnan kannalta keskeisiä apumuuttujia, ja ajantasaistamalla sitä yhtäältä in-
deksimuokkauksilla hintakomponentin huomioon ottamiseksi ja toisaalta uudel-
leen painottamalla, jolloin aineiston perusvuoden jälkeiset muutokset rakenteel-
lisissa tekijöissä tulevat huomioon otetuiksi. 

Mallia käytetään ja ylläpidetään pääosin STM:ssä ja STAKESissa. Päivitys ja 
ylläpitovastuu on jaettu näiden organisaatioiden kesken. Mallia käyttää kolmesta 
neljään henkilöä. SOMA-malli on asiantuntijamalli. Siihen liittyy kuitenkin pel-
kistetty käyttöliittymä. Mallin dokumentointi on työn alla ja valmistuu lähiaikoi-
na. 

TUJA-malli on APL-kielellä toteutettu malli, jonka monet piirteet vastaavat 
SOMA-mallin piirteitä. Myös TUJA-mallin lähtöaineistona on tulonjakotilaston 
otosaineisto, jolle tehdään saman tyyppisiä muokkauksia kuin SOMA-mallissa. 

TUJA-mallissa on aineistoa käyttävän laskentaosan lisäksi laaja esimerkkilasken-
taosio. Etuusjärjestelmien rakennetta kuvaavia laskelmia voidaan tehdä myös 
niistä etuuksista, joiden laskemiseen tulonjakotilaston aineisto ei anna mahdolli-
suuksia, tällaisia ovat esimerkiksi työeläkkeet. 

TUJA-mallin ylläpito on jaettu VATTin ja VM:n vero-osaston kesken. Mallia 
käyttää viidestä seitsemään henkilöä. Myös TUJA-malli on asiantuntijamalli. 
Tavallisimmat laskennat ja parametrien hallinta voidaan tehdä SAURUS-
käyttöliittymästä käsin, mutta monet laskennat edellyttävät toimimista APL-
ympäristössä. TUJA-mallista on laadittu käsikirja, joka on kuitenkin monin osin 
vanhentunut. Dokumentoinnin päivitystyö on käynnissä. 
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Sekä SOMA- että TUJA-mallit ovat staattisia lakimalleja. Niillä lasketaan sää-
dösperusteiden muutosten vaikutuksia olettaen, että kaikki muut tekijät pysyvät 
ennallaan. Käyttäytymismuutoksia ja aikaulottuvuutta ei ole mallinnettu.  

Kolmas staattinen malli, jossa on mallinnettu Suomen vero- ja etuusjärjestelmä 
on kaikkien EU-maiden yhteinen malli EUROMOD. EUROMOD on C-kielellä 
toteutettu ohjelmisto, jonka Suomen aineisto perustuu tulonjakotilaston otokseen. 
Tiedot on tallennettu relaatiotietokantaan, ja parametrien hallinta tapahtuu Mic-
rosoftin Excelissä. Mallissa on alustava käyttöliittymä, mutta käyttäjien on tun-
nettava mallin rakenne hyvin ennen kuin käyttö on mahdollista. Mallin käyttöä 
rajoittaa myös aineistoihin liittyvät käyttölupasäädökset. Mallin käyttö on mah-
dollista ainoastaan Cambridgen yliopistossa. EUROMOD on tällä hetkellä vain 
EUROMOD-konsortion3 käytössä.  

3.2 Käyttäytymisvaikutusmallit 

Staattiset mallit voivat sisältää myös käyttäytymismuutoksia arvioivan osan. 
Käyttäytymismuutokset ymmärretään tällöin muista tutkimuksista (mallin ulko-
puolelta) saaduksi parametritiedoiksi, eli arvioiksi siitä, miten kotitaloudet muut-
tavat käyttäytymistään, jos esimerkiksi vero- ja/tai tulonsiirtoperusteita muute-
taan. 

Kehitteillä olevaan JUTTA-malliin tällaisia piirteitä ollaan ottamassa mukaan. 
Jutta-malliin on tarkoitus sisällyttää, paitsi etuuksia ja verotusta simuloiva laki-
malliympäristö kuten TUJA- ja SOMA-malleissa, myös välilliset verot sekä työn 
tarjonta. Tämä merkitsee samalla sitä, että esimerkiksi tulonjakotilaston tietopoh-
ja on sellaisenaan riittämätön uuden mallin tarpeisiin. 

JUTTA-mallille on myös asetettu muita tavoitteita. Lähtökohtana suunnitelmissa 
on, että malli on avoin, siis lähdekoodi on kaikkien saatavilla ja ymmärrettävää, 
malli on kaikkien kiinnostuneiden käytettävissä ja mallin dokumentointiin panos-
tetaan. 

JUTTA-mallia suunnittelee konsortio, jossa mukana ovat Åbo Akademin ja Tu-
run yliopiston yhteistyöelin Turku Center of Welfare Research (TCWR), Tampe-
reen yliopisto sekä Palkansaajien tutkimuslaitos. JUTTA-mallin osalta resur-
sointikysymykset ovat kuitenkin vielä ratkaisematta. 

  

                                              
3 Euromod  konsortion kokoonpano on nähtävissä verkkosivulla 

http://www.econ.cam.ac.uk/dae/mu/emod.htm 
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3.3 Pitkän aikavälin mikrosimulointimallit 

Kolmannen mallityypin muodostavat pitkän aikavälin mallit. Ne voivat olla joko 
malleja, joiden avulla arvioidaan ilman käyttäytymisvaikutuksia toimenpiteiden 
vaikutuksia pitkällä aikavälillä, esimerkiksi yli sukupolvien, tai ne voivat olla 
dynaamisia malleja, jolloin niissä otetaan huomioon myös käyttäytymisvaikutuk-
set.  

Dynaamisten mallien oleellinen piirre on feedback-vaikutusten eli mikro- ja mak-
rotason keskinäisten riippuvuuksien mallintaminen, jolloin malli tuottaa arvioita 
taloudessa tapahtuvista muutoksista ja talouden muutosten heijastumisvaikutuk-
sista yksilötason käyttäytymiseen. Politiikkamuutokset vaikuttavat mm. demo-
grafiaan, sosioekonomisiin siirtymiin ja koulutusjärjestelmään.  

Dynaamisille mikrosimulointimalleille on tyypillistä, että ne sisältävät lukuisia 
yksilötason tietoja ja erilaisista riippuvuuksista tehtyjä lukuisia osamalleja. Käyt-
täytymisvaikutuksia kuvaavat osamallit liittyvät usein demografisiin muutoksiin 
ja työmarkkinoihin. Esimerkkejä tällaisista osamalleista ovat mm.  

− asumismalli (asumismuodot, alueellinen muuttoliike) 
− koulutusmalli (peruskoulutus, ammatillinen tai korkeakoulutus, 

uudelleenkoulutus) 
− työmarkkinoille osallistumismalli (työn tarjonnan määrä, palkka-

taso, työttömyys, muu poissaolo työmarkkinoilta, työtulot) 
− varallisuuden ja muiden kuin työtulojen malli 
− vero- ja tulonsiirtomallit 
− kotitalouksien kysynnän malli (hyödykkeiden kysyntä ja säästä-

minen). 
 

Lisäksi malleissa on otettava huomioon makrotaloudelliset riippuvuudet (esimer-
kiksi tasapainorajoitukset ja sektorien väliset yleiset riippuvuudet). Dynaamisen 
mallin kehittämisen edellytyksenä on sekä pitkittäis- että poikkileikkausaineisto-
jen saatavuus, eli konsistentti tietopohja otoshenkilöistä sekä aikasarjatietoa esi-
merkiksi väestömuutoksista.  

Dynaamisten vaikutusten analysoimiseksi ei kuitenkaan aina ole välttämätöntä 
eikä aina järkevääkään käyttää pelkästään mikroaineistoihin perustuvia malleja. 
Joissain tilanteissa hedelmällisintä on käyttää mikrosimulaatiomalleja rinnan 
makromallien kanssa.  Mikrosimulaatiomallit eivät voi sisältää koko talouden 
dynamiikkaa ja toisaalta makromallit ovat liian suppeita esimerkiksi työvoiman 
tarjonnan, tulonjaon tai etuustarpeen spesifioinnissa. Suomessa ei ole tällä hetkel-
lä dynaamista verotuksen ja etuuksien laskentamallia.  
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4 Kehittämistarpeet 

4.1 Mikrosimulointimallien kehittämistarpeet 

Nykyisin käytössä olevien mallien potentiaalista käyttöaluetta rajaavat poikki-
leikkaustyyppinen perusaineisto, substanssialueen laajuus (mitä on mallinnettu) 
ja se, lasketaanko välittömiä vai pitkän aikavälin vaikutuksia. 

Käytössä olevissa mikrosimulointimalleissa on mallinnettu henkilöverotus erit-
täin yksityiskohtaisella tasolla. Samoin monet sosiaalietuudet pystytään mallit-
tamaan varsin hyvin. Merkittävin tulonsiirto, jota ei aineiston puutteellisuuden 
vuoksi kyetä mallintamaan, on työeläke. Myös joidenkin muiden etuuksien, esi-
merkiksi päivärahojen, asumistuen ja toimeentulotuen mallinnuksen täsmällisyyt-
tä olisi mahdollista parantaa aineistopohjaa kehittämällä. 

Hallinnon käytössä olevat mallit soveltuvat nykyisellään varsin hyvin yhtäältä 
jakauma-analyysiin ja toisaalta aggregaattivaikutusten analyysiin. Nykyisiä mal-
leja olisi luontevaa laajentaa parantamalla mahdollisuuksia arvioida verotuksen ja 
tulonsiirtojen vaikutuksia kotitalouksien taloudelliseen asemaan. Tämä voidaan 
tehdä lisäämällä välillisen verotuksen ja hyvinvointipalvelujen lohkot käytössä 
oleviin malleihin, jolloin substanssialueen kattavuus lisääntyisi oleellisesti. Edel-
lytyksenä on tällöin, että mallin perusaineistossa on riittävän tarkat tiedot kotita-
louksien kulutusmenoista ja parametritiedot eri kulutusmenojen verokohtelusta. 
Hyvinvointipalveluja koskevien perustietojen saaminen malliin on vaikeaa, sa-
moin kuin eri otoksista peräisin olevien tietojen yhdistäminen samaan perusai-
neistoon. Mahdollinen ratkaisu on aineiston nykyisen tietopohjan laajentaminen 
erilaisten imputointimenetelmien avulla. 

Toinen vieläkin tärkeämpi nykyisten mallien laajentamisalue olisi työeläkejärjes-
telmä jo yksin siitä syystä, että työn tarjonnan mallittaminen ilman eläkevaiku-
tuksia jäisi puutteelliseksi. Eläkejärjestelmän tietopohjan käyttöönotto ja 
järjestelmän mallittaminen edellyttää merkittävää työpanosta ja yhteistyötä eläke-
laitosten kanssa. 

4.2 Aineistojen kehittämistarpeet 

Olemassa olevien mallien substanssialueen laajentaminen edellyttää myös aineis-
topohjan laajentamista. Nykytilanteessa, jossa tulonjakotilaston, eläkerekisterien, 
kulutustutkimuksen ja työvoimatutkimuksen otokset ovat erillisiä, substanssiai-
neiston laajentaminen konsistentilla tavalla edellyttää suhteellisen suurta panos-
tusta otosaineistojen yhdistämiseksi.  
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Nykyiset otosaineistot eivät sovellu pienien väestöryhmien tarkasteluun. Alueel-
listen tai erityisryhmien tarkastelemiseksi olisi tarpeen selvittää Tilastokeskuksen 
rekisteripohjaisen tulonjaon kokonaisaineiston hyödyntämismahdollisuudet mik-
rosimulointimallityössä.  
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5 Lyhyen aikavälin yhteistyö 

Mallien välisen yhteistyön kehittämisen osa-alueita ovat lyhyellä aikavälillä ai-
neiston kehittäminen, hankkeet moduulien kehittämiseksi ja yleinen tietojenvaih-
to mikrosimulointitekniikoista. Seuraavassa on lueteltu konkreettisia yhteistyö-
mahdollisuuksia. 

5.1 Aineistojen kehittäminen 

Tällä hetkellä toimivien mikrosimulointimallien aineisto on tulonjakotilaston 
vuosittainen otosaineisto. Aineisto on pääosin kerätty rekistereistä, joita on täy-
dennetty kotitalouksien ja tulonsaajien haastattelutiedoilla. Rekisteriaineisto on 
kerätty verohallinnon, Kansaneläkelaitoksen, työvoimaviranomaisten ja Eläke-
turvakeskuksen, Koulutus- ja erorahaston, maa- ja metsätalousministeriön, 
STAKESin, Valtiokonttorin, Väestörekisterikeskuksen ja Tilastokeskuksen rekis-
tereistä. 

Palveluaineiston tietosisältöä voidaan mallityön kannalta kehittää edelleen erityi-
sesti rekisteriaineistoja hyödyntämällä. Tietosisällön kehittäminen edellyttää re-
kisterinpitäjien, Tilastokeskuksen ja mallien käyttäjien yhteistyötä. Tietosisällön 
laajentamisesta aiheutuu usein erityisesti kertaluonteisia lisäkustannuksia. Näiden 
jakamisesta käyttäjien kesken sovitaan erikseen. 

 Rekisteritietojen lisääntyvän käytön ohella olemassa oleviin malleihin suunnitel-
lut käyttöalueen laajennukset ja JUTTA-mallin tarpeet asettavat myös aineistolle 
uusia vaatimuksia. Välillisen verotuksen lisääminen malleihin edellyttää tietoja 
kotitalouksien kulutuksesta, ja toisaalta työn tarjonnan lisääminen malleihin edel-
lyttää nykyistä yksityiskohtaisempaa tietoa työmarkkinoilta ja eläkejärjestelmis-
tä. 

5.2 Ajantasaistus   

TUJA- ja SOMA-malleissa tulonjakotilaston palveluaineistoon tehdään muokka-
uksia, joiden avulla aineistoa aineisto muokataan yhtäältä mallien teknisiä vaati-
muksia vastaavaksi ja toisaalta paremmin nykyhetkeä vastaavaksi. 

Ajantasaistustyössä on jo nyt ollut tietojen ja kokemusten vaihtoa TUJA- ja 
SOMA-malliasiantuntijoiden ja Tilastokeskuksen kesken. Lähinnä voitaisiin poh-
tia tarvetta yhdenmukaisten ajantasaistettujen aineistojen tekemiseen. Työvai-
heena selvästi helpoiten erotettava on painokertoimien muokkaus, joka tapahtuu 
molemmissa malliympäristöissä CLAN-ohjelmiston avulla. Eri osapuolilla saat-
taa kuitenkin olla erilaisia tarpeita painokertoimien uudeelleenpainotukseen. Li-
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säksi uudelleenpainotusta ei välttämättä voi tarkastella erillään indeksimuokka-
uksista. 

5.3 Mallin käyttö ja kokemusten hyödyntäminen 

TUJA- ja SOMA-mallien tekeillä oleva dokumentointi lisää merkittävästi tietoa 
niissä käytetyistä ratkaisuista. Myös JUTTA-mallin kehittämisessä pyritään 
avoimuuteen niin käytön kun dokumentoinnin suhteen. Näin osa mallien ominai-
suuksista on hyödynnettävissä myös muissa malliympäristöissä. JUTTA-malli on 
myös sellaisenaan muiden kiinnostuneiden käytettävissä. 

Olemassa olevien mallien käyttäjät ja kehittäjät voivat resurssiensa puitteissa tar-
jota kokemuksiaan uuden mallin käyttöön antamalla konsultointiapua mallin si-
sältöön ja rakenteeseen liittyvissä kysymyksissä.  

5.4 Johtopäätökset 

Mikrosimulointimalleja voidaan lyhyellä aikavälillä ylläpitää ilman suuria uudel-
leenjärjestelyjä tai lisäresursseja, lukuun ottamatta vireillä olevaa JUTTA-mallin 
kehittämistyötä. JUTTA-malli on etsimässä omia rahoitusjärjestelmiään. TUJA- 
ja SOMA-mallien käyttö ja kehittäminen jatkuvat riittävän tehokkaasti nykyisissä 
toimintaympäristöissä (VM – VATT ja STM – STAKES sekä aineistojen tuotta-
jana Tilastokeskus).  

Mallien käyttämä aineisto rajoittaa tällä hetkellä jossain määrin suunnitelmia 
mallien soveltamiseksi uusille käyttöalueille. Malliaineistojen kehittämistä jatke-
taan Tilastokeskuksen organisoiman tulonjakotilaston yhteistyöryhmän puitteis-
sa. 

Ajantasaistukseen ja mallimuuttujien luomiseen liittyvät kysymykset koskevat 
pääosin TUJA- ja SOMA-malleja ja niiden osalta yhteistyön ylläpitäminen ja 
lisääminen edellyttävät mallien kehittäjien välistä tiedon vaihtoa tarvittavista 
muokkauksista ja niiden käyttökelpoisuudesta nykyisissä malliympäristöissä. 

Mallien dokumentointi edesauttaa malliryhmien välistä tiedon vaihtoa. Työryh-
mä näkee myös hyödyllisenä mallien kanssa työskentelevien henkilöiden epä-
muodollisen verkostoitumisen tiedon, ideoiden ja kokemusten vaihtamiseksi.  
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6 Pitkän aikavälin yhteistyö 

Pitkällä aikavälillä TUJA- ja SOMA-mallien läheisempi yhteistyö on tavoitelta-
vaa mallien samanlaisen käytön ja monin osin yhteneväisen sisällön takia. Käyt-
tötarpeen erilaisuudesta johtuen yhteistyö JUTTA-mallin kanssa perustuu 
virkamiesten sekä hallinnossa ja sen ulkopuolella työskentelevien tutkijoiden 
yhteistyöhön.  

Simulointimallien laajamittainen ylläpito ja kehittäminen soveltuvat ministeriöitä 
paremmin valtion tutkimuslaitosten (lähinnä VATT ja STAKES) kaltaisille orga-
nisaatioille. Tässä toimintamallissa eri osapuolten on sovittava selkeistä kehittä-
mis- ja ylläpitovastuista sekä aikatauluista. Samalla on myös varmistettava, että 
ministeriöissä säilyy riittävä valmius mallien joustavaan käyttöön erityisesti eri-
laisissa kiireellisissä selvityksissä. Ministeriön käyttäjien on siis edelleen säilytet-
tävä mallien syvällinen tuntemus.  

JUTTA-mallin kehittäminen ja ylläpito on nähtävä tutkimus- ja kehittämisprojek-
tina, jota toteutetaan yliopistoympäristössä, mieluiten useamman korkeakoulun ja 
monen tutkijan yhteistyöprojektina. Turun hyvinvointitutkimuskeskus (TCWR) 
on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan vastuun mallin pidemmän ajan ylläpi-
dosta. 

Mikäli mikrosimulointimallityöhön ei VM:n ja STM:n hallinnonaloilla ole suun-
nattavissa pysyviä lisäresursseja, edellyttää resurssien tehokas käyttö TUJA- ja 
SOMA-mallien välisen yhteistyön tiivistämistä. TUJA- ja SOMA-mallien lähei-
semmällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa paitsi päällekkäisen työn vähenemistä 
myös edesautettaisiin poikkihallinnollista keskustelua STM:n ja VM:n hallin-
nonalojen välillä. Pitkällä aikavälillä tulisi harkita, onko mahdollisuuksia yhte-
näisen mallikokonaisuuden luomiseksi ja mitä etuja siitä olisi saatavissa ja mitä 
mahdollisia haittoja siitä aiheutuisi.  

TUJA- ja SOMA-mallien ylläpidon keskittäminen tutkimuslaitoksiin mahdollis-
taisi myös käyttölupien myöntämisen vieraileville tutkijoille, jolloin yhteistyöstä 
erilaisten tutkimushankkeiden kanssa voitaisiin sopia jossain määrin nykyistä 
joustavammin.  
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7 Johtopäätökset 

Mikrosimulointimalleilla on useita käyttötarkoituksia, joista tärkeimmät ovat: 
nopeat selvitystarpeet talous- ja sosiaalipolitiikan valmistelussa, tulonjaon ja 
etuus- ja verojärjestelmien tutkimus sekä käyttö korkeakoulujen opetuksessa. 
Tästä syystä on tarvetta kehittää malleja myös muista lähtökohdista kuin hallin-
non käyttötarpeista.  

On perusteltua kehittää korkeakoulujen käyttöön mikrosimulointimalli (JUTTA), 
jonka lähdekoodi ja toimintaperiaatteet ovat kaikkien saatavilla. Tutkimus- ja 
opetuskäyttöön suunniteltuna ja niiden tarpeita palvelevana malli tuo tärkeän li-
sän suomalaiseen malliympäristöön. Samalla mikrosimulointimallien käyttöalue 
ja käyttäjäkunta laajenevat, mistä on selvää hyötyä myös olemassa olevien malli-
en kehittämisen kannalta. Muistiossa luvuissa 5.4 ja 6 mainittuja yhteistyömuoto-
ja kehittämällä taataan, että eri malliympäristöt toimivat hyvässä yhteistyössä.  

Liittämällä mallityö korkeakoulujen opetukseen mallien käyttötavat ja sovellu-
tusalueet samoin kuin malleihin liittyvät rajoitukset tulevat laajempaan tietoon. 
Samalla mallien tuntemus ja käyttö laajenee muodostuen luontevaksi osaksi sosi-
aali- ja talouspolitiikan tutkimusta ja arviointia. 

TUJA- ja SOMA-mallien käyttämä aineisto ja mallien päivitys- ja kehittämistai-
toisten asiantuntijoiden pieni määrä rajoittaa tällä hetkellä suunnitelmia mallien 
soveltamiseksi uusille käyttöalueille, kuten välilliseen verotukseen ja työvoiman-
tarjontavaikutusten analysoimiseen. Malliaineistojen kehittämistä jatketaan kui-
tenkin Tilastokeskuksen organisoiman tulonjakotilaston yhteistyöryhmän puit-
teissa. 

Ajantasaistukseen ja mallimuuttujien luomiseen liittyvät kysymykset koskevat 
pääosin TUJA- ja SOMA-malleja. Niiden osalta yhteistyön lisääminen edellyttää 
mallien kehittäjien ja ylläpitäjien välistä tiedon vaihtoa tarvittavista muokkauk-
sista ja niiden käyttökelpoisuudesta nykyisissä malliympäristöissä. 

Mallien dokumentointi edesauttaa malliryhmien välistä tiedonvaihtoa. Työryhmä 
näkee myös hyödyllisenä mallien kanssa työskentelevien henkilöiden epämuo-
dollisen verkostoitumisen tiedon, ideoiden ja kokemusten vaihtamiseksi. 

Hallinnon sisällä olevat mikrosimulointimallit, TUJA- ja SOMA-mallit vastaavat 
pitkälti samoihin kysymyksiin ja ne myös molemmat käyttävät tulonjakotilaston 
aineistoa. On tarpeen selvittää, voidaanko TUJA- ja SOMA-mallien läheisem-
mällä yhteistyöllä saavuttaa paitsi päällekkäisen työn vähenemistä, myös 
edesauttaa poikkihallinnollista keskustelua STM:n ja VM:n hallinnonalojen välil-
lä. Pitkällä aikavälillä tulisi harkita, onko mahdollisuuksia yhtenäisen mallikoko-
naisuuden luomiseksi hallinnon sisälle, mitä etuja siitä olisi saatavissa ja mitä 
mahdollisia haittoja siitä aiheutuisi.  
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