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ESIPUHE

Suomessa keskustellaan vilkkaasti sosiaaliturvasta ja verotuksesta. 
Osittain se heijastaa vallitsevia olosuhteita: molempiin kohdistuu 
voimakkaita paineita erityisesti väestön ikääntymisen ja talouden 
kasvavan integraation takia. Tämänhetkinen taantuma korostaa jo ai-
kaisemmin tiedossa olleiden ongelmien syvyyttä.

Keskusteluun vaikuttaa myös se, että suomalaista verotusta ja sosiaa-
liturvaa ollaan uudistamassa kahden työryhmän voimin. Kesäkuus-
sa 2007 asetetun SATA-komitean tehtävänä on laatia sosiaaliturvan 
kokonaisuudistus. Uudistuksen tavoitteena on muun muassa ”tehdä 
työn vastaanottaminen aina kannattavaksi, vähentää köyhyyttä ja 
turvata riittävä perustoimeentulo kaikissa elämäntilanteissa”. Syys-
kuussa 2008 asetetun verotuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä 
taas on laatia ehdotus verotuksen uudistamiseksi, jotta verotus tukisi 
”nykyistä paremmin kestävää talouskasvua ja samalla kestävää jul-
kisten palveluiden ja etuuksien rahoitusta ottaen huomioon ekologi-
sen kestävyyden vaatimukset”. 

Tässä kirjassa tarkastellaan sosiaaliturvan ja verotuksen uudistustar-
peita ja vaihtoehtoisia uudistusmalleja eri näkökulmista. Tavoitteena 
on sekä avata uudistustarpeiden taustalla olevia tekijöitä että tuoda 
aineksia keskusteluun siitä, mihin suuntaan pitäisi mennä. 

VATT:n tutkijoiden lisäksi kirjassa on mukana ulkopuolisia kirjoit-
tajia. Kiitämme kaikkia kirjoittajia hyvästä yhteistyöstä ja siitä, että 
olemme saaneet käyttöömme heidän asiantuntemuksensa. Kiitokset 
myös Maija-Liisa Järviölle ja Henri Lassanderille avusta projektin 
organisoinnissa ja kirjan viimeistelyssä sekä Nina Intoselle ammatti-
taitoisesta ja joustavasta toiminnasta kirjan taitossa.  

Helsingissä 18.9.2009 

Essi Eerola Seppo Kari Jaakko Pehkonen
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LUKU 1

Essi Eerola 
essi.eerola@vatt.fi

     Seppo Kari      
seppo.kari@vatt.fi

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Jaakko Pehkonen 
jaakko.pehkonen@jyu.fi

Jyväskylän yliopisto

JOHDANTO

1.1 Suuret uudistukset – mitä ja miksi?

Linjakkaatkin lainsäädännölliset järjestelmät tulevat monimutkaisiksi 
ja vaikeiksi, kun niiden yksityiskohtia muokataan ja niihin hyväksy-
tään poikkeuksia. Myös aika tekee oman tehtävänsä. Muuttuvat arvot 
ja asenteet pakottavat lainsäätäjän pohtimaan kriittisesti ja laaja-alai-
sesti järjestelmien kokonaisuuksia, niiden tavoitteita ja toimivuutta.  
Paineita järjestelmien uudistamiseen tulee myös ulkoapäin: väestön 
ikääntyminen, taloudellisen integraation voimistuminen ja ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamat uhat muodostavat kokonaisuuden, jonka 
vaikutukset hyvinvointiin ja julkisen talouden kestävyyteen tulevat 
näkymään useilla eri tavoilla. 

Lainsäädännön valmistelussa laajapohjaisella komiteatyöllä on Suo-
messa pitkät ja ansiokkaat perinteet. Ilahduttavaa on, että tieteellisen 
asiantuntemuksen hyväksikäyttö osana tätä valmistelutyötä on lisään-
tynyt viime vuosikymmeninä. Sosiaaliturvaa pohtiva SATA-komitea 
ja verotusta arvioiva verotyöryhmä ovat tästä hyviä esimerkkejä. 
Tosin mahdollisuuksia on vielä parempaan. Valmistelutyön lisäksi 
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tutkimusta pitäisi hyödyntää nykyistä laajemmin myös uudistusten 
tavoitteiden toteutumisen arvioinnissa.

Valtioneuvosto asetti SATA-komitean kesäkuussa 2007 valmistele-
maan sosiaaliturvan kokonaisuudistusta vuoden 2009 loppuun men-
nessä. Komitean toimenkuva kattaa käytännössä koko sosiaaliturvan: 
asialistalla ovat mm. perusturvan riittävyys, työurien pidentämistä 
tukeva sosiaaliturva, sosiaaliturvan kannustavuus ja yksinkertaista-
minen. 

Syksyllä 2008 asetetun valtionvarainministeriön verotuksen kehittä-
mistyöryhmän tehtävänä on arvioida nykyisestä verojärjestelmästä ja 
talouden toimintaympäristön muutoksista aiheutuvia verojärjestel-
män uudistustarpeita vuoden 2010 loppuun mennessä. 

SATA-komitea antoi väliraporttinsa tammikuussa 2009. Raportti lin-
jaa muun muassa, että ”sosiaaliturvaa tulee kehittää siten, että työn 
vastaanottaminen ja lisätulojen hankkiminen on aina kannattavaa. 
Komitea pitää tärkeänä toimenpiteitä, joilla voidaan kannustaa myös 
lyhytaikaisten työsuhteiden vastaanottamiseen.” 

Myös verotuksen kehittämistyöryhmän tehtävänä on pohtia ”vero-
tuksen kannustavuuden parantamista”. Työryhmä esitteli alustavia 
linjauksiaan syyskuun alussa 2009. Linjauksissaan työryhmä koros-
ti tarvetta muuttaa verorakennetta paremmin työllisyyttä ja kasvua 
tukevaksi. Verotuksen mahdollinen kevennysvara olisi kohdistetta-
va työn verotukseen. Lisäksi työryhmä esitti, että kiinteistöverojen 
osuutta kuntien rahoituksessa tulisi nostaa.  

Työryhmien tehtävä on laaja ja vaikea. Kuten edellä esitetyt lainauk-
set osoittavat, työryhmien tehtävänannot menevät myös päällekkäin: 
esimerkiksi työn tarjonnan kannustimet muodostuvat sosiaaliturvan 
ja verotuksen yhteisvaikutuksesta. 

Hyvän verojärjestelmän ominaisuuksia pohditaan myös meneillään 
olevassa hankkeessa, jossa Institute for Fiscal Studies -tutkimuslai-
tos kokoaa laajaa katsausta Ison-Britannian verojärjestelmän uudis-
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tamistarpeista. Projekti koostuu verotuksen eri osa-alueisiin keskitty-
vistä laajoista katsausartikkeleista, joissa tuodaan esiin ja arvioidaan 
alan viimeaikaista tutkimusta, sekä kuhunkin katsaukseen liittyvistä 
kommenttipuheenvuoroista. Projektin lopputuotos koostuu raportin 
päätoimittajien kokoamista suosituksista. Vaikka raportin lopulliset 
suositukset eivät ole vielä tiedossa, raportti vaikuttaa jo nyt myös 
suomalaiseen verokeskusteluun.

Tämän kirjan artikkeleissa tutkijat osallistuvat sosiaaliturvan ja vero-
tuksen kehittämisestä käytävään keskusteluun. Tavoitteena on luoda 
monipuolinen katsaus molempiin suuriin teemoihin ja tuoda uusia 
näkökulmia käynnissä olevaan keskusteluun. 

1.2 Kirjan rakenne ja artikkelit

Kirja on kaksiosainen. Ensimmäisen osan artikkelit liittyvät sosiaa-
liturvaan ja sen uudistamiseen. Toisen osan artikkelit käsittelevät ve-
rotusta. Molempien osien ensimmäinen artikkeli, Osmo Soininvaa-
ran ”Oikeudenmukaisuutta kustannustehokkaasti” ja Jukka Pirttilän 
”Mirrlees Review ja Suomen verojärjestelmä”, tarjoilee laaja-alaisen 
katsauksen omaan teemaansa. Osien muut artikkelit keskittyvät raja-
tumpaan aiheeseen. 

Jo Osmo Soininvaaran artikkelin otsikko kertoo kirjoittajan liikku-
van haastavalla aihealueella. Sosiaaliturvassa institutionaaliset puit-
teet törmäävät taloudellisten kannusteiden ja preferenssien ohjaamiin 
yksilöiden tekemiin työn tarjontapäätöksiin ja voittoa tavoittelevien 
yritysten työvoiman kysyntään. 

Luvun alussa kirjoittaja määrittelee hyvän sosiaaliturvan ominai-
suuksia. Tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden lisäksi listalle pää-
sevät työnhakijan etenemismahdollisuudet, väärinkäytön esto ja 
soveltuvuus vuokratyömarkkinoille. Soininvaaralle työttömyys on 
yhtäältä matalatuottoisen työvoiman ilmentymä, toisaalta sen ylläpi-
täjä ja ruokkija. Ongelmana työttömyys on ensisijaisesti sosiaalinen. 
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Työttömyyden takia menetetty tuotanto jää toissijaiseksi. Nämä läh-
tökohdat ohjaavat Soininvaaran ajattelua ja toimivat pohjana politiik-
kaehdotuksille.

Artikkelin toimenpidelista on kattava. Soininvaaran kirjoituksen pe-
rustavoite onkin selkeä ja konkreettinen: verotuksen ja tulonsiirtojen 
tulisi muodostaa yksi johdonmukainen kokonaisuus. Toisaalta kirjoit-
taja ymmärtää uudistusten toteuttamisen vaikeudet; myös nykyisessä 
järjestelmässä on oma rationaalinen historiansa ja uudistusesityksiin 
sisältyy kipukohtia. Erityisesti vastakkainasettelu perusturvan ja so-
siaaliturvan välillä on vaikeasti ratkaistavissa.

Luvussa 3 Seija Ilmakunnas tarkastelee eläkeuudistuksia ikääntyvien 
rekrytoinnin näkökulmasta. Kirjoittajan tuoreisiin tutkimustuloksiin 
perustava viesti on yksinkertainen. Viime vuosina tapahtunut työl-
lisyyden paraneminen yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä on ollut pää-
asiassa seurausta työn jatkumisesta olemassa olevissa työsuhteissa, 
ei varttuneeseen työvoimaan kohdistuneista lisääntyvistä rekrytoin-
neista. Kirjoittaja painottaa, että työvoiman rekrytointi on markki-
naehtoista. Talouden instituutiot ml. eläkejärjestelmät määrittävät 
yhdessä taloustilanteen kanssa rekrytointitarpeen ja sen kohdistumi-
sen eritasoiseen osaamiseen ja ajallisiin tarpeisiin. Tässä valinnassa 
ikääntyvä työvoima on harvoin ensisijainen rekrytointikohde.

Artikkeli korostaa, että työurien pidentäminen on perusteltua elin-
iän ja väestön terveyden kohotessa. Nopeita muutoksia ei kannata 
odottaa, sillä ikääntyvien työvoiman kysyntää tukevat keinot eivät 
ole ilmeisiä tai helposti toteutettavissa. Esimerkiksi työhyvinvointia 
kohentavilla uudistuksilla on tärkeä rooli työssä jaksamisen ja sen 
jatkamisen kannalta, mutta itsessään ne eivät lisää ikääntyvän työ-
voiman rekrytointia. Siten kaikki tavoitteet työurien pidentämisestä 
nopeassa aikataulussa ovat vaativia. Ilmakunnas peräänkuuluttaa-
kin eksakteja mittareita ja seurantaa eläkepoliittiseen keskusteluun. 
Tämä toisi keskusteluun konkreettisuutta ja antaisi mahdollisuuksia 
reformien myöhempiin vaikutusarviointeihin.
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Jussi Laitila ja Heikki Viitamäki käsittelevät artikkeleissaan työnteon 
kannusteita (luku 4) ja asuntopolitiikkaa (luku 5). Molemmat teemat 
kuuluvat vero- ja sosiaalipolitiikan ytimeen. Luvussa 4 kirjoittajat ar-
vioivat mikrosimulaatiomallia käyttäen Suomen vero- ja etuusjärjes-
telmän taloudellisia kannustimia työn vastaanottamiseen ja lisätyön 
tekemiseen. Tutkijat laskevat, miten efektiivinen marginaaliveroaste 
muuttuu, kun palkkataso kasvaa ottaen huomioon muutokset sekä 
etuuksissa että verotuksessa. Tulokset raportoidaan sekä tietyille esi-
merkkitapauksille että koko väestöä edustavalle otosaineistolle. Ar-
tikkeli antaa monipuolisen kuvan nykyisen vero- ja etuusjärjestelmän 
kannustavuudesta ja kannustinloukuista. Esimerkkitapausten perus-
teella voidaan arvioida, että erityisesti hyvin pienituloisilla efektiivi-
nen marginaaliveroaste on niin korkea, että työn vastaanottaminen tai 
lisätyön tekeminen ei ole taloudellisesti kannattavaa.

Luvussa 5 Laitila ja Viitamäki esittävät ensin katsauksen asumisen 
tukiin. Asumista tuetaan Suomessa mittavasti. Vuonna 2007 asumi-
sen välittömät tuet olivat yli kaksi miljardia euroa. Asumistuet ovat 
siten merkittävä menoerä, joka vaikuttaa asuntopoliittisten tavoit-
teiden lisäksi myös asuntojen hintoihin, vuokratasoon ja työvoiman 
liikkuvuuteen. Nykyistä asumistukijärjestelmää pidetään myös mo-
nimutkaisena, sillä kansalaisten on vaikea hahmottaa tuen määräyty-
misen perusteita.

Laitila ja Viitamäki tarkastelevat nykyjärjestelmän ongelmia painot-
taen erityisesti asumistuessa ja toimeentulotuessa hyväksyttävien 
asumismenojen vaikutusta pienituloisten toimeentulotuen tarpee-
seen. Perushavainto on, että perusturvan tasokorotuksen pitäisi olla 
yli 200 euroa kuukaudessa, jotta toimeentulotuen tarve poistuisi pää-
kaupunkiseudulla yksin asuvalta. Siten työmarkkinatuen maksimaa-
linen verokevennys (110 euroa) tai asumistuen tukiprosentin korotus 
(85 euroa) ei poistaisi toimeentulotuen tarvetta. 

Tutkijoiden artikkelissaan hahmottelema ja SATA-komiteassa kes-
kusteltu uusi asumistukimalli perustuisi kokonaisvuokraan ja lineaa-
riseen tulosovitukseen. Tämä poistaisi nykyiset neliövuokra-, pinta- 
ala- ja ikärajoitukset. Mallilaskelmien mukaan tämä nostaisi pienissä 
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asunnoissa asuvien tukea suhteessa nykyisiin enimmäiskoon mukai-
siin asuntoihin. Tätä voi pitää ongelmallisena, jos asumistuki kapi-
talisoituu korkeammiksi vuokriksi. Olemassa olevan tutkimuksen 
mukaan tämä onkin erityisen todennäköistä juuri pienten asuntojen 
kohdalla.

Luvussa 6 Tuomas Kosonen tarkastelee lastenhoidon tukien ja erityi-
sesti kotihoidontuen vaikutusta äitien työn tarjonnan kannustimiin. 
Tavoitteena on mitata, kuinka paljon tietyn suuruinen tuki vaikuttaa 
todennäköisyyteen, että pienen lapsen äiti menee töihin tai jää kotiin. 
Tutkimuksen tärkeä osuus on se, miten pystytään eristämään koti-
hoidontuen vaikutus muista pienten lasten äitien työn tarjontaan vai-
kuttavista tekijöistä. Artikkelin tutkimuskysymys on tärkeä kahdesta 
syystä: Ensinnäkin, minkä tahansa tukijärjestelmän kehittämiseksi 
on tärkeä tuntea, kuinka suuria tukien vaikutukset todellisuudessa 
ovat. Toiseksi, monissa maissa pienten lasten äitien alhainen työhön 
osallistumisaste on koettu ongelmaksi. Lastenhoidon tukien suunnit-
telussa on pyritty samalla äitien työhön osallistumisen lisäämiseen 
ja hedelmällisyysasteen nostamiseen. Tutkimuksen mukaan lasten 
kotihoidontuella näyttää kuitenkin olevan negatiivinen työllisyysvai-
kutus.

Verotusta käsittelevän osion ensimmäisessä luvussa (luku 7) Jukka 
Pirttilä pohtii Suomen verojärjestelmän uudistustarpeita Ison-Britan-
nian verotuksen kokonaisuudistusta valmistelevan Mirrlees Review’n 
pohjalta. Artikkelin tarkastelun lähtökohta on optimiveroteorian 
näkökulma siihen, minkälainen verojärjestelmä on yhteiskunnalli-
sesti optimaalinen eli maksimoi yhteiskunnan kokonaishyvinvoin-
nin. Tarkastelussa ovat mukana sekä tulo-, kulutus, ja yritysverotus 
että valtion ja kuntien väliset verotussuhteet. Artikkelissa peilataan  
Mirrlees Review’n katsausartikkeleissa tehtyjä johtopäätöksiä Suo-
men tilanteeseen. Artikkelin lopussa kirjoittaja esittää joukon konk-
reettisia toimenpiteitä harkittavaksi myös Suomeen. Ehdotukset 
liittyvät sekä verojärjestelmän tehokkuuden että sen tulojakokyvyn 
parantamiseen.

Luvussa 8 Essi Eerola ja Timo Rauhanen tarkastelevat arvonlisäve-
rotuksen nykytilaa ja kehittämistarpeita. Teoriassa arvonlisäverojär-



Johdanto 

7

jestelmä on erinomainen veromuoto, sillä se on periaatteessa tehokas 
ja yksinkertainen. Käytännön toteutus kuitenkin sanelee sen, missä 
määrin alv-järjestelmän teoreettiset ihanteet toteutuvat. Väärinkäy-
tösten estämisen osalta Euroopan unionin toiminta on keskeisessä 
asemassa. Tutkijat huomauttavat, että vaikka EU:n arvonlisävero-
järjestelmä on direktiivien säätelemä, jäsenmaat voivat suhteellisen 
vapaasti päättää tärkeistä yksityiskohdista. Jos kulutuksen verotus-
ta halutaan Suomessa kiristää, on tarpeellista tarkastella kriittisesti 
koko järjestelmää yksittäisiin hyödykeryhmiin kohdistuvien muutos-
ten sijaan. 

Luvussa 9 Essi Eerola ja Seppo Kari tarkastelevat yritys- ja pääoma-
verotuksen uudistamistarvetta sekä eräitä muissa maissa keskusteltu-
ja ratkaisuvaihtoehtoja. Aihe on haastava, sillä siihen kohdistuu ris-
tiriitaisia tavoitteita, joiden samanaikainen toteuttaminen on vaikeaa. 
Kun globalisaatio ja talouskasvu puoltavat kevyehköä pääomavero-
tuksen tasoa, tulonjakoon ja tulonmuuntoon puuttumisen on nähty 
vaativan työ- ja pääomatulojen veroaste-eron kaventamista. Monissa 
puheenvuoroissa vaaditaan talouskasvun edistämistä verokannustein. 
Toisaalta on myös selkeitä perusteluja sille, ettei verotuksella pitäisi 
pyrkiä ohjaamaan resurssien allokoitumista. 

Kirjoittajat arvioivat pohjoismaisen eriytetyn tuloveron mallin so-
veltamiskelpoisuutta ja löytävät siitä periaatteellisia ja käytännöllisiä 
etuja verrattuna vaihtoehtoisiin ratkaisuihin. Kansainvälinen kehitys 
on lisäksi kulkenut kohti työ- ja pääomatulojen eriävää verokohtelua. 
Kirjoittajat korostavat lisäksi tarvetta perustaa pääomatuloverotus 
selkeisiin ja johdonmukaisiin periaatteisiin. Uudemmista veromal-
leista tarkastellaan pääoman normaalituoton vapauttamista verosta 
joko yritys- tai henkilöverotuksessa. Mallit toteuttavat yhtiöveron 
ja pääomatulojen henkilöverotuksen integroinnin täyttäen samalla 
vähintään tyydyttävästi tulojen uudelleenjakoon ja taloudelliseen te-
hokkuuteen liittyvät vaatimukset.         

Luvussa 10 Heikki A. Loikkanen ja Teemu Lyytikäinen analysoivat 
Suomen kiinteistöverojärjestelmää, vertaavat sitä kansainväliseen 
kehitykseen ja tekevät johtopäätöksiä sen kehittämistarpeista. Kes-
kustelun taustana on se, että Suomessa kiinteistöveron rooli kuntien 
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rahoituksessa on vaatimaton, vaikka sitä pidetään juuri paikallistasol-
le sopivana veromuotona. Luvussa tarkastellaan kiinteistöverotuksen 
käyttäytymis- ja tulonjakovaikutuksia, jotka tulevat aikaisempaa 
tärkeämmäksi, jos Suomessa nostetaan kiinteistöverotuksen roolia  
kuntien rahoituksessa. Luvussa tuodaan myös esiin erilaisia mekanis-
meja, joilla voidaan lieventää veron haitallisia tulonjakovaikutuksia. 



I

Sosiaaliturvan uudistaminen
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LUKU 2

OIKEUDENMUKAISUUTTA 
KUSTANNUSTEHOKKAASTI

Osmo Soininvaara      
osmo@soininvaara.fi

2.1 Johdanto

SATA-komitean tehtävänä on uudistaa Suomen sosiaaliturvajärjestel-
mää siten, että se tuottaa sosiaalista tasa-arvoa kustannustehokkaasti. 
Päämääränä on torjua köyhyyttä siten, ettei samalla heikennetä talou-
dellista toimeliaisuutta tai vaaranneta julkisen talouden tasapainoa. 
Tavoitteena on entistä parempi kompromissi oikeudenmukaisuuden 
ja tehokkuuden välillä, ellei suorastaan noiden kahden tavoitteen liit-
to. 

Tasaisen tulonjaon tavoite on Suomessa niin yleisesti hyväksytty, että 
se on demokraattisessa järjestelmässä otettava tavoitteeksi, ja niin 
se otetaan tavoitteeksi myös tässä esityksessä (Haavisto ym. 2007). 
Vaikka tulonjako Suomessa on maailman tasaisimpia, selvä enem-
mistö suomalaisista haluaisi tulojen jakautuvan vielä tasaisemmin. 
Peräti 72,5 prosenttia suomalaista oli vuonna 2004 täysin tai osittain 
samaa mieltä väitteestä ”Rikkaiden ja köyhien välillä on liian suuri 
ero (Forma 2006). Mitä enemmän tuloja veroilla ja tulonsiirroilla ta-
soitetaan, sitä enemmän heikkenevät kannusteet vaurastua ja ahkeroi-
da. Toisaalta yhteiskunnan sosiaalinen eheys parantaa yhteiskunnan 
toimivuutta lisäämällä luottamusta. Kohtalaisen tasaisen tulonjaon 
yhteiskunnat pystyvät myös käyttämään koko kansan lahjakkuusre-
servejä, sillä köyhään perheeseen syntynyt lahjakas lapsi pystyy ko-
hoamaan lahjakkuuttaan vastaaviin tehtäviin. Maiden välillä tulonja-
on epätasaisuutta mittaava gini-kerroin ja ostovoimakorjattu brutto-
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kansantuote korreloivat negatiivisesti, mutta tästä on vaikea päätellä 
riippuvuuden suuntaa. Lähtökohtana on joka tapauksessa pyrkimys 
taloudelliseen tehokkuuteen ilman tuloerojen ja köyhyyden lisäämis-
tä.

Taloudellisen tehokkuuden kannalta keskeinen ongelma on, että vii-
meisten kahdenkymmenen vuoden aikana rakenteellinen työttömyys 
on kasvanut voimakkaasti. Selkein muutos on ollut kasvukeskuksis-
sa, joissa ei 1980-luvun lopulla ollut rakenteellista työttömyyttä juu-
ri lainkaan. Syitä tähän voidaan etsiä työn luonteen muuttumisesta 
teknologisen kehityksen mukana. Selitys kuitenkin ontuu, koska ke-
hittyneiden maiden välillä on huomattavan suuria eroja työttömyy-
dessä, vaikka kaikissa kehittyneissä maissa on käytössä jokseenkin 
sama teknologia. Suomi on muihin Pohjoismaihin verrattuna huono 
työllistämään osatyökykyistä työvoimaa. Vajaakuntoisten työllisyys-
aste on huomattavasti alhaisempi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Järjes-
telmämme on liiaksi on/off-luonteinen: joko ollaan kokonaan työelä-
mässä tai kokonaan työelämän ulkopuolella (Hytti 2008).

Tarkastelen tässä artikkelissa sosiaaliturvajärjestelmäämme ensisijai-
sesti taloudellisen tehokkuuden kannalta. Se ei ole ainoa huomioon 
otettava seikka, mutta näkökulmana tärkeä, koska ikääntyminen ja 
rakenteellinen työttömyys ovat ajamassa hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoitusta kriisiin. Tarkastelen perusturvan taloudellista tehokkuutta 
keskittyen pääasiassa työttömyysturvaan. Perusturvaa saavat nuoret 
jotka eivät ole ehtineet tehdä työtä niin paljon, että olisivat päässeet 
ansioturvan piiriin ja pitkään työttöminä olleet, jotka ovat pudonneet 
pois ansioturvan piiristä. Valtaosa perusturvan piirissä olevista kuu-
luu matalatuottoiseen työvoimaan; he ovat siis työttömiä pienipalk-
kaisista töistä. Siis juuri sitä joukkoa, josta rakenteellinen työttömyys 
pääasiassa koostuu. 

Luvussa 2.2 tarkastelen kriteereitä hyvälle keinovalikoimalle, jol-
la pyritään parantamaan matalatuottoisen työvoiman työllistymis-
tä. Luvussa 2.3 pohdin rakenteellista työttömyyttä sosiaalisena ja  
taloudellisena ongelmana sekä työn tekemiseen ja teettämiseen liit-
tyviä kannusteita. Luvussa 2.4 pyrin erittelemään sitä, mihin mata-
latuottoisen työvoiman työllistämisessä tulisi pyrkiä, kannattaako 
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esimerkiksi osa-aikaisen työn lisääntymistä edistää vai ehkäistä ja 
heikentäisikö matalapalkkatuki työmarkkinoiden toimintaa. Luvus-
sa 2.5 tarkastelen olemassa olevia vajaatuottoisen työn tukitoimia. 
Yhteenvetoluvussa 2.6 hahmottelen, mihin suuntaan sosiaaliturvan 
uudistamisessa tulisi edetä. 

2.2 Hyvän sosiaaliturvajärjestelmän ominaisuuksia 

SATA-komiteassa on pyritty perusturvan osalta kolmijakoon, jossa 
sosiaaliturvaa nostetaan niiltä, joille kannustimilla ei ole merkitystä, 
koska heillä ei ole mahdollisuutta ansiotulojen hankkimiseen. Täysin 
työkykyisten ansiotulojen hankkimista pyritään edistämään positiivi-
sin ja negatiivisin kannustimin. Väliin jää joukko, jolle omien ansio-
tulojen hankkiminen ei ole mahdotonta mutta hankalaa, ja jotka siksi 
tarvitsisivat erityistä tukea sekä köyhyyden torjumisessa että ansio-
työhön sijoittumisessa. Juuri tämän joukon osalta yhteiskuntamme 
on onnistunut muita Pohjoismaita ja esimerkiksi Yhdysvaltoja hei-
kommin. 

Työkyvyttömyyden tai iän perusteella eläkkeelle siirtyneistä SATA-
komitea on päätynyt esittämään takuueläkettä niille, joiden ansioelä-
ke yhdessä kansaneläkkeen kanssa jää alle sovitun rajan. Tällä het-
kellä takuueläkkeen saajista noin puolet olisi vanhuuseläkkeellä ole-
via ja puolet työkyvyttömyyseläkkeellä. Tulevaisuudessa takuueläke 
koskisi lähes yksinomaan työkyvyttömyyden takia työelämästä pois 
jääneitä. Tämän joukon osalta työhön kannustamisella ei ole merki-
tystä, joten ristiriitaa kannustavuuden kanssa ei ole. 

Täysin työkykyisiin kohdistetaan jo nyt runsaasti työvoimahallinnon 
toimia, joilla työllistymistä pyritään edistämään ja työttömyysjaksoja 
lyhentämään. Heidän työttömyysjaksonsa jäävätkin yleensä lyhyiksi. 
Paineita lyhentää ansioturvan kestoa ja kiristää ansioturvan ehtoja 
työttömyysjaksojen lyhentämiseksi on yhä edelleen. 
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On vaikea löytää sopivia keinoja edistää niiden työllistymistä, jot-
ka eivät ole kokonaan työkyvyttömiä, mutta joiden tuottavuusvaje 
vaikeuttaa menestymistä työmarkkinoilla. Tuottavuusvajeella tarkoi-
tan tässä tilannetta, jossa henkilö ei pysty kohtuullisin ponnistuksin 
ansaitsemaan avoimilta työmarkkinoilta kohtuullista elantoa. Tuotta-
vuusvaje voi johtua fyysisestä tai henkisestä rajoituksesta, huonosta 
ammattitaidosta tai esimerkiksi siitä, että aiempi hyvä ammattitaito 
on vanhentunut teknologisen kehityksen vuoksi. Yhteistä näille kai-
kille on, että henkilön markkina-arvo työmarkkinoilla on pysyväs-
ti tai tilapäisesti niin matala, ettei hän menesty ilman tukea. Tähän 
ongelmaan tulisi löytää sosiaalisesti oikeudenmukainen ja taloudel-
lisesti tehokas ratkaisu. Pohjimmiltaan kysymys on siitä, kuka mak-
saa tuottavuusvajeen niin, että henkilö voi antaa kykyjensä mukaisen 
työpanoksen eikä häntä hinnoitella ulos työmarkkinoilta. Pohdintani 
kohdistuu lähinnä tähän joukkoon. Esitän seuraavassa eräitä periaat-
teita, joita hyvän sosiaaliturvajärjestelmän tulisi täyttää. 

1. Taloudellinen tehokkuus

Olemassa oleva työkyky tulee kerätä talteen niin tehokkaasti kuin 
mahdollista. Työpanoksen menetys on luonnollisesti sitä suurempi, 
mitä enemmän työkykyä on jäljellä. Siksi kansantaloudellisen tehok-
kuuden kannalta tärkeintä on varmistaa ainakin niiden pysyminen 
työvoimassa, joilla on työkykyä eniten jäljellä. On suuri houkutus ja 
paine toimia toisin päin ja kohdistaa eniten ponnistuksia niiden työl-
listämiseen, joiden tilanne on vaikein. Toimenpiteiden keskittäminen 
huono-osaisimpiin on sosiaalisesti ja inhimillisesti perusteltua, mutta 
ei taloudellisen tehokkuuden kannalta. 

2. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

a) On oikeudenmukaista ja kohtuullista, että kahdesta samassa ase-
massa olevasta ahkerampi pääsee parempaan taloudelliseen tilan-
teeseen kuin se, joka tyytyy elämään tukien varassa. Tämän nojalla 
sosiaalisten tulonsiirtojen tulisi olla sellaisia, etteivät ne muodosta 
vajaatuottoiselle työvoimalle kohtuuttoman korkeita marginaalivero-
ja. Pienituloiselle on oltava tarjolla myös in work –tukea. 
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b) On myös oikeudenmukaista, että kahdesta työpanoksella mitat-
tuna yhtä ahkerasta tuemme enemmän sitä, jolle työn tekeminen on 
terveydellisten syiden tai muiden tuottavuusvajausta aiheuttavien 
syiden vuoksi hankalampaa. Siksi vajaatuottoisen henkilön in work 
–tuki ei pitäisi olla terveen ja työkykyisen tavoiteltavissa. 

3. Tie eteenpäin

Osatyökykyisen tukimuodot eivät saa olla sellaisia, että ne kahlitse-
vat paikalleen ja estävät etenemisen normaaleihin, tuottaviin työteh-
täviin. Työnantajalle ei myöskään saa olla liian houkuttelevaa pitää 
tosiasiassa täysin työkykyistä henkilöä tuetussa työssä. 

4. Vältettävä erillisiä työmarkkinoita

Taloudellista tehokkuutta tavoiteltaessa tulee kaihtaa järjestelyjä, 
joissa osatyökyiset työskentelevät erillisillä työpaikoilla keskenään. 
Tällainen voi olla heidän itsensä kannalta kannatettavaa työterapiaa, 
mutta sen tuottavuus on kyseenalaista. Käytännössä tällaisista töistä 
ei ole useinkaan tietä ulos normaaleille työmarkkinoille. 

5. Estettävä väärinkäyttö

Järjestelmä ei saa houkutella terveitä ja työkykyisiä saamaan osatyö-
kykyisille tarkoitettuja tukia. Myös työnantaja voi olla väärinkäyttä-
jä.

6. Sovelluttava silpputyömarkkinoille

Monelle ensimmäinen askel töihin voisi olla osallistuminen silppu-
työmarkkinoille. Jotta tämä onnistuisi käytännössä, silpputyön tulee 
olla taloudellisesti houkuttelevaa. Koska työhön itseensä liittyy epä-
mukavuutta, eikä palkka ole suuri, efektiivisen marginaaliveron tu-
lee olla matala. Silpputyömarkkinoilla työn vastaanottovelvollisuus 
ei toimi, koska työtä ei saa ellei sitä itse aktiivisesti etsi, eikä kukaan 
halua ottaa töihin halutonta. Toisaalta tämä vaihtoehto ei saa olla työ-
kykyiselle liian houkutteleva pitkällä aikavälillä. 
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2.3  Rakenteellinen työttömyys kohdistuu 
matalatuottoiseen työvoimaan

Normaalissa suhdannetilanteessa kansantalous pystyy työllistämään 
ahkerat, kauniit, lahjakkaat, hyvin koulutetut ja terveet. Erot eri mai-
den välisissä työllistymisasteissa vaihtelevat sen mukaan, miten pys-
tytään työllistämään osaamiseltaan puutteelliset, huonosti koulute-
tut, liian nuoret, liian vanhat, terveydeltään tai mielenterveydeltään 
horjuvat tai ne, jotka jostain muusta syystä kuuluvat matalan tuot-
tavuuden työvoimaan. Rakenteellisen työttömyyden ongelmassa on 
kyse matalan tuottavuuden työvoiman työllistymisestä. ”Kurantin” 
ja ”epäkurantin” työvoiman erot korostuvat työttömyyden osuessa 
kohdalle. Suurin osa työttömistä työllistyy nopeasti uudestaan, mut-
ta matalatuottoinen työvoima ajautuu herkästi pitkäaikais- tai tois-
tuvaistyöttömyyteen menetettyään pysyvän työsuhteen, jos sellaisen 
on joskus saanut. 1

Rakenteellinen työttömyys ei ole paha asia siksi, että se alentaisi 
merkittävästi kokonaistuotantoa. Ongelma on ennen kaikkea sosiaa-
linen. Jos ylimääräinen työttömyys on neljä prosenttia työvoimasta ja 
tuon joukon marginaalinen tuottavuus on neljännes keskimääräisestä 
tuottavuudesta, kansantalouden menetys olisi prosentin suuruusluok-
kaa. Vaikka kymmenen prosentin työttömyys tuntuu meistä korkeal-
ta, harva resurssi kansantaloudessa on käytössä yhtä täysimääräisesti 
eli yhdeksänkymmentäprosenttisesti. 

Jos tavoitellaan paremman työllisyyden avulla korkeampaa koko-
naistuotantoa, työttömyyden torjuntaa tuloksellisempaa olisi puuttua 
kansalaisia työelämän ulkopuolella pitäviin syihin: opintojen veny-
miseen, yleiseen asevelvollisuuteen, kotiäitiyteen, alhaiseen eläke-
ikään, työkyvyttömyyttä tuottaviin sairauksiin ja niin edelleen. Yksin 
se, että lukiosta valmistumisen ja korkeakouluopintojen alkamisen 
välillä on keskimäärin yli kolme vuotta, alentaa kokonaistuotantoa 

1 Matalan tuottavuuden työvoimalla tarkoitan henkilöitä, joista syystä tai toisesta maksettaisiin 
vähiten, jos koko työvoima huutokaupattaisiin ja sijoitettaisiin suhteellisen edun periaatteen 
mukaisesti sopivimpiin työtehtäviin. Tätä ei pidä sekoittaa matalan tuottavuuden töihin, 
joihin voi eri syistä työllistyä myös täysin kuranttia työvoimaa.
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enemmän kuin koko rakenteellinen työttömyys, sillä korkeakouluista 
valmistuvien keskimääräinen tuottavuus on huomattavasti työttömiä 
suurempi. Vaikka rakenteellinen työttömyys ei alenna merkittävästi 
kokonaistuotantoa, se merkitsee suurta rasitusta julkiselle taloudelle. 
Julkinen talous kohenisi, jos nykyiset työttömät pystyisivät hankki-
maan edes osan tuloistaan ansiotuloina.

Työttömyys on ennen kaikkea työttömiä itseään ja heidän perheitään 
koskeva sosiaalinen ongelma. Sillä voi toki olla pitkällä aikavälil-
lä myös edellä kuvattua suorempaa merkitystä kokonaistuotannolle. 
Koska veronmaksajia on vähemmän ja tulonsiirroilla eläviä enem-
män, työttömyys merkitsee korkeampaa veroastetta ja alentaa vero-
tuksen aiheuttamien vääristymien takia myös työssä olevien tuotta-
vuutta. Sosiaalinen eriarvoisuus kalvaa myös yhteiskunnan luotta-
musta. Tämä lisää tarvetta suojautua rikollisuutta ja epärehellisyyttä 
vastaan. Lapsiperheiden köyhyys ja syrjäytyminen merkitsevät hen-
kisten voimavarojen haaskausta seuraavassa polvessa, koska lahjak-
kaankaan ei ole helppo nousta köyhästä perheestä kykyjään vastaa-
viin tehtäviin. 

Työttömät ovat valtaosin matalatuottoista työvoimaa, mutta monista 
juuri työttömyys on muovannut matalatuottoisia. Työtä oppii työtä 
tekemällä. Työttömänä osaaminen ja työkyky rapistuvat. Suhdanne-
työttömyyttä seuraa yleensä rakennetyöttömyyden nousu uudelle, 
suhdannelaskua edeltänyttä korkeammalle tasolle. Siten työttömyyttä 
kannattaa torjua työvoiman pitämiseksi työkuntoisena. Vaarallisinta 
on nuorisotyöttömyys, koska nuorena työelämästä syrjäytyneeltä jää 
paljon työvuosia tekemättä. Tulevaisuutta ajatellen alle 30-vuotiaiden 
matala työllisyys on hälyttävämpää kuin yli 60-vuotiaiden. 

Jos työvoima ei käy kaupaksi, sen hinta on väärä joko työnantajan tai 
työntekijän kannalta. Palkka on liian korkea suhteessa työn margi-
naaliseen tuottavuuteen tai se on niin matala, ettei töihin meno kan-
nata. Solidaarinen palkkapolitiikka on merkinnyt sitä, että alimpia 
palkkoja on nostettu suhteessa muita palkkoja enemmän. Tämä on 
merkinnyt huonotuottoisen työn hinnoittelua ulos markkinoilta. Vie-
lä 1980-luvulla matalan tuottavuuden työpaikkojen tuhoutuminen 
nopeutti taloudellista kasvua jouduttaessaan työvoiman siirtymistä 
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tuottavampiin töihin ja edisti yhteiskunnallista tasa-arvoa. 1990-
luvulle tultaessa solidaarinen palkkapolitiikka alkoi näyttää nurjaa 
puoltaan: matalan tuottavuuden työpaikoista siirryttiin yhä useam-
min työttömiksi sen sijaan, että olisi siirrytty tuottavimpiin töihin. 
Kun samalla verotuksen progressiivisuus aleni välillisen verotuksen 
osuuden kasvaessa, lopputulos ei ollut edes solidaarinen. Parempaan 
tulokseen olisi päästy, jos olisi annettu palkkaerojen kasvaa ja palau-
tettu tulonjako verotuksen ja tulonsiirtojen avulla. OECD:n Growing 
unequal -raportin (OECD 2008) mukaan palkkaerot eivät ole kasva-
neet Suomessa, vaikka tuloerot ovatkin. 

Työnteon kannustimiin työntekijän kannalta voi liittyä ainakin seu-
raavia ongelmia:

Jos sosiaaliturva tarjoaa liian hyvän elintason suhteessa kokoaika-
työstä saataviin alimpiin palkkoihin, matalatuottoisella työvoimalla 
ei ole riittävää taloudellista motivaatiota ottaa työtä vastaan. 

Vaikka kokoaikaisen työn vastaanottaminen olisikin kannattavaa, 
osa-aikainen tai keikkatyö ei kannata, kun kokoaikaista työtä ei ole 
tarjolla.

Jos osa-aikaisen työn vastaanottaminen tehdään kannattavaksi ver-
rattuna työttömyyteen, osa-aikatyöstä voi tulla liian houkuttelevaa 
verrattuna kokoaikaiseen työhön.

Jos matalapalkkaista työtä tuetaan, heikennetään motivaatiota kou-
luttautua ja siirtyä tuottavampiin töihin.

Keikkatyön houkuttelevuuteen vaikuttaa huomattavasti myös ilmiö, 
jolle Heikki Hiilamo on antanut nimen byrokratialoukku. Jos henki-
lö ottaa vastaan keikkatyön, erilaisista hallinnollisista syistä johtuen 
hänen työttömyysturvansa maksatus voi viivästyä, koska ei tiedetä, 
paljonko hänelle sovittelun jälkeen pitäisi maksaa.  Päinvastainen on 
vielä hankalampaa. Henkilö saa vähän aikaa palkkaa ja tulonsiirrot 
päällekkäin ja pitää rahoja ominaan. Jonkin ajan kuluttua liikaa mak-
setut etuudet peritään takaisin, mutta rahat on jo käytetty. Rahaa ei 
saa toimeentulotuesta, koska ylimääräisiä rahoja ei olisi saanut käyt-
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tää. Lopputuloksena taloudellinen tilanne on heikompi kuin olisi ol-
lut, jos keikkatyötä ei olisi ottanut vastaan. Tiedon kulkua on pitkään 
yritetty parantaa työttömyyskorvauksen maksatusviivästymien torju-
miseksi. Vakiintuneiden työnantajien kohdalla tämä toimii jotenkin, 
mutta keikkatyötä teettävät muun muassa kotitaloudet, joilla ei ole 
elektronisia palkanmaksujärjestelmiä. 

Kovin yksinkertaiselta ratkaisulta vaikuttaisi, että keikkatyötä tekevä 
saisi työttömyyskorvauksen keskeytyksettä ja työnantaja pidättäisi 
yhteensovitukseen menevän rahan palkasta ja tilittäisi sen työttö-
myyskassalle tai Kelaan. Tällaiset ehdotukset ovat kuitenkin herättä-
neet suurta vastustusta erityisesti hallinnossa.

2.4 Huonotuottoisen työn kannattavuus 

Pyrkimys pieniin tuloeroihin hyvinvointiyhteiskunnassa uhkaa muo-
dostua esteeksi huono-osaisen työvoiman työllistymiselle. Tässä lu-
vussa tarkastelen työn vastaanottamisen kannattavuutta toisaalta ko-
koaikaisen työn ja toisaalta osa-aikaisen tai keikkatyön osalta. Poh-
din, onko työvoimapulan oloissa ylipäänsä syytä tukea osa-aikaista 
työntekoa ja matalapalkkaisen työn tukemiseen liittyviä ongelmia. 

Työllistymisen kannattavuus kokoaikaiseen työhön

Mitä anteliaampi sosiaaliturva on, sitä kannattamattomampaa on ma-
talapalkkaisen työn tekeminen. Voisi olettaa pienimpien palkkojen 
kilpailukyvyn suhteessa perusturvaan kasvaneen, kun perusturva ei 
ole reaalisesti noussut liki kahteenkymmeneen vuoteen lainkaan; se 
on jäänyt noin 30 prosenttia jälkeen yleisestä ansiotasosta. Näin ei 
kuitenkaan ole käynyt korkeiden asumiskustannusten alueilla, sillä 
toimeentulotuki maksaa asumiskulut kokonaan, kun taas pienipalk-
kainen joutuu maksamaan vuokransa kokonaan itse. Kaksikymmentä 
vuotta sitten matalapalkkaiset saivat asumistukea ja vuokrasäännös-
tely piti vuokrat matalina niille, jotka vuokra-asunnon saivat. Asumi-
sen tuen muuttuminen tulottomien osalta aiempaa hölläkätisemmäksi 
ja pienipalkkaisten osalta aiempaa niukemmaksi, on heikentänyt pie-



Osmo Soininvaara

18

nipalkkaisen työn houkuttelevuutta suhteessa sosiaaliturvaan. Tämä 
koskee maantieteellisesti vain pientä osaa Suomesta. Määrällisesti 
ongelma on iso, sillä kasvukeskuksissa asuu puolet suomalaista ja 
niissä on valtaosa potentiaalisista työtilaisuuksista. 

Helsingissä toimeentulotuki maksaa yksinäisen henkilön vuokran 
560 €/kk asti. Itse toimeentulotuki on noin 420 €/kk, joten yhden-
hengen talouden kokonaistuki on noin 980 €/kk. Tämän lisäksi sosi-
aalivirasto maksaa yleensä toimeentulotukiasiakkaiden lääkemenot.  
Pienestä 1400 €/kk palkasta jää verojen jälkeen noin 1160 €/kk, joten 
taloudellinen hyöty kokopäivätyöstä jää alle kahdensadan euron eli 
noin euroon työtunnilta. Se on huono korvaus menetetystä vapaa-
ajasta, kun siitä on vielä maksettava työmatkat, työpaikkaruokailu 
ja työhön soveltuva vaatetus ja mahdolliset lääkemenot. Tilanne on 
työnteon kannattavuuden osalta huomattavasti parempi siellä, missä 
asuminen on halvempaa ja kasvukeskuksissakin niiden osalta, jotka 
ovat onnistuneet pääsemään edulliseen aravavuokra-asuntoon. 

Kansantaloudellisen tehokkuuden kannalta tilannetta ei voi pitää 
tyydyttävänä. Perusturvan osalta kannustin ottaa työtä vastaan on 
kunnossa siellä, missä työtä on niukasti saatavilla, mutta ei siellä, 
missä työtilaisuuksia olisi. Asumisen tuen voimakas tuloharkinta 
johtaa siihen, että kokonaan työelämän ulkopuolelle syrjäytyneelle 
kompensoidaan kasvukeskusten kalliit asuinkulut kokonaan, mutta 
pienipalkkaiselle muutto kasvukeskukseen on merkittävä taloudelli-
nen uhraus.

Työttömyysturvan osalta ei periaatteessa tarvitsisi lainkaan pohtia 
sitä, onko työttömällä kannustinta ottaa työtä vastaan, sillä valin-
nanoikeutta ei ole. Tilanne oli erilainen vielä 20 vuotta sitten, jol-
loin työttömyys oli kasvukeskuksissa niin vähäistä, että työttömäl-
le yleensä tarjottiin töitä. Työstä ei voinut kieltäytyä, eikä se ollut 
silloin myöskään tapana. Tältä osin tilanne on muuttunut. Yritykset 
eivät ota töihin henkilöä, joka tulee vastentahtoisesti karenssin uh-
kaamana. Työvoimatoimistot ovat yrittäneet lisätä työhön osoituksia 
osittain myös testatakseen työttömien työhalua. Seurauksena on ollut 
runsaasti valituksia karensseista, joita on annettu työttömän kieltäy-
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dyttyä työstä, jonka vastaanottovelvollisuutta tämä syystä tai toisesta 
pitää kohtuuttomana. Kovin pitkälle tällä linjalla ei voi edetä, kos-
ka yritykset eivät tarjoa työpaikkoja työvoimatoimistoille, jos nämä 
osoittavat töihin sopimatonta työvoimaa. Tilanteesta työmarkkinoilla 
kertoo se, että ennen tämänhetkistä lamaa Helsingissä oli työvoima-
pulaa aloilla, jotka eivät vaadi erikoistunutta koulutusta, vaikka kau-
pungissa oli yli 20 000 työtöntä. Jokaisesta työttömästä ei ole kul-
jettamaan linja-autoa tai siivoamaan, mutta on vaikea kuvitella, ettei 
20 000 työttömän joukosta löytyisi ketään näihin töihin kelpaavaa. 
Työn vastaanottovelvollisuus ei käytännössä toimi kuten sen olete-
taan toimivan.  Huolimatta periaatteellisesta työn vastaanottovelvol-
lisuudesta, ei ole kokonaan väärin tarkastella työttömyysturvaa vaih-
toehtona, jonka henkilö voi valita vapaasti. 

Sekä julkisen talouden rahoitustasapainon kannalta että sosiaalisis-
ta syistä olisi parempi, että vajaatuottoinenkin työvoima osallistuisi 
työelämään edes tuettuna. Tällöin he hankkisivat osan ansioistaan 
itse sen sijaan, että heidän koko elatuksensa on tulonsiirtojen varas-
sa.  Lisäansiot toisivat helpotusta matalan perusturvan aiheuttamaan 
köyhyyteen. Perusturvan alentaminen ei kuulu SATA-komitean  
tehtäväksiantoon, eikä yleinen mielipide sitä myöskään hyväksyisi. 
Alimpien palkkojen korottaminen hinnoittelisi yhä useamman työ-
elämän ulkopuolelle. Silloin ainut mahdollisuus parantaa pienistä 
ansiotuloista saatavaa nettoansiota on alentaa niihin kohdistuvaa ve-
rotusta ja/tai tukea pienten ansiotulojen saajia tulonsiirroin. 

On myös esitetty, että valtion rahoittamaa sosiaalista asuntokantaa 
suunnattaisiin paremmin pienituloisille, jotta harvempi joutuisi tulo-
loukkuun korkeiden asumiskustannusten vuoksi. Tämä voisi toisaal-
ta johtaa yhä pahempaa segregaatioon, kun vuokrataloihin valikoi-
tuisi kaikkein huono-osaisimpia.  Eräänlaisen tuloloukun muodostaa 
sekin, jos halpaan asuntoon päästäkseen on oltava riittävän köyhä. 
Vielä pahempaa olisi, jos edullisen vuokra-asunnon menettäisi töihin 
päästyään. Jos työttömiä ja vain heitä suositaan vuokra-asuntojonois-
sa, pienipalkkaisen on yhä vaikeampi menestyä kasvukeskuksissa.   
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Osa-aikatyön ja keikkatyön kannattavuus

Perusturva on säädetty eri vaiheissa joko säästösyistä tai sosiaalipo-
liittista syistä hyvin tarveharkintaiseksi. Tämä johtaa pienten ansio-
tulojen korkeaan efektiiviseen marginaaliveroon. Verotuksen efektii-
vistä marginaaliveroa nostaa tulonsiirtojen kolminkertainen tarvehar-
kinta. Ansiotulot pienentävät toimeentulotukea, työmarkkinatukea ja 
asumistukea. Muiden tulonsiirtojen tarveharkinnalla ei ole merkitys-
tä niin kauan kuin henkilö saa toimeentulotukea, koska tulonsiirrot 
vähennetään toimeentulotuesta kokonaisuudessaan. 

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki takaa kaikille viimesijaisen vähimmäisturvan, joka 
yksinäisellä henkilöllä on vuonna 2009 noin 420 euroa kuussa sekä 
kohtuullisiksi katsotut asumismenot. Tästä summasta vähennetään 
kaikki muut tulot kuitenkin niin, että 20 prosenttia ennakonpidä-
tyksen jälkeisistä ansiotuloista jätetään etuoikeutettuna tulona otta-
matta huomioon ja siihen lisätään ennakonpidätykset, hyväksyttävät 
asumismenot ja eräät muut välttämättömät korvattavat menot.  Jos 
ansiotuloista peritään 10 prosenttia ennakonpidätystä, sadan euron 
työkeikasta jää käteen 18 euroa. 

Työttömyyskorvaus ja asumistuki

Työttömän ottaessa vastaan satunnaista tai osa-aikaista työtä, an-
siotulot leikkaavat työmarkkinatukea viisikymmentäprosenttisesti. 
Siten sadan euron lisätulosta viisikymmentä euroa leikkaa asumis-
tukea. Voimassa olevan lainsäädännön mukaan asumistuen leikkaan-
tuminen on eritahtista eri tilanteissa. SATA-komiteassa on ollut esillä 
lineaarinen malli, jossa bruttotulojen lisäys pienentää asumistukea 
kertoimella 0,32. Niinpä sadan euron ansiolisäyksestä leikkaantuisi 
50 euroa pois työmarkkinatuesta ja 16 euroa asumistuesta. Tämän 
päälle tulevat tuloverot 50 eurolla lisääntyneistä verotettavista tulois-
ta. Verojen suuruus vaihtelee tilanteen mukaan. Jos on ollut pitkään 
työttömänä, ansiotulovähennys voi saada aikaan sen, ettei lisäansi-
oista mene veroa lainkaan. Tällöin voi selvitä 66 prosentin efektii-
visellä marginaaliverolla. Yleensä lisäansioista jää käteen vain noin 
neljännes. Pienet lisäansiot eivät alenna asumistukea heti vaan vasta 
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seuraavan vuositarkastuksen jälkeen.  Asiantuntijallekin on vaikea 
laskea, mitä pienet ansiotulot kunkin kohdalla lopulta vaikuttavat 
käytettävissä oleviin tuloihin. Tämä epävarmuus heikentää työnteon 
houkuttelevuutta entisestään.2 

Efektiivinen marginaalivero alenee alle 30 prosenttiin, kun ansiotulot 
nousevat niin suuriksi, että asumistuki ja työmarkkinatuki loppuvat. 
Perusturvan varassa olevan on taloudellisesti huonosti motivoitua 
hankkia pieniä ansiotuloja. Tähän nähden siirtyminen osa-aikatyöstä 
kokoaikatyöhön on hyvin kannattavaa. Nettotulot riippuvat työajasta 
mallin A mukaan. 

Kuvio 1.  Käteen jäävän tulon riippuvuus työtunneista, 
malli A
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2 Laskelmista katso esimerkiksi Hakola-Uusitalo ym. (2007).
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Ansiosidonnaisen päivärahan osalta lähtötaso on korkeampi. Tämän 
vuoksi työtön ei useinkaan saa lainkaan asumistukea. Työttömyystur-
van sovittelu nostaa efektiivisen marginaaliveron viiteenkymmeneen 
prosenttiin ja tuloveron jonkin verran sen yläpuolelle työttömyysjak-
son pituudesta riippuen. Keikkatyön efektiivinen marginaalivero on 
ansiosidonnaista työttömyysturvaa saavalla korkea, mutta ei lainkaan 
niin korkea, kuin perusturvan varassa olevalla. Toisaalta kun palkan 
ja työttömyyskorvauksen summa nousee 90 prosenttiin päivärahan 
perusteena olevasta ansiotasosta, jokainen ansaittu lisäeuro leikkaa 
työttömyyskorvausta sataprosenttisesti. Ansiosidonnaista työttö-
myyspäivärahaa saavan on kannattavaa tehdä osa-aikatyötä, mutta 
siirtyminen pienipalkkaiseen kokopäivätyöhön on huonosti motivoi-
tua. Nettotulot riippuvat ansiotuloista mallin B mukaan.

Kuvio 2.  Käteen jäävän tulon riippuvuus työtunneista, 
malli B 
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On kuitenkin todettava, ettei ansiosidonnaisella työttömyysturvalla 
oleva voi omalla päätöksellään yleensä valita osa-aikatyöttömyyttä, 
vaan tähän tarvitaan yhteistyötä työnantajan kanssa. Vaikuttaa vah-
vasti siltä, että ainakin kaupan alalla tällaista esiintyy. Lisäksi ko-
koaikatyötä on otettava vastaan, jos sellaista tarjotaan. Työvoimavi-
ranomaiset ovat kuitenkin omaksuneet käytännön, ettei osa-aikatyötä 
tekeville tarjota kokoaikaista työtä, koska on myös kokonaan työt-
tömiä. Jotta ansiosidonnaisesta sovitellusta päivärahasta ei muodos-
tuisi osa-aikatyön automaattista tukea, tätä työvoimaviranomaisten 
toimintatapaa olisikin syytä muuttaa. 

Kannattaako osa-aikatyötä suosia?

Suomea uhkaa laman jälkeen työvoimapula (Valtioneuvoston kans-
lia 2009). Tätä on käytetty perusteena sille, miksi perusturvan osalta 
ansiotulojen riippuvuus työajasta on mallin A mukainen. Mielestäni 
tämä peruste ei ole pätevä. Olisi hyvin kannattavaa tehdä pientenkin 
ansiotulojen hankkiminen kannattavaksi. 

Matalatuottoisen työn kannalta työttömyyden ongelma on ensisijai-
sesti sosiaalinen. Työttömyyden takia menetetty tuotanto on ongel-
mana toissijainen. Sosiaalisten näkökohtien kannalta ero työttömyy-
den ja osa-aikatyön välillä on paljon suurempi kuin ero osa-aikatyön 
ja kokopäivätyön välillä. Toimenpide tuottaa yhteiskunnallista selvää 
hyötyä, vaikka se siirtäisi yhtä paljon ihmisiä kokoaikatyöstä puoli-
päivätyöhön kuin työttömyydestä puolipäivätyöhön. 

Perusturvan varassa olevat ovat keskimäärin matalatuottoisempia 
kuin ansioturvaa saavat ja heidän osaamisensa on usein sellaista, jos-
ta kansantaloudessa ei ole ylikysyntää. Tätä ajatellen on erikoista, 
että perusturva suosii rakenteeltaan kokoaikatyötä ja ansioturva osa-
aikatyötä eikä päinvastoin. 

Monella perusturvan varassa olevalla on erilaisia terveysongelmia 
tai heidän elämäntilanteensa on muuten sellainen, että kokoaikaisen 
työn tekeminen on vaikeaa. Osa-aikatyön tekeminen kannattamatto-
maksi syrjäyttää heidät kokonaan työmarkkinoilta.
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Matalapalkka-alojen yksihuoltajat ovat pahassa kannustinloukussa. 
Tulonsiirroissa on yksinhuoltajakorotukset, joita palkassa ei ole. Mo-
nen yksinhuoltajan arki on niin raskas, etteivät he katso pystyvänsä 
kokoaikaiseen työhön. Osa-aikatyö taas on monen kohdalla täysin 
kannattamatonta. Seurauksena on erityisesti vähän koulutettujen yk-
sihuoltajien jääminen vuosiksi työmarkkinoiden ulkopuolelle, mistä 
palaaminen voi olla vaikeata. 

Palveluyhteiskunnassa syntyy väkisin tehtäviä, jotka edellyttävät osa-
aikaisuutta tai keikkaluonteisuutta, koska asiakkaat eivät ole paikalla 
kokoaikaisesti eikä palveluja voi tehdä varastoon, kuten tehdasteolli-
suuden tuotteita. Talous hyötyy siitä, että osa työvoimasta on valmis 
osa-aikaiseen työntekoon. Suomessa osa-aikatyötä tehdään kansain-
välisesti vertaillen poikkeuksellisen vähän (OECD 2008).

Nyky-yhteiskunta tuottaa erilaista silpputyötä, hyvinkin lyhytaikai-
sia työkeikkoja tai vain muutaman viikkotyötunnin mittaisia ruuh-
ka-apulaisen tehtäviä. Pääosin näitä töitä tekevät opiskelijat, joille 
tämä tuottaa tarpeellisen lisän opintotukeen. Työttömät eivät näihin 
työtilaisuuksiin juuri tartu. Työmarkkinatukea saavista vain noin 
20 000 nostaa soviteltua päivärahaa. Pienet ansiotulot eivät vaikuta 
opintotukeen eivätkä opiskelijoiden asumislisään. Niinpä opiskeli-
jan nettoansio samasta keikkatyöstä on vähintään kolminkertainen 
työttömän samasta keikasta saamaan ansioon nähden, eikä keikkatyö 
tuota häiriöitä opintotuen maksatukseen. Tilannetta ei voi oikein pi-
tää tarkoituksenmukaisena. Olisi hyvä, että opiskelijat keskittyisivät 
opiskelemaan ja hankkisivat mahdollisia lisäansioita oman alansa 
työpaikoista eivätkä siivoamalla valintamyymälöitä ja työskentele-
mällä hampurilaisbaareissa.3 Työttömän taloudellisen tilanteen ja tu-
levaisuuden kannalta edes silpputyömarkkinoilla olo olisi hyväksi. 
Niukkaan perusturvaan toisi ansaitun lisän, jos työtön voisi ansaita 
silpputyömarkkinoilla yhtä hyvin kuin opiskelija.

Vailla työkokemusta olevaan työnhakijaan liittyy työnantajan silmis-
sä aina riski, jonka vuoksi häntä ei mielellään palkata pysyvään työ-
suhteeseen. Keikkatyö ja silpputyö olisivat monelle portti oikeisiin 

3 Katso keskustelusta myös Pehkonen (2009).
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työsuhteisiin. Tämä tie on tukossa, jos silpputyöstä ei jää työttömälle 
tosiasiassa käteen juuri mitään. Pitkäjänteisesti ajatteleva toki suh-
tautuu keikkatyöhön kuin investointiin, mutta kaikki eivät ajattele 
näin pitkäjänteisesti.

Pelko siitä, että osa-aikatyön kannattavuuden parantaminen perustur-
van osalta siirtäisi ihmisiä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön, on aihee-
ton kahdesta syystä. Ensiksikin on kyse niin vähävaraisista ihmisistä, 
ettei heillä ole varaa luopua kokoaikatyöstä, jos sellaista on saata-
villa. Jos ihmiset arvostaisivat vapaa-aikaa niin paljon, loogisempaa 
olisi tavallisten keskipalkkaisten siirtyä osa-aikatyöhön, koska se ei 
veisi heitä köyhyyteen. Toiseksi, jos henkilöllä jo on kokoaikatyö, 
hän ei ole perusturvan varassa. Ansioturvassa osa-aikatyöttömyyden 
korvaus on suorastaan ylimitoitettu, mutta tätä mahdollisuutta ei silti 
käytetä laajasti hyväksi. Hyvin pitkään ansiosidonnaista soviteltua 
päivärahaa nostavia oli vain noin kolme tuhatta 2000-luvun alkupuo-
liskolla (Haataja ym. 2007).    

Voidaan tietysti kysyä, olisiko parempi, ettei halukkuutta silpputöihin 
olisikaan. Jos työntekijöitä ei huonoilla työehdoilla saada palkatuksi, 
työnantajat joutuvat suunnittelemaan työt kokoaikaisiksi. Ay-liike on 
pyrkinyt tähän, mutta ilman menestystä. Syynä on teollisen yhteis-
kunnan muuttuminen palveluyhteiskunnaksi. Jos ruuhka-apulaisia 
ei voi palkata, ruuhka-apulaisten työt eivät muutu kokoaikaisiksi. 
Kassajonot vain pitenevät. Kokoaikaisen työn pirstoutumista silp-
putyöksi kannattaa jarruttaa, mutta kannattaa silti varautua siihen, 
että epätyypillisten työsuhteiden määrä vääjäämättä kasvaa. Oikea ja 
oikeudenmukainen tapa jarruttaa silpputyön yleistymistä olisi saada 
parannuksia silpputyötä tekevien työehtoihin niin, että epämukavasta 
työajasta ja varallaolosta saisi korvauksen. Jos työtä on tarjota vain 
pari tuntia päivässä, siitä pitäisi saada korkeampaa tuntipalkkaa kuin 
kokoaikaisesta työstä. 

Kaiken kaikkiaan keikkatyön ja osa-aikaisen työn tekijöiden asemaa 
kannattaa parantaa perusturvaa saavien kohdalla, vaikka se lisäisikin 
osa-aikatyön kannattavuutta suhteessa kokoaikatyöhön. 
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Loisiko matalapalkkatuki kannustinloukun? 

Erityisesti kalliiden asumiskustannusten kasvukeskuksissa matala-
palkkaista työtä ei saa kannattavaksi, ellei siihen kohdistuvaa vero-
kiilaa saada kavennetuksi tai ellei tätä työtä suoranaisesti subven-
toida samaan tapaan kuin tehdään Yhdysvalloissa Earned Income 
Tax Credit -järjestelmässä (EITC).  Jos matalapalkkaisimpia töitä 
tuetaan, siirtyminen tuottavampiin töihin voi muuttua vähemmän 
houkuttelevaksi ja halu maksaa koulutuksesta vähenee. En pidä tätä 
argumenttia Suomen oloissa kovin vahvana. Uskon, että matalapalk-
kaisen työn subventoinnista saatavat hyödyt ylittäisivät selvästi siitä 
koituvat haitat.

Huoli opintojen kannattavuudesta on aiheellisempi maissa, joissa jo-
kainen maksaa itse opintonsa.  Jos ihmiset todella reagoisivat ratio-
naalisesti kannustimiin, Suomessa olisi yli-insentiivi koulutukseen, 
koska koulutus on pääasiassa ilmaista ja siitä maksetaan jopa vähän 
palkkaa. 

Palkkarakenne ei palkka-asteikon alapäässä ole rationaalinen, vaan 
enemmän seurausta eri ammattiryhmien neuvotteluasemasta työ-
markkinaneuvotteluissa. Miksi meidän pitäisi kannustaa perushoi-
tajia etenemään työurallaan paremmin palkattuun työhön trukinkul-
jettajiksi? Matalapalkkaisimmat työt ovat myös usein vähiten pal-
kitsevia. Eteneminen työuralla haasteellisimpiin ja miellyttävämpiin 
töihin on siksi usein haluttua, vaikka palkka ei nousisikaan.

Toisessa vaakakupissa on kymmenien tuhansien syrjäytyminen työ-
markkinoilta kokonaan, koska ei löydy palkkatasoa, joka työnantajan 
kannattaisi heidän työpanoksestaan maksaa ja johon heidän kannat-
taisi vapaa-aikansa vaihtaa. Se, että vajaatuottoinen työpanos jää ko-
konaan käyttämättä, on paljon suurempi ongelma kuin heikentynyt 
kannustin siirtyä työuralla paremmin palkattuihin tehtäviin. Yhdys-
valtain kokemukset EITC-järjestelmän mukaisesta laaja-alaisesta 
matalapalkkaisen työn tuesta ovat varsin positiivisia sekä sosiaalisen 
oikeudenmukaisuuden että taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta. 
Ranskassa työnantajat saavat pienipalkkaisista työntekijöistä merkit-
tävän alennuksen sosiaaliturvamaksuista. Tämän arvioidaan paran-
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taneen työllisyyttä, mutta syntyneet työpaikat ovat olleet niin huo-
notuottoisia, ettei toimenpide ole juuri nostanut kokonaistuotantoa 
(St. Martin ja Whiteford 2003). Tässä on kuitenkin voitu tutkia vain 
lyhyen aikavälin seurauksia. On helppo perustella, miksi työllisyy-
den parantaminen huonotuottoista työtä lisäämällä todennäköisesti 
johtaa pitkällä aikavälillä parempaan tulokseen kuin tehokkuuden 
tavoittelu sallimalla työttömyyden pysyminen korkealla, jolloin osa 
työvoimasta syrjäytyy tyystin työmarkkinoiden ulkopuolelle.  

Jos matalatuottoista työvoimaa halutaan tukea, joudutaan valitse-
maan, tuetaanko kaikkia pienipalkkaisia vai kohdistetaanko tuki va-
likoiden niille työntekijöille, joiden tuottavuudessa on todettu jokin 
puute. Toiseksi on valittava maksetaanko matalapalkkatuki työnte-
kijälle, joka voisi sen turvin ottaa vastaan pienipalkkaisempaa työtä 
vai työnantajalle, joka pystyisi sen turvin maksamaan palkkaa, joka 
ylittää työntekijän marginaalisen tuottavuuden? 

Palkkatuen kohdistaminen vain niihin, joilla on jokin todettu puu-
te osaamisessa tai työkyvyssä, vaikuttaa halvemmalta vaihtoehdolta 
kuin tuen jakaminen pelkän matalapalkkaisuuden perusteella. Toi-
saalta työntekijän luokittelu joidenkin kriteerien osalta vajaatuottoi-
seksi, on aina jossain määrin mielivaltaista. Luokittelu on helppoa, 
jos on kyse somaattisesta vammaisuudesta. Luokittelu on vaikeam-
paa, jos kyse on vähälahjaisuudesta, luonneviasta, mielenterveyden 
huteruudesta, satunnaisesta päihteiden käytöstä tai epäedullisesta 
ulkonäöstä. Arveluttavalle alueelle joudutaan, jos tuella ryhdytään 
palkitsemaan itse aiheutettuja ongelmia. Työntekijän hallinnollinen 
luokittelu vajaatuottoiseksi on myös päätös, josta ei käytännössä ole 
enää tietä ulos täysin työkykyisten maailmaan. Tuen menettäminen 
merkitsee aina taloudellista tappiota, eikä tukeen oikeuttavasta syystä 
sen vuoksi kannata pyrkiä eroon. Työntekijän ominaisuuksiin perus-
tuva palkkatuki rikkoo yllä olevaa hyvän sosiaaliturvajärjestelmän 
kolmatta periaatetta: tie eteenpäin on tukossa. 

Jos oletamme ihmisten toimivan rationaalisesti työmarkkinoilla, 
juuttuminen pitkäksi aikaa matalapalkkaiseen työhön on jo sinänsä 
osoitus vajaasta tuottavuudesta. Jos työmarkkinat toimivat kunnol-
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la, palkkataso on parempi indikaattori kuin mikään asiantuntija-arvio 
henkilön mahdollisesta tuottavuusvajeesta. Palkkatasoon liukuvasti 
sidottu matalapalkkatuki ei estä vaiheittaista siirtymistä tuen ulko-
puolelle, kunhan pidetään huolta siitä, että palkankorotus lisää aina 
nettoansioita. Ongelmaksi toki muodostuisivat työn ja harrastuksen 
välimaastoon sijoittuvat elämänmuotoammatit, joissa työn palkitse-
vuus kompensoi pienen palkan.

Jos palkat määräytyisivät vapaasti markkinoilla ilman kollektiivisia 
sopimuksia, ei olisi merkitystä sillä, maksetaanko palkkatuki työn 
tekijälle vain työnantajalle. Työehtosopimusten voimassa ollessa 
vaihtoehdot poikkeavat selvästi toisistaan. Työnantajalle menevä 
tuki lisää työn kysyntää ja sopii siten paremmin työttömyysalueille ja 
palkansaajalle menevä tuki työn tarjontaa sopien paremmin työvoi-
mapulasta kärsiville alueille.  Työnantajalle maksettavaa tukea on pe-
rusteltu sillä, ettei se vaaranna työehtosopimusjärjestelmää. Käytös-
sä on palkkatasoon perustuva, yleinen kaikille 54 vuotta täyttäneille 
maksettava työnantajan matalapalkkatuki ja vaikeasti työllistettävistä 
maksettava palkkatuki, joka on sidottu palkattuun henkilöön. 

2.5 Vajaatuottoisen työn tukimuotojen arviointia

Palkkatasoon perustuva matalapalkkatuki 

Työnantajan matalapalkkatukea maksetaan työnantajalle, joka on pal-
kannut 54 vuotta täyttäneen työntekijän ja maksaa tälle palkkaa alle  
2 000 euroa kuussa.  Tällä halutaan lisätä ennen kaikkea huonosti 
koulutettujen, ikääntyneiden henkilöiden palkkaamista. Tuki on suu-
rimmillaan 220 euroa kuussa. Tuki toimii tehokkaimmin kasvukes-
kusten ulkopuolella, jossa on puutetta työpaikoista.  Työvoimapulas-
ta kärsivissä kasvukeskuksissa tuki ei ole yhtä tehokas, koska se ei 
kannusta työttömiä hakeutumaan töihin eikä ikääntyviin rajattu tuki 
helpota vaikeasti työllistyvien nuorten tilannetta. Juuri kasvukeskuk-
sissa menetetään eniten potentiaalista työtä työmarkkinoiden huonon 
toiminnan johdosta.  Matalapalkkatuki auttaa tähän ongelmaa vajaa-
tehoisesti. Kasvukeskuksissa olisi luonnollisempaa tukea työntekijää, 
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koska tuki voitaisiin silloin kohdistaa niihin kotitalouksiin, joiden 
kohdalla sosiaaliturva kilpailee vahvimmin matalien palkkojen kans-
sa. Näin on tehty muun muassa Isossa-Britanniassa (OECD 2005). 
Suomessa olisi tarvetta erityisesti yksinhuoltajille suunnattuun mata-
lapalkkatukeen, koska tulonsiirtojen yksinhuoltajakorotuksista joh-
tuen yksinhuoltaja ei juuri hyödy taloudellisesti matalapalkkaisesta 
työstä.  

Tarkastelen seuraavassa kolmea vaihtoehtoista tapaa tukea matala-
palkkaista työtä vastaanottavaa työntekijää: 

1. alentamalla pienistä ansiotuloista maksettavia veroja;
2. ulottamalla asumistuki nykyistä korkeammalle tulotasolle;
3. kehittämällä työmarkkinatuesta eräänlainen matalapalkkatuki.

Pienistä ansiotuloista perittävien verojen alennus lisäämällä ansiotu-
lovähennystä olisi luontevin ratkaisu. Sen heikkona puolena on, että 
suurin osa tuesta valuisi ohi kohteen, koska verotus perustuu vuosi-
ansioihin. Huonotuottoisen työvoiman sijasta suurin osa tuesta koh-
distuisi opiskelijoiden kesätöihin tai muihin vain osan vuotta töitä 
tekeviin. Tämä tuki ei myöskään kohdistuisi vain korkeiden asumis-
kustannusten alueille, joilla varsinainen ongelma on. 

Asumistukea voisi kohdistaa alueellisesti oikein ja oikeaan ryhmään. 
Sitä on mahdollista suunnata niille lapsiperheille, joille työttömyys-
turvaan kuuluvat lapsikorotukset muodostavat ylimääräisen kan-
nustinloukun. Sen kohdentumista pienipalkkaisille voisi edelleen 
parantaa jättämällä asumistuen tuloharkinnassa osa ansiotuloista 
huomioon ottamatta. Vielä 20 vuotta sitten monet pienipalkkaiset 
lapsiperheet saivat asumistukea, mutta nyt asumistuen saajien suu-
ri enemmistö on yksin asuvia työttömiä ja suurin osa kokoaikaista 
palkkatyötä tekevistä on rajattu sen ulkopuolelle. 1980-luvun lopussa 
sovellettiin kuitenkin vuokrasäännöstelyä, joten asumistuki ei pys-
tynyt ainakaan periaatteessa valumaan vuokriin.  Moni epäilee nyt 
asumistuen laajentamista, koska tuen pelätään nostavan vuokratasoa 
(Kangasharju 2008). Tosin toimeentulotukeen sisältyvä avokätinen 
asumisen tuki häiritsee jo nyt vuokramarkkinoita niin pahasti, että 
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asumistuen laajentaminen tuskin vaikuttaisi paljonkaan vuokratasoon  
(Moisio 2009). Asuntolainojen korkojen verovähennysoikeuden vai-
kutus omistusasuntojen hintatasoon lienee kiistattomampi, mikäli 
asuntomarkkinoiden oletetaan toimivan rationaalisesti. 

Työmarkkinatuen tarveharkinnan loiventaminen 50 prosentista alen-
taisi keikkatöiden efektiivistä marginaaliveroa. Tämän ei tulisi kos-
kea ansiopäivärahoja, koska niiden osalta osa-aikatyöttömyys on lii-
ankin kannattavaa. Soviteltu ansiopäiväraha maksettaisiin kuitenkin 
aina vähintään yhtä suurena kuin soviteltu työmarkkinatuki.  

Työmarkkinatuki on nyt noin 551 € kuussa. Nykyisellä yhteensovi-
tussäännöllä se loppuu, kun kuukausittaiset ansiotulot ylittävät 1102 
euroa. Jos yhteensovitusprosentti olisi 40, työmarkkinatuen maksa-
minen loppuisi, kun ansiotaso ylittää 1377 euroa. Työmarkkinatukea 
ei kuitenkaan saa lainkaan, jos työaika ylittää 75 prosenttia alalla nou-
datetusta kokoaikaisen työn määrästä. Toistaiseksi työaikarajoituk-
sella ei ole ollut merkitystä, koska jo matalimmilla työehtosopimus-
ten mukaisilla palkoilla 1102 euron raja ylittyy jo ennen 75 prosentin 
työaikarajaa. Yhteensovitusprosentin alentaminen tekisi työaikara-
jasta todellisen, jolloin liian pitkä työaika voisi alentaa nettoansioita 
merkittävästi. Jos työaikaraja poistettaisiin, työmarkkinatuen rooli 
laajenisi työttömyysturvasta matalapalkkaisen kokoaikatyön subven-
tioksi. On myös paljon sellaista urakka- tai freelanceluonteista työtä, 
jossa työaikaa on mahdoton mitata. Riskiä juuttua palkkatuen vuoksi 
matalapalkkaiseen työhön voisi vähentää, jos työvoimatoimistot pyr-
kisivät tarjoamaan korkeapalkkaisempaa työtä myös soviteltua työ-
markkinatukea saaville. 

Vaikeasti työllistettävien tuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi tapauskohtaisen harkinnan perusteel-
la myöntää palkkatukea työnantajalle, joka palkkaa henkilön, jon-
ka osaamisessa tai ammattitaidossa arvioidaan olevan puutteita tai 
jonka tuottavuuden tarjolla olevaan tehtävään arvioidaan alentuneen 
työttömyyden keston, vajaakuntoisuuden tai muun syyn johdos-
ta. Perustuki on työmarkkinatuen suuruinen, jonka lisäksi voidaan 
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myöntää lisäosa ”työnhakijaan liittyvistä seikoista riippuen”4. Lisä-
osan suuruus on enintään 60 prosenttia perustuen määrästä, joissakin 
tapauksissa enintään 90 prosenttia. Jos siis työtön työllistyy, työ- ja  
elinkeinotoimisto jatkaa työmarkkinatuen maksamista ja jopa korot-
taa sitä, mutta tuki maksetaan työnantajalle.  

Palkkatuki on erittäin voimakas vajaatuottoiseksi luokitellun työvoi-
man subventio. Sen kestoa on pidennetty ja ehtoja lievennetty niin, 
ettei enää aina vaadita toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 
palkkaamista. Työntekijälle voidaan myöntää tukiseteli, jonka turvin 
hän voi itse hakea työtä. Työnantaja saa tukiseteliä vastaan osan palk-
kauskuluista takaisin. 

Palkkatuki ei kannusta työntekijää hakeutumaan töihin vaan rohkai-
see työnantajaa palkkaamaan henkilön, jonka tuottavuudessa hän 
olettaa olevan puutteita.   Kun tuki maksetaan työnantajalle eikä 
työntekijälle, se ei käytännössä toimi prekariaattisilla silpputyömark-
kinoilla, jotka kuitenkin voisivat tarjota työttömälle nuorelle tien työ-
elämään.

Kannattaisi harkita sellaista vaihtoehtoa, että vaikeasti työllistettä-
vä saisi palkkatuen itselleen samoin perustein kuin se nyt maksetaan 
työnantajalle. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että työtön saisi jonkin 
aikaa palkkaa ja työmarkkinatukea samanaikaisesti ilman yhteenso-
vitusta. Työntekijälle maksettuna tällainen toimintakykytuki ei tulisi 
sen kalliimmaksi kuin työnantajalle maksettuna palkkatukena. Toi-
mintakykytuki olisi korkeintaan työmarkkinatuen suuruinen. Jos työ-
tä ei löydy, tulotaso vastaa työttömän tulotasoa.  

Jotta työntekijälle maksettava toimintakykytuki edesauttaisi vajaa-
tuottoisen työllistymistä, työehtosopimuksiin tulisi kirjata mahdol-
lisuus maksaa sopimuksia alempia palkkoja. Silpputyömarkkinoille 
työllistyvä voisi kuitenkin aina yrittää saada työstään täyttä tunti-
palkkaa. Toimintakykytuki korvaisi silloin sen, ettei silpputyöstä saa 
kokoaikatyön mukaisia tunteja täyteen, jolloin kuukausiansio jää sel-
västi alle sovittujen TES:n mukaisten kuukausipalkkojen. 

4 www.mol.fi
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Tuki olisi määräaikainen, ellei sen perustana ole jokin pysyvä vamma 
tai haitta. Hankitut ansiotulot pienentäisivät sitä, mutta viivästetty-
nä niin, ettei tämä vähentäisi ansiotyön houkuttelevuutta. Kun keik-
katyö selvästi parantaisi taloudellista tilannetta, sekä työnteko että 
hankitun työpaikan säilyttäminen alkaisivat kiinnostaa. Jos työnteko 
onnistuu, sitä luultavasti jatketaan toimintakykytuen asteittain pää-
tyttyäkin. Ensimmäisestä työpaikasta on helpompi siirtyä seuraavaan 
kuin työttömyydestä ensimmäiseen.

Eläkkeen ja ansiotulojen yhdistäminen

Eläkkeen ja ansiotulojen yhdistäminen tulee kyseeseen, kun 

1) työkyvyttömyyseläkkeellä oleva haluaa tehdä vähän työtä;
2) alentuneen työkyvyn perusteella myönnetään osaeläke;
3) 58 vuotta täyttänyt siirtyy osa-aikaeläkkeelle tai
4) vanhuuseläkkeellä oleva jatkaa työelämässä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva saa tehdä työtä vähän, mutta jos an-
siot ylittävät katon eurolla, menettää kerralla koko työkyvyttömyys-
eläkkeen. Vaikka tällainen kerrasta poikki -raja muodostaa kannus-
tinloukun, eläkeyhtiöt ovat olleet haluttomia siirtymään soviteltuun 
työkyvyttömyyseläkkeeseen, jossa eläke pienenisi palkkatulojen 
mukana liukuvasti. Tällä halutaan välttää hallinnollista kustannusta. 
Toisaalta kannustinloukun aiheuttamat hyvinvointitappiot saattavat 
olla hyvinkin suuret. Ansioeläkkeiden osalta tuo raja on 40 prosent-
tia eläkkeen perustana olevasta palkasta. Kansaneläkkeen osalta raja 
on noin 590 euroa kuussa. Eduskunnalle annetussa hallituksen esi-
tyksessä rajaa esitetään nostettavaksi 600 euroon. Tätä ei voi pitää 
varsinaisena korotuksena, koska raja on euromääräinen ilman indek-
sisidonnaisuutta. 

Voisi toki ajatella, että kun joku on saanut päätöksen elinikäisestä 
työkyvyttömyyseläkkeestä, jota ei häneltä voi ottaa pois, olisi yh-
teiskunnan kannalta vain hyvä, että hän tekisi työtä niin paljon kuin 
pystyy ja maksaa siitä verot. Jos asiaa tarkastelee rajatusti yhden työ-
kyvyttömyyseläkeläisen tapauksessa, olisi varmaankin kannattavam-
paa sallia hänen tehdä töitä niin paljon kuin hän haluaa, koska on 
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epätodennäköistä, että työnteon rajoitukset saavat hänet vapaaehtoi-
sesti luopumaan jo myönnetystä eläkkeestä. Tämän pelätään kuiten-
kin antavan kielteisen esimerkin muille. Tulee liian houkuttelevaksi 
keplotella itsensä työkyvyttömyyseläkkeelle ja sen jälkeen hakeutua 
takaisin työelämään. Toisaalta täysi eläke ja 40 prosenttia palkasta 
15 tunnin viikkotyöstä voi olla myös varsin houkutteleva vaihtoeh-
to, vaikka olisi saanut työkykynsä täysin takaisin. Sääntöjä ollaan 
nyt kehittämässä niin, että työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi ko-
keilla työssä pärjäämistä ja panna eläkkeensä aiempaa edullisemmin 
säännöin lepäämään. Jos työnteko ei onnistu, saa vanhat edut takai-
sin. Lepäämään jättäminen on ollut täyden kansaneläkkeen saajille 
mahdollista aiemminkin, mutta sitä on käytetty vähän, koska tässä 
joukossa työkyky harvoin riittää takamaan riittävän tulotason ilman 
mitään avustavia tulonsiirtoja. 

Syntymästään saakka vammaiset, joista moni on kehitysvammainen, 
ovat arvostelleet kansaneläkkeen matalaa ansiotulojen rajaa. Kun 
työpaikalla muut saavat palkankorotuksen, kehitysvammainen jou-
tuu lyhentämään työaikaansa. Hänellä olisi oikeus panna eläke le-
päämään, mutta vammansa vuoksi hän ei toisaalta pysty hankkimaan 
elantoaan kokonaan ansiotuloilla ilman mitään tasoitusta. Kehitys-
vammaisuus on varsin tarkkaan rajattu asia, johon kukaan voisi pyr-
kiä keinottelumielessä. Siksi olisi tuskin haittaa siitä, että ansaintara-
ja poistettaisiin kokonaan ja kansaneläke olisi tulojen pohjana pienen 
palkan alla. Tällainen oikeus on kansaneläkelain erityssäännöksen 
perusteella sekä sokeilla että pysyvästi liikuntavammaisilla.

Osatyökyvyttömyyseläkkeen saa, jos työkyky on alentunut vähintään 
40 prosenttia. Lainsäätäjän tarkoituksena oli, että henkilö saisi kor-
keintaan puolet normaalista palkasta ja puolet normaalista eläkkees-
tä. Minkä lainsäätäjä on tehnyt mahdolliseksi, sen työehtosopimukset 
ovat tehneet mahdottomaksi. Kunnallista työehtosopimusta lukuun 
ottamatta työehtosopimukset lähtevät siitä, että osaeläkkeellä oleval-
le maksetaan samaa tuntipalkkaa kuin muillekin; vain työaika voi 
olla lyhempi. Tämä toimii vain, jos työkyvyn rajoitus on luonteeltaan 
sellainen, että se estää kokoaikaisen työn, mutta ei hidasta tahtia teh-
tyä työtuntia kohden. Työtä saisi tämän mukaan tehdä lyhyemmän 
ajan mutta ei hitaammin. Osaeläkkeet toimivatkin käytännössä vain 
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silloin, kun henkilö sen turvin siirtyy vanhassa työpaikassaan osa-ai-
kaiseen työhön. Työttömäksi jouduttuaan osa-aikaeläkkeellä olevan 
on vaikea löytää uutta työpaikkaa.

 Osa-aikaeläkkeen tarkoituksena oli pidentää niiden työuria, joilla 
voimat alkavat huveta eläkeiän lähestyessä. Se on saajan kannalta 
erittäin edullinen, koska osa-aikaisesta työstä saa lähes samat netto-
ansiot kuin täysaikaisesta työstä eläkkeen pienentymättä. Järjestelmä 
ei ole käytännössä toiminut tarkoitetulla tavalla. Sille siirtyneet ovat 
olleet pikemminkin ikätovereitaan terveempiä ja parempikuntoisia. 
Se on todennäköisesti vähentänyt työpanosta, vaikka tarkoituksena 
oli sitä lisätä. Osa-aikaeläkkeen ehtona ei ole minkäänlaista tervey-
dellistä syytä. Sosiaalitupossa sovittiinkin tammikuussa 2009, että 
osa-aikaeläkkeen ikärajaa nostettiin ja sen ehtoja heikennettiin. 

Vanhuuseläkkeessä ei ole rajoituksia työntekoon. Asiassa ei olisi 
mitään ongelmaa, jos eläkeikä olisi kiinteä. Toisin kuin työkyvyttö-
myyseläkkeen kohdalla, mahdollisuus saada palkkaa ja eläkettä sa-
manaikaisesti ei houkuttele turhaan eläkkeelle. Vanhuuseläkkeelle 
siirtymisikä on kuitenkin osittain vapaasti valittavana. Jos aikoo olla 
töissä 68-vuotiaaksi, mutta ei kuvittele elävänsä kovin vanhaksi, on 
edullisinta siirtyä eläkkeelle 63-vuotiaana ja nostaa eläkettä ja palk-
kaa samanaikaisesti. Tämän järjestelyn houkuttelevuutta voisi vä-
hentää sillä, että eläke ei eläkkeelle jäämisen jälkeen enää kartu.  Nyt 
vanhuuseläkkeelle siirtyvä menettää vain superkarttuman, ja hänen 
eläkkeensä karttuu normaalilla 1,5 prosentin vuosivauhdilla. 

Työnantajan sosiaalinen vastuu 

Suomessa yli 500 hengen yritykset kantavat vastuun henkilökuntansa 
varhaiseläkkeistä. Alle 50 hengen yritykset tasaavat kulut keskenään. 
Yrityksen vastuu kasvaa liukuen henkilömäärän kasvaessa viidestä-
kymmenestä hengestä viiteensataan. Samaa periaatetta noudatetaan 
ikääntyneen työttömän lisäpäiväoikeuden rahoittamisessa.  

Saattamalla yritykset vastuuseen henkilökuntansa varhaiseläkkeistä, 
niitä kannustetaan huolehtimaan työntekijöidensä työkyvystä. Pyrki-
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mys on hyvä ja kannatettava, mutta sen varjopuolena on, että vastuu 
kannustaa yrityksiä myös valikoivuuteen työhönotossa. Kolmekym-
menvuotiaana työkyvyttömäksi joutuva tulee yritykselle niin kal-
liiksi, että henkilön, jonka terveystiedoissa on mitään arveluttavaa, 
on vaikea saada töitä. Niinpä esimerkiksi horjuva mielenterveys on 
Suomessa paljon pahempi työllistymiseste kuin sen oikeastaan pitäisi 
olla. Työkyvyttömyyseläkkeestä aiheutuvan kustannuksen odotusar-
vo suhteessa jäljellä olevaan työpanokseen on sitä korkeampi, mitä 
vanhemmasta on kyse. Niinpä yli viisikymmentävuotiaiden on työ-
paikan menetettyään hyvin vaikea saada uutta työtä.5 

Työnantajia on tultu vastaan esimerkiksi siten, että työnantaja vapau-
tuu maksuvelvollisuudestaan, jos kerran työkyvyttömyyseläkkeeltä 
töihin palaava sairastuu uudestaan samaan tautiin, joka on ollut työ-
kyvyttömyyseläkkeen perusteena. Samoin maksuvelvollisuudesta 
vapautuu, jos henkilö on rekrytoitaessa määritelty vajaakuntoiseksi 
tai jos ikääntyvä työntekijä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle ennen 
kuin on kulunut kaksi vuotta hänen palkkaamisestaan. Tällaiset lie-
vennykset helpottavat ongelmaa, mutta eivät poista sitä: kahdesta ha-
kijasta kannattaa valita terveydeltään luotettavampi. 

Työnantajan sosiaalinen vastuu ei karsi ainoastaan niitä, joilla on ko-
honnut työkyvyttömyysriski. Työnantajalle lankeavat kustannukset 
äitiydestä vaikeuttavat huomattavasti nuorten naisten töihin pääsyä. 

Vastuu työkyvyttömyyseläkkeistä tai ikääntyneen työntekijän työt-
tömyydestä on johtanut myös keinotteluun. Henkilö voidaan siirtää 
pienempään yritykseen ennen työkyvyttömyyspäätöstä. Ikääntyvää 
työntekijää ei eroteta, vaan hänelle tarjotaan mahdollisuus irtisanou-
tua itse kultaista kädenpuristusta vastaan, jolloin työnantaja vapautuu 
lisäpäiväoikeuden rahoittamisesta.  Järjestely on irtisanomista edulli-
sempi sekä työnantajalle että työntekijälle.

Työnantajan sosiaalinen vastuu johtaa syrjintään työhönotossa, alen-
taa työllisyyttä ja aiheuttaa kansantaloudellista tappiota sekä heiken-
tää julkisen talouden tasapainoa. Toisaalta, jos työnantajan vastuuta 

5 Katso esimerkiksi OECD (2006).
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vähennettäisiin, motivaatio pitää yllä hyvää työsuojelun tasoa saattaa 
heikentyä. Jos sairaan lapsen hoidosta aiheutuvat poissaolot rahoi-
tettaisiin yhteisestä kassasta, sekä työntekijöiden että työnantajien 
moraali voisi laskea ja lasten ”sairastelu” lisääntyä. Kompromissia 
kannattaisi etsiä riskin laskennallisesta hyvittämisestä esimerkiksi 
niin, että työnantajalle maksettaisiin yhteisestä kassasta lasten sairas-
tumisesta aiheutuvat keskimääräiset kulut lasta kohden, mutta vastuu 
riskin realisoitumisesta olisi työnantajalle itsellään. Tämä olisi perus-
te myös maksaa palkkatukea matalapalkkaisista ikääntyvistä työnte-
kijöistä, kuten nyt tapahtuukin. 

Yhteiskunnan harjoittama työvoiman vuokraus voisi olla eräs kei-
no vähentää valikointia työhönotossa. Jos työnhakija terveytensä tai 
muun seikan takia näyttäisi työnantajan silmissä riskitapaukselta, 
työvoimaviranomaiset vuokraisivat hänen työvoimaansa yrityksille. 
Silloin yhteiskunta kantaisi riskin hänen sairastelustaan tai työkyvyt-
tömyydestään. Riski täytyy tietysti hinnoitella ja mielellään niin kor-
keaksi, että ennakkoluulot voitettuaan työnantajalla olisi kannustin 
palkata työntekijä suoraan.  

Sosiaaliset yritykset, kuntouttava työtoiminta ja aktiivinen 
työvoimapolitiikka

Vaikeasti työllistettäville on räätälöity työpaikkoja sosiaalisiin yrityk-
siin. Sosiaalisissa yrityksissä tehdään arvokasta syrjäytymistä ehkäi-
sevää sosiaalityötä. Tämä työllistämismuoto ei auta julkisen talouden 
rahoitusongelmissa, sillä julkisen talouden näkökulmasta se maksaa 
enemmän kuin tuottaa. Kun vajaakuntoiset tekevät työtä keskenään, 
todennäköisyys siirtyä avoimille työpaikoille on pieni. Kolmas hy-
vän sosiaaliturvan periaate, tie eteenpäin, ei siten toteudu. 

Kuntien järjestämä kuntouttava työtoiminta pitkään työttöminä ol-
leille ei sekään ole julkisen talouden kannalta passiivista työttömyys-
turvaa parempi vaihtoehto. Työtön itse saa kuntouttavassa työtoi-
minnassa työttömyyskorvauksen lisäksi kahdeksan euroa päivässä. 
Kunnat eivät saa tätä työvoimaa ainoastaan ilmaiseksi, vaan valtio 
maksaa kunnalle kuntouttavasta työtoiminnasta aiheutuvista kuluista 
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10 euroa päivässä, mitä kunnat pitävät liian pienenä korvauksena. 
Kuntouttavassa työtoiminnassa olevasta julkiselle taloudelle aiheu-
tuvat kustannukset ovat lähes kaksinkertaisia tavalliseen työttömään 
verrattuna. Tämä panostus ei tuota juuri lainkaan kuntoutumista työ-
elämään. Monelle kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle se mer-
kitsee elämänhallinnan ja terveyden kohentumista. Panostus saattaa 
tulla takaisin terveydenhuoltomenoissa sekä lastensuojelumenoissa. 
Jos tavoitteena on vain työttömän oma paras, kuntouttava työtoimin-
ta on järkevää vain, jos se on kannattavaa työttömän itsensä kannal-
ta. Toimintaan osallistuminen on nyt pakollista alle 25-vuotiaille, ja 
moni tulee siihen vastentahtoisesti. SATA-komiteassa on ollut esillä 
velvoittavuuden laajentaminen kaikkiin pitkäaikaistyöttömiin. Ihmi-
selle on joskus hyvä, että hänet pakotetaan tekemään sellaista, jota 
hän ei itse halua. Kannattaa silti pohtia, onko järkevää käyttää kovin 
paljon rahaa sellaiseen työttömien aktivointiin, jota nämä itse vastus-
tavat. Toiminnasta saattaisi olla parempia tuloksia, jos se koskisi vain 
niitä, jotka annettua apua itse haluavat. 

Jos kuntouttavan työtoiminnan halutaan tukevan työllistymistä nor-
maaleille työmarkkinoille, työttömät pitäisi ohjata siihen paljon no-
peammin eikä keskittyä niihin, joiden työllistymisen todennäköisyys 
on hyvin matala. Tämä järjestelmä ei nykyisellään toteuta ensim-
mäistä hyvän sosiaaliturvajärjestelmän periaatetta. 

SATA-komitean tavoitteena on, että yhteiskunta puuttuisi nykyistä 
huomattavasti nopeammin työttömän syrjäytymiseen. Työttömyys-
jaksot katkaistaisiin nykyistä selvästi aiemmin aktiivisella työvoima-
politiikalla. Ongelmana tässä on, että aktiivinen työvoimapolitiikka 
vaatii enemmän valtion panostusta kuin passiivinen työttömyystur-
van maksaminen. Talouden taantuma uhkaa tätä tavoitetta sekä lisää-
mällä autettavien määrää että kiristämällä rahoitusta. 

Aktiivisen työvoimapolitiikan tuloksellisuudesta on paljon tutkimus-
ta. Tiedämme esimerkiksi, että jotkin toimenpiteet heikentävät toden-
näköisyyttä sijoittua avoimille työmarkkinoille, kun taas jotkin toi-
met, esimerkiksi oppisopimuskoulutus, ovat hyvin menestyksellisiä. 
Nämä havainnot eivät kuitenkaan ole käyttökelpoisia, koska yleisesti 
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kyse on valikoituneesta joukosta ja valikoituminen voi selittää erot 
kokonaan.6

Aktiivista työvoimapolitiikkaa työllisyyskursseineen käytetään myös 
työhalujen testaamiseen, kun velvollisuus ottaa työtä vastaan avoimil-
la työmarkkinoilla ei toteudu. Tämä heikentää kalliiden työllisyys-
kurssien tuloksellisuutta, koska huomattava osa osallistujista on pai-
kalla vastentahtoisesti heikentäen opiskelumahdollisuuksia niiltäkin, 
jotka ovat paikalla oppiakseen. Opintonsa aikanaan keskeyttäneelle 
työttömälle on myös vaikea selittää, miksi hänen on pakko osallistua 
työvoimahallinnon järjestämille kursseille, mutta hän ei saa suorit-
taa opintojaan loppuun, koska ei ole opiskellessaan työmarkkinoiden 
käytettävissä. Tähän SATA-komitea esittänee väljennystä.

2.6 Mitä pitäisi tehdä

Suomalaisen sosiaaliturvajärjestelmän rakentaminen on edennyt as-
teittain monia polkuja pitkin. Sen seurauksena järjestelmästä on tul-
lut sekava ja osin epäjohdonmukainen. Uudistamista hankaloittaa 
voimakas polkuriippuvuus ja se, että jokainen järjestelmä ja sen to-
teuttamista varten perustettu organisaatio puolustaa omaa reviiriään. 
Oman hankalan saumakohtansa tuottaa jyrkkä vastakkainasettelu pe-
rusturvan ja ansioturvan välillä.

Sosiaaliturvajärjestelmämme hankalin puoli taloudellisen tehokkuu-
den kannalta on palkan ja tulonsiirtojen vaikea yhdistettävyys, mikä 
johtaa matalatuottoisen työvoiman hinnoitteluun ulos työmarkkinoil-
ta. Vika ei ole vain sosiaaliturvassa vaan myös siinä, etteivät työeh-
tosopimukset useinkaan salli maksaa vajaasta työpanoksesta vajaata 
palkkaa. Sosiaaliturvan puolella on ylimitoitettu pelko järjestelmän 
hyväksikäytöstä, siitä, että palkan ja sosiaaliturvan yhdistäminen voi 
johtaa liian edulliseen asemaan.

Aina ei ole ajateltu näin. Joltain historian kerrostumalta meillä on 
jäljellä käytäntö, että sokea saa työkyvyttömyyseläkkeenä maksetun 

6 Katso esimerkiksi Hämäläinen ja Tuomala (2006) ja Hämäläinen ja Uusitalo 
(2005).
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kansaneläkkeen lisäksi ansaita ansiotuloja kuinka paljon hyvänsä. 
Kansaneläke katsotaan korvaukseksi haitasta siitä riippumatta, kuin-
ka paljon tuloja sokea pystyy hankkimaan. Sokea viulusolisti voikin 
ansaita varsin hyvin. 

Sokean haittakorvauksesta voisi ottaa esimerkkiä. Periaatteesta että 
haitta korvataan vain, jos se estää työskentelyn tai pitää ansiotulot hy-
vin matalina seuraa, että työnteko on erityisen kannattamatonta juuri 
niille, joilta se vaatii suuria ponnisteluja. Kannustavuus ja oikeuden-
mukaisuus yhdistetään tehokkaimmin siten, että ilmeinen elämää ja 
työntekoa haittaava vaiva korvataan samalla summalla ansiotuloista 
riippumatta. Jos käyttäytymismuutoksia ei oteta huomioon, tämä on 
kalliimpaa kuin noudatettu tuloharkintaan perustuva käytäntö. Käyt-
täytymismuutosten jälkeen se voi kuitenkin olla parempi vaihtoehto 
sekä julkisen talouden että oikeudenmukaisen tulonjaon kannalta, 
kun nyt köyhyydessä kituuttaville tulee mahdolliseksi hankkia an-
siotuloja. 

Tämän lisäksi pienipalkkaista työtä tulisi tukea joko verohelpotuksin 
tai suoralla palkkasubventiolla, jotta palkkatyö olisi kannattavampaa 
kuin sosiaaliturvan varassa eläminen. Tuki voisi perustua pelkästään 
palkan mataluuteen, sillä jos oletamme työmarkkinoiden toimivan 
rationaalisesti, juuttuminen matalapalkkaiseen työhön on itsessään 
osoitus tuottavuusvajeesta. 

Lopuksi esitän eräitä konkreettisia periaatteita, joita sosiaaliturvan 
uudistamisessa tulisi soveltaa: 

-  Työttömyysturvan pelisäännöissä tulisi hyväksyä se, että työllis-
tyminen on paljon todennäköisempää, jos se on työttömän itsensä 
kannalta taloudellisesti riittävän motivoitua sen sijaan, että luote-
taan työn vastaanottovelvollisuuden toimivuuteen.

 
-  Työn vastaanottamista on muutettava kannattavammaksi helpotta-

malla työn ja tulonsiirtojen yhdistämistä.

-  Matalatuottoisen työvoiman kohdalla tulisi suhtautua nykyistä 
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suopeammin osa-aikaisen työn ja tulonsiirtojen yhdistämiseen. 
Työttömien osallistumista ns. silpputyömarkkinoille tulee roh-
kaista taloudellisesti.

-  Efektiivisten marginaaliverojen pitämiseksi kohtuullisina kaikil-
la tulotasoilla, on matalatuottoista työtä subventoitava samaan 
tapaan kuin tehdään Yhdysvalloissa. Tuen tulisi voida vaihtoeh-
toisesti kohdistua myös työntekijälle itselleen, eikä vain työnan-
tajalle, koska silloin se on paremmin räätälöitävissä kilpailemaan 
sosiaaliturvan kanssa (asumistuki, lapsikorotukset, yksinhuoltaja-
korotukset).

 
 - Vaikeasti työllistyvän tulisi voida työllistyessään säilyttää jonkin 

aikaa työmarkkinatukensa samoin kriteerein kuin työmarkkinatu-
ki voidaan nyt maksaa hänen työnantajalleen.

 
- Efektiivinen marginaaliveroaste ei saisi koskaan ylittää 65 pro-

senttia.

- Terveiden ja työkykyisten perusturvaa ei voi merkittävästi nostaa. 
Jotta matala perusturva ei tuottaisi köyhyyttä niille, joiden työl-
listyminen on kohtuuttoman vaikeata, henkilölle pitäisi maksaa 
perusturvan päälle jokin lisä silloin, kun hänen mahdollisuuten-
sa ansaita työllä elantonsa on vaikeutunut. Henkilön työllistyes-
sä tämän lisän tulisi jatkua henkilökohtaisena palkkasubventio-
na, ikään kuin ”sisurahana”, jota sodan jälkeen maksettiin työssä 
käyville sotainvalideille. Muussa tapauksessa työllistyminen olisi 
kannattamattominta niille, joiden kohdalla se on vaikeinta. Työn-
tekoa haittaavasta ominaisuudesta tulee maksaa korvausta myös 
niille, jotka hankaluuksista huolimatta sinnittelevät töissä.

 
- Henkilökohtaisen, työntekijän havaitun matalatuottoisuuden pe-

rusteella maksettava palkkasubvention ohella tulisi voida maksaa 
pelkkään matalapalkkaisuuteen perustuvaa palkkatukea. Luonte-
vinta olisi toteuttaa tämä tekemällä pienet ansiotulot kokonaan 
verottomiksi, mutta se tulisi melko kalliiksi, koska hyöty valuisi 
suurelta osin opiskelijoiden kesätöihin. Harkinnanarvoista olisi 
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lieventää työmarkkinatuen yhteensovitusta ansiotulojen kanssa ja 
poistaa vaatimus työnteon osa-aikaisuudesta, jolloin työmarkki-
natuki laajenisi automaattiseksi matalapalkkatueksi.  Toinen vaih-
toehto olisi laajentaa asumistukea niin, että myös pienipalkkaiset 
voisivat sitä taas saada.

 
-  Työkyvyttömyyseläkkeellä olevia tulisi nykyistä rohkeammin 

houkutella tarjoamaan kykyjensä mukaista työpanosta, vaikka 
tämä joskus voi saattaa heidät terveitä edullisempaan asemaan. 
Houkuttimena voisi käyttää myös työkyvyttömyyseläkkeen muu-
tamista osaeläkkeeksi. Eläkkeen ja ansiotulojen yhdistämises-
sä tulisi ottaa käyttöön liukuva yhteensovitus ja luopua kerrasta 
poikki -periaatteesta.

 
-  Pysyviä työkyvyttömyyseläkkeitä ei tulisi myöntää kuin tapauk-

sissa, joissa vamma on pysyvä tai kun vanhuuseläke on joka tapa-
uksessa lähellä.

- Työnantajan sosiaalista vastuuta koskevia määräyksiä tulisi tar-
kastella kriittisesti siltä kannalta, edistävätkö ne liiaksi valikointia 
työhönotossa.

 
- Aktiivinen työllisyyspolitiikka tulisi nähdä yhteiskunnan inves-

tointina, jonka tarkoituksena on tukea työllistymisen kautta jul-
kisen talouden rahoitusta. Toimet tulisi kohdistaa tätä tavoitetta 
tukien painottaen niitä työttömiä, joiden kohdalla investoinnin 
tuotto on paras eli siis joiden todennäköisyys työllistyä nousee 
toimenpiteen johdosta eniten. Aktiivisen työvoimapolitiikan vai-
kuttavuutta on tutkittava nykyistä enemmän.

 
- Sapattivapaan ja osa-aikaeläkkeen ehtoja tulisi kiristää, koska 

kumpikaan näistä tukimuodoista ei ole toiminut toivotulla taval-
la.

 
- Vajaakuntoisia tulisi mahdollisuuksien mukaan työllistää tavalli-

sille työpaikoille ja välttää tilanteita, joissa vajaakuntoiset työs-
kentelevät keskenään.
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- Työttömyyskorvauksen maksuviivästymien torjumiseksi työttö-
myyskorvauksen sovittelu ansiotulojen kanssa tulisi toteuttaa niin, 
että työttömyyskorvaus maksetaan täysimääräisenä ja työnantaja 
maksaa yhteensovitusta vastaavan osuuden työttömyyskassalle tai 
Kelalle.   

Pitkällä aikavälillä verotus ja tulonsiirrot tulisi yhdistää yhdeksi ko-
konaisuudeksi, koska nyt ne muodostavat epäjohdonmukaisen koko-
naisuuden, jonka muuttaminen johdonmukaiseksi on lähes mahdo-
tonta.

SATA-komitea ei ole voinut tarkastella työssään verotusta, vaan sitä 
varten on oma työryhmänsä. Tulonsiirrot ja verotus muodostavat 
eräänlaiset siamilaiset kaksoset, joista toinen ei voi liikkua, ellei toi-
nenkin liiku. Ilman yhteistä koordinaatiota kumpikaan ei pysty liikku-
maan. SATA-komitealla oli huonoa onnea myös suhdanteiden osalta. 
Sosiaaliturvan menestyksellinen uudistaminen vaatii jonkin verran 
rahaa, koska poliittisesti on hyväksi, että voittajia on enemmän kujin 
häviäjiä. Oloissa, joissa kaikki pelkäävät etujensa leikkaamista, pyr-
kimys pureutua juoksuhautoihin kasvaa. Vaikka konkreettisia, heti 
toimeenpantavia uudistuksia ei saada aikaan niin paljon kuin olisi ha-
luttu, komiteassa tehty työ on syventänyt ongelmien hahmottamista 
ja luonut edellytyksiä hyvinvointiyhteiskunnan nykyaikaistamiselle 
myös jatkossa. 
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

3.1 Johdanto

Talouskriisi uhkaa tyrehdyttää ikääntyneiden työllisyyden viime vuo-
sien myönteisen kasvutrendin. Lähivuosien talouskehityksen kan-
nalta keskeinen kysymys kuuluukin, palaavatko nykyisessä talous-
kriisissä työpaikkansa menettävät vanhimmat työntekijät ylipäätään 
takaisin työmarkkinoille. Huoli on aiheellinen, koska näköpiirissä 
lienee keskimääräistä hitaamman kasvun vaihe. Tällöin myös työvoi-
man kysyntä jäisi laimeaksi, mikä heijastuisi haitallisesti erityisesti 
varttuneemman työvoiman työllisyyteen.

Tavoitteet työurien pidentämiseksi ovat muuttuneet vaativammiksi 
samalla, kun työvoiman kysyntänäkymät ovat tulleet epäedullisem-
miksi. Pyrkimyksenä on, että eläkkeelle siirtyminen myöhentyisi 
kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Käytännössä tämä mer-
kitsee aiemmin asetetun tavoitetason aikaistamista ja painetta löytää 
uusia lääkkeitä sekä eläkepolitiikassa että myös laajemmin työmark-
kinoilla. 
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Tässä artikkelissa tarkastellaan ensinnäkin eläkeiän myöhentämisen 
politiikkaa eri näkökulmista. Lähtökohdaksi nyt asetetuille eläkeikä-
tavoitteille arvioidaan viime vuosikymmenten aikana toteutunutta 
kehitystä. Esillä ovat työurien mittaamisen karikot, sillä pelkästään 
eläkkeennoston alkamisajankohdan seuranta ei riitä kuvaamaan 
työurien kehitystä mm. työttömyysputkesta johtuen. Koska työurien 
pidentäminen on entistä merkittävämpää julkisen talouden tasapai-
nottamisessa, tavoiteasetantaa arvioidaan myös tästä näkökulmasta. 

Artikkelin toinen näkökulma liittyy ikääntyneen työvoiman palkkaa-
miseen. Työllisyyden kannalta keskeistä on sekä olemassa olevien 
työsuhteiden jatkuminen että uusien työpaikkojen syntyminen. Ai-
empien politiikkatoimien ja varttuneen työvoiman parantuneen työl-
lisyyskehityksen pääosassa on ollut työssä jatkaminen nykyisessä 
työssä. Jotta työurien pidennystavoitteet voivat toteutua, on perustel-
tua saada lisättyä myös ikääntyneiden työhönottoa. 

Uudelleen työllistyminen on globalisaatiokehityksen vuoksi aikai-
sempaa tärkeämpää. Globalisaation edetessä on odotettavissa, että 
työpaikkoja häviää ja syntyy aiempaa nopeammassa tahdissa. Uudet 
työtilaisuudet ikääntyneille ovat avainasemassa, jotta irtisanotuksi 
joutuminen ei johda pysyvään uloslyöntiin työmarkkinoilta. 

Pidemmät työurat ja paremmat rekrytointinäkymät ovat sidoksissa 
toisiinsa. Esimerkiksi omat ja työnantajan panostukset vanhempien 
työntekijöiden osaamisen ylläpitoon ja kasvattamiseen tulevat kan-
nattavimmiksi, kun työvuosia on jäljellä enemmän. Tämän pitäisi nä-
kyä kohoavana tuottavuutena ja parempina rekrytointiedellytyksinä. 

Myös työmarkkinoiden yleisen toimivuuden kannalta on entistä 
oleellisempaa se, miten vanhimpien ikäluokkien työhönotto kehit-
tyy. Ikääntyneet ovat rekrytointitilanteissa nykyistä tärkeämpi osa 
yritysten uutta potentiaalista työvoimaa, koska työvoiman keski-ikä 
on noussut ja säilyy jatkossakin korkeana. Aiemman tutkimuksen pe-
rusteella tiedetään, että vanhempi osa työvoimasta ei ole yhtä halukas 
vaihtamaan työpaikkaa kuin nuoremmat, ja työttömäksi jouduttuaan 
he myös työllistyvät heikommin kuin kollegansa. 
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Artikkelissa esitellään tuloksia tutkimuksesta, jossa tarkastellaan 
ikääntyneen työvoiman rekrytoinnin kehitystä 1990-luvun alun la-
man jälkeen. Siinä tarkastellaan sitä, onko ikääntyneiden parantuneen 
työllisyyskehityksen taustalla myös yritysten kasvanut halu palkata 
entistä enemmän yli 50 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Tuloksilla on 
merkitystä arvioitaessa eläkkeelle siirtymisen myöhentämiselle ase-
tettuja tavoitteita ja tehtäessä politiikkajohtopäätöksiä.

3.2 Taustaa 

Aikaisemmat tavoitteet työurien pidentämiseksi ja vuoden 2005 
eläkeuudistus

Työurien pidentäminen on ollut jo kauan yksi yhteiskuntapolitiikan 
keskeisistä tavoitteista. Voitaneen puhua politiikan pitkästä linjasta, 
sillä jo Eläkekomitea 1990 asetti tavoitteeksi eläkkeellesiirtymisiän 
noston kolmella vuodella kolmenkymmenen vuoden horisontilla eli 
vuoteen 2020 mennessä (KOM 1991). Kehitys on pääosin ollut tä-
män tavoitteen suuntaista. Sittemmin työurien pidentämistavoite on 
ollut mukana monissa hallitusohjelmissa ja se oli keskeinen päämää-
rä myös vuoden 2005 eläkeuudistuksessa. 

Eläketurvakeskuksessa tehtyjen laskelmien mukaan vuoden 2005 
uudistuksen arvioitiin nostavan yksityisellä sektorilla työllisyyt-
tä noin 50 000 henkilöllä ja pidentävän työuria pitkällä aikavälil-
lä noin puolellatoista vuodella (Eläketurvakeskus 2002).1 Kaiken 
kaikkiaan työurien ennakoitiin pitenevän noin kolmella vuodella 
vuoteen 2050 mennessä, kun eläkkeellesiirtymisikää nostavat myös 
mm. aiemmat julkisen sektorin eläkeratkaisut ja kohorttivaikutukset.   
Lassilan ja Valkosen tutkimuksessa (2005) vuoden 2005 uudistuksen 
vaikutukset eläkeikään arvioitiin kutakuinkin yhtä suuriksi eli puo-
leksitoista vuodeksi pitkällä aikavälillä. Heidän analyysissaan tästä  

1 Vuoden 2005 uudistusta ja sen vaikutuksia on esitelty Eläketurvakeskuksen 
työryhmäraportissa (ETK 2002). Vaikutuksia koskevat tarkastelut päättyivät vuoteen 2050, 
joten pitkällä aikavälillä useiden vuosikymmenten aikaväliä. 
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vaikutuksesta osa kuitenkin kompensoituisi sillä, että jatkossa nuo-
remmalla iällä vähennettäisiin työpanosta. Hakolan ja Määttäsen 
(2007) tulosten mukaan uudistus pidentäisi työuria tätä vähemmän 
eli 0,7 vuotta.  

Tutkimukset ja selvitykset eivät siten anna yhtenäistä kuvaa vuoden 
2005 uudistuksen vaikutuksista. Lisäksi niiden pohjalta on vaikea 
saada tarkkaa arviota siitä, missä aikataulussa työurien piteneminen 
tapahtuu. Kun samanaikaisesti työurat muuttuvat myös muista syistä 
(aikaisemmat uudistukset, kohorttivaikutukset), ne eivät yksin tuota 
vastausta siihen, miten työurat ovat kehittymässä vuoteen 2025 men-
nessä. 

Vuoden 2005 eläkeuudistuksen jälkeen ei ole vallinnut täyttä yksi-
mielisyyttä siitä, onnistutaanko eläkeuudistuksella hillitsemään tule-
vaa eläkemenokehitystä riittävästi. Soraääniä on kuulunut eri suun-
nilta. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston 
päällikkö on korostanut eläkejärjestelmän rahoituspaineiden jäävän 
suuriksi eläkeuudistuksen jälkeenkin (Pukkila 2005). Joidenkin tut-
kijoiden arvioissa uudistusta on pidetty oikeansuuntaisena, mutta 
vain välivaiheena (Börsch-Supan 2005), tai sen riittävyyttä on pidet-
ty vähintäänkin epäselvänä (Lassila ja Valkonen 2005). 

Toisaalta monissa eläkesopimuksen neuvotelleiden työmarkkinajär-
jestöjen ja eläkejärjestelmän asiantuntijoiden puheenvuoroissa on 
tuotu esille uudistuksen ansioita. Niihin on luettu se, että Suomessa 
ylipäätään saatiin aikaiseksi tulevia eläkemenoja rajoittava eläkepa-
ketti ja vielä suhteellisen sopuisasti (ks. esim. Puro 2007). Niin ikään 
on korostettu sitä, että uudistus tähtää pitkän aikavälin vaikutuksiin 
ja siksi on vielä hätiköityä keskustella uudistuksen riittävyydestä. 
Esille on myös tuotu ikääntyneiden työllisyyden ja eläkkeellesiirty-
misiän myönteinen kehitys uudistuksen ensivuosien aikana (ks. esim. 
Kannisto 2007). 
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Talouskriisi toi lisäpontta kovemmille tavoitteille

Talouskriisi toi tähän valmiiksi avoinna olevaan keskusteluun uuden 
vaihteen. Työllisyyden supistuminen lisää rahoitushuolia eläkejärjes-
telmässä, kuten myös koko julkisessa taloudessa, ja kääntää ikäänty-
neiden työllisyyskehityksen suunnan. Tarvitaan lisätoimia rahoitus-
vajeen umpeen kuromiseksi. 

Työmarkkinajärjestöt sopivat tammikuussa 2009 osa-aikaeläkkeen 
ja ns. työttömyysputken alaikärajan nostosta osana ns. sosiaalitupoa. 
Samoihin aikoihin julkaistu Talousneuvoston sihteeristön ikäänty-
misraportti linjasi lääkkeet julkisen talouden tulevien ongelmien 
hoitamiseksi (Talousneuvoston sihteeristö 2009). Raportin mukaan 
tarvitaan aktiivisia politiikkatoimia työllisyysasteen nostamiseksi, 
julkisten palveluiden tuottavuuden parantamiseksi ja väestön tervey-
den ja toimintakyvyn edistämiseksi.2 

Erityisen sysäyksen uudelle eläkekeskustelulle antoi hallituksen ja 
työmarkkinajärjestöjen kiista sen jälkeen, kun hallitus oli esittänyt 
vanhuuseläkeiän alaikärajan vaiheittaista korottamista kahdella vuo-
della vuoteen eli 65 vuoteen 12 vuoden siirtymäajan kuluessa (Halli-
tuksen politiikkariihen kannanotto 24.2.2009).3 Kiista laukaistiin so-
pimalla uudesta tavoitteesta, jonka mukaan eläkkeellesiirtymisikää 
nostetaan kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Tarvittavat li-
sätoimet linjataan kahdessa työryhmässä vuoden 2009 aikana.4

2 Herkkyystarkasteluissa suurin vaikutus julkisen talouden kestävyyteen saatiin julkisten 
palveluiden tuottavuuden nostamisella. 
3 Vanhuuseläkkeen ikärajojen korottaminen eliniän nousun tahdissa kuului myös Talous-
neuvoston sihteeristön harkittavien toimenpiteiden listalle. Kahden vuoden nosto 
vanhuuseläkkeen alaikärajaan runsaan kymmenen vuoden aikana ilmentää jo tätä nopeampaa 
eläkeiän nousuvauhtia. 
4 Nämä työryhmät ovat Eläkeneuvotteluryhmä ja Työelämäryhmä. Ensimmäisessä edus-
tettuina ovat työmarkkinajärjestöt, työeläkelaitokset ja valtiovalta. Työelämäryhmän 
työskentelyyn osallistuu pelkästään työmarkkinajärjestöjen edustajia.  Eläkkeellesiirtymisiän 
mittarina käytetään Eläketurvakeskuksen laskemaa eläkkeellesiirtymisiän odotetta. 
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3.3 Toteutunut työurien piteneminen 

Kehityksen yleispiirteet ja taustatekijät

Viime vuosikymmenen laman jälkeen ikääntyneiden työmarkkinoil-
le osallistuminen on kohonnut selvästi (kuvio 1) ja eläkkeensaajien 
osuus näissä ikäryhmissä on pienentynyt. Työvoiman tarjonnan kas-
vu varttuneissa ikäryhmissä on perustunut ennen kaikkea työurien 
pitenemiseen eikä esimerkiksi siihen, että työvoiman ulkopuolelta 
olisi siirrytty takaisin työelämään hyvän suhdannetilanteen houkut-
telemana (Ilmakunnas 2007).  

Kuvio 1.  Työvoimaosuudet iän mukaan vuosina 1990, 1995 
ja 2008
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Lähde: Työvoimatutkimus, Tilastokeskus.  

Vahvemman kiinnittymisen työelämään on osaltaan mahdollistanut 
hyvä taloustilanne, mutta selkeä merkitys on ollut myös eri varhais-
eläkereittien karsimisella. Mahdollisuudet siirtyä ennenaikaiselle 
eläkkeelle ovat poistuneet tietyn ikäisiltä, kun varhaiseläkkeiden ikä-
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rajoja on korotettu. Evidenssiä eläkeuudistusten merkityksestä tarjo-
avat mm. Kyyrä ja Wilke (2007) ja Ilmakunnas ja Rantala (2005). 

Oma merkityksensä on ollut myös kohorttivaikutuksella. Eläkkeelle-
siirtymisikään tulleet nuorimmat ikäluokat ovat olleet koulutetumpia 
ja myös terveempiä kuin heitä edeltävät ikäluokat. Nämä seikat ovat 
mahdollistaneet aikaisempaa vankemman jalansijan työelämässä, 
mikä osaltaan näkyy myös eläkkeelle siirtymisen myöhentymisenä. 
Työurien pitenemisen moninaisia taustatekijöitä on tarkastellut mm. 
Tuominen (2005). 

Viime vuosina yritykset ovat alkaneet varautua mahdolliseen työ-
voimapulaan suurten ikäluokkien eläköityessä. Yritystason esimer-
kit viittaavat siihen, että toimipaikoilla kiinnitetään entistä enemmän 
huomiota ikäjohtamiseen, työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. 
Tämä suuntaus on luonut edellytyksiä työurien pitenemiselle ja vä-
hentänyt tarvetta käyttää varhaiseläkkeitä ikääntyneen työvoiman 
saneeraamiseen. Maailmanlaajuisen talouskriisin isku Suomeen on 
sittemmin muuttanut tilannetta huonompaan suuntaan.  

Työurien pitenemisen monet mitat ja mittaluokat

Eläkkeellesiirtymisikää kuvaavat mittarit heijastavat ikääntyneiden 
parantunutta työllisyystilannetta, ainakin vuoteen 2008 asti. Eläke-
turvakeskuksen mittarin – eläkkeellesiirtymisiän odote 25-vuotiaille 
– mukaan eläkkeelle siirtyminen on myöhentynyt 0,6 vuotta 1990- 
luvun puolivälistä vuoteen 2008, ja hieman vauhdikkaammin sitä en-
nen (kuvio 2). Tosin muutos on ollut vaatimaton suhteessa vanhim-
missa ikäluokissa voimakkaasti kohonneisiin työllisyysasteisiin.5 

5 Vaatimattoman odotteen muutoksen ja voimakkaan työllisyysparannuksen jonkinasteista 
ristiriitaa selittää mm. se, että ns. työttömyyseläkeputken lyhentäminen on näkynyt 
myönteisesti työllisyydessä. Toisaalta sen vaikutus eläkkeellesiirtymisikään on jäänyt 
suhteessa vaatimattomammaksi, mikäli lyhyemmän työttömyysturvakauden jälkeen on 
lopulta siirrytty työttömyyseläkkeelle liki entiseen tahtiin.
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Kuvio 2.  Eläkkeellesiirtymisiän odote vuosina 1983–2008
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Aikaväli 1990-luvun puolivälistä viime vuoteen asti on ollut vahvan 
talouskasvun aikaa ja sille on ajoittunut useita merkittäviä varhais-
eläkkeille pääsyä rajoittaneita muutoksia. Tavoite myöhentää eläk-
keelle siirtymistä kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä on to-
teutuneen kehityksen perusteella vaativa. Tulevina vuosina työurien 
tulisi pidentyä huomattavasti rivakammin kuin 1990-luvun puolivä-
lin jälkeen. 

Viime kädessä eläkeuudistusten pyrkimyksenä on kasvattaa yksilöi-
den työssäoloaikaa (ns. aktiiviaika) suhteessa eläkkeellä tai muutoin 
työelämän ulkopuolella oloon. Yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi 
on se, että työelämästä siirrytään eläkkeelle myöhemmin. Elinajan 
pidetessä ja ikääntyneidenkin työntekijöiden terveydentilan odotet-
tavasti parantuessa tämä keino on perusteltu. Elinaikaiseen koko-
naistyöpanokseen vaikuttavat luonnollisesti monet muutkin tekijät. 
Työuran aloitusiällä on suuri merkitys, ja erilaiset katkokset työural-
la, kuten lastenhoito, työttömyys ja koulutus, lyhentävät työuran pi-
tuutta. Aktiiviaikaan vaikuttaa olennaisesti myös se, missä määrin 
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työelämään osallistutaan työuran aikana kokoaikaisesti tai vain osa-
aikaisesti. 

Eläkkeellesiirtymisiän mittarit kuvaavat puutteellisesti työurien pi-
tuutta, koska niiden avulla arvioidaan vain yhtä vaikuttavaa osateki-
jää. Rajatummassa eli työuran loppupään kehityksen seurannassa ne 
luonnollisesti ovat välttämättömiä. Työuran loppumisen ja eläkeajan 
alkamisen mittareiden on hyvä olla ikäluokkien kokoeroista riippu-
mattomia. Eläkkeiden alkavuuksiin perustuvassa eläkkeellesiirty-
misiän odotteessa tämä toteutuukin. Odote ei kuitenkaan kuvaa ns. 
työnjättöiän kehitystä, joka on monessa suhteessa olennainen indi-
kaattori julkisen talouden kannalta. 

Ns. työttömyysputken kautta eläkkeelle siirtyvä henkilö eläköityy 
jatkossa yleensä joko 62-  tai 63-vuotiaana, koska vuoden 2005 elä-
keuudistukseen sisältyi työttömyyseläkkeen lakkauttaminen ja sen 
korvaaminen työttömyysturvalla yli 60 vuoden iässä. Työttömien to-
dellinen työelämästä poistumisensa tapahtuu kuitenkin edelleenkin 
huomattavasti aiemmin eli yleensä jo 57 vuoden iässä (vuodesta 2011 
lähtien 58 vuoden iässä). Eläkkeellesiirtymisiän odotteessa uudistus 
näkyy eläkkeelle siirtymisen myöhentymisenä, mutta tosiasiallisesti 
työurat eivät pitene, koska sosiaaliturvan laji muuttui tässä uudistuk-
sessa vain toiseksi eli työttömyyseläkkeestä työttömyysturvaksi. 

Eläkkeellesiirtymisajankohdan määrittely on ongelma myös osa- 
aikaeläkkeen yhteydessä.6 Osa-aikaeläkkeellä oleva henkilö on sekä 
työllinen että eläkkeellä. Odotetta laskettaessa henkilö kirjautuu eläk-
keelle siirtyneeksi vasta siirtyessään osa-aikaeläkkeeltä varsinaiselle 
vanhuuseläkkeelle. Siten osa-aikaeläkkeiden käytön muutokset eivät 
näy eläkeikämittarissa.7 

6 Niin ikään vastaavan määrittelyongelman aiheuttaa työskentely sen jälkeen, kun henkilö on 
jo siirtynyt vanhuuseläkkeelle. Tällainen eläkkeen ja työn yhdistäminen on eläkepolitiikan 
tavoitteena, mutta eläkeaikaisen työskentelyn muutokset eivät näy tässä mittarissa.
7 Todennäköinen seuraus esimerkiksi osa-aikaeläkkeiden käytön lisääntymisestä olisi 
työllisen ajan osuuden lasku. Ko. eläkkeellä oloaikana työpanos putoaa noin puoleen ja 
tutkimuksen Ilmakunnas ja Ilmakunnas (2008) mukaan osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ei 
myöhennä varsinaiselle vanhuuseläkkeelle siirtymistä.
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Julkisen talouden kestävyyden kannalta keskeistä on kokonaistyö-
panoksen kehitys, pelkästään eläkkeellesiirtymisen ajankohdan ke-
hitys.8 Siten kokonaistyöpanoksen seurantaan tarvitaan täydentäviä 
mittareita. Näistä yksi on työvoimatutkimuksen varantosuureisiin 
perustuva työllisen ajan odote (Hytti 2009).9 Sen mukaan viimeisen 
kymmenen vuoden aikana työllisenä vietetyt vuodet ovat lisäänty-
neet yli viidellä vuodella. Tästä lisäyksestä noin puolet on kohdistu-
nut työuran loppupäähän ja yli 50-vuotiaille on tullut runsaat kaksi ja 
puoli vuotta lisää työllistä aikaa. 

Tätä mittaria ei voi kuitenkaan suoraviivaisesti käyttää kuvaamaan 
sitä, missä iässä työelämästä poistutaan. Se siis mittaa tietyn iän (esi-
merkiksi 50 vuoden) ylittäneille jo kertyneitä työvuosia ja heijastaa 
samalla jo ennen työuran loppupistettä tapahtuvaa työllisyyskehitys-
tä eikä vain työnjättöiän kehitystä. Näin sen käyttöarvo on rajallinen 
arvioitaessa eläkepolitiikan onnistumista työurien pidentämisessä. 

Tavoite työurien pidentämiseksi on varsin yleisesti hyväksytty. Koska 
se samalla on hyvin keskeinen talouspolitiikan onnistumisen kriteeri, 
tämän tavoitteen saavuttamista on syytä tarkastella useilla mittareilla 
kokonaiskuvan saamiseksi.10 Tämä on erityisen tärkeää mm. siksi, 
että työttömyysputkella on suuri merkitys työelämästä poistumisen 
reittinä ja nykyinen talouskriisi on omalta osaltaan vielä kasvatta-
massa sen käyttöä.

Julkinen talous kestäväksi työuria pidentämällä?

Talouskriisin synkentäessä julkisen talouden näkymiä tuleville vuo-
sikymmenille, työurien pitenemisestä ollaan entistäkin enemmän 
hakemassa apua julkisen talouden vakauttamiselle. Julkisen velan 

8 Lassilan ja Valkosen (2005) tulosten mukaan eläkkeellesiirtymisen myöhentämisen 
vaikutusta kokonaistyöpanokseen syö se, että myöhennys vähentää työskentelyä 
nuoremmalla iällä. 
9 Hytti (2009) kuvaa tekstissä mainittujen mittareiden laskutapojen eroja ja niiden hyviä ja 
huonoja puolia. 
10 Työllisen ajan odote ja eläkkeelle siirtymisiän odote antavat erilaisen kuvan viime 
vuosikymmenen laman aikaisesta kehityksestä. Silloin työllisen ajan odote laski liki 
seitsemällä vuodella. Eläkkeelle siirtymisajan odote puolestaan kohosi noin vuodella. 
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kasvuvauhti on nopea, sillä kokonaistuotannon lasku syö veropohjaa 
ja kasvattaa monia julkisia menoja. Tulevina vuosina julkisen talou-
den tila onkin jäämässä selvästi heikommaksi kuin aiemmin ennakoi-
tiin ja arviot julkisen talouden ns. kestävyysvajeen suuruudesta ovat 
nousseet. Vajeen kasvu edellyttää kurinalaista talouspolitiikkaa tule-
ville vuosille, jotta hallitsematon velkaantumiskierre estetään. Erityi-
sen suurta painetta on tässä yhteydessä asetettu eläkejärjestelmälle, ja 
työurien pidentäminen on asetettu keinovalikoimassa ykkössijalle. 

Mm. Suomen Pankissa on arvioitu laskelmin työurien pidentämisen 
vaikutuksia julkiseen talouteen (Kinnunen 2009). Tulosten mukaan 
vuoden keskimääräinen eläkeiän nousu vähentää kestävyysvajetta 
1,4 prosenttiyksiköllä (per BKT) eli julkisen talouden vakauttami-
seksi tarvittava verotuksen nostotarve vähenisi vastaavasti. Vaiku-
tuksen suuruusluokan perusteella eläkeiän myöhentäminen on perus-
teltu keino kestävyyden palauttamisessa. 

Nykyisissä kestävyysvajearvioissa on sisäänrakennettuna oletuksena 
työurien piteneminen. Kostiaisen (2009) mukaan Suomen vakausoh-
jelman (2007) tarkistuksen julkisen talouden kestävyyslaskelma on 
perustunut oletukseen työvoimaosuuksien kohoamisesta, joka vastaa 
työnjättöiän kohoamista 3,5 vuodella. Myös Talousneuvoston sihtee-
ristön ikääntymisraportti perusti kestävyysvajelaskelmansa liki yhtä 
myönteiseen skenaarioon (Talousneuvoston sihteeristö 2009).11 

Tehdyt laskelmat ovat perustuneet oletukseen työurien pitenemises-
tä, joka vastaa kutakuinkin nyt tavoitteena olevaa kolmen vuoden 
myöhennystä vuoteen 2025 mennessä. Siten kestävyysvajeen um-
peen kurominen pelkästään työuria pidentämällä vaatisi nyt asetet-
tua vielä kunnianhimoisemman työuratavoitteen. Tämä ei ainakaan 
viime vuosina toteutuneen kehityksen perusteella liene realistista.12 

11 Laskelmissa käytettyjä tavoitteellisia työllisyysasteita ja työuria on perusteltu vertailuilla 
muihin Pohjoismaihin. Pohjoismaiden työllisyysastetasoja kiinni kurottaessa on hyvä 
huomioida, että työaikavertailussa ne edustavat lyhyen työajan maita (ks. esim. EEAG 
Report 2007). Samat työllisyysasteet Suomessa merkitsisivät itse asiassa suurempaa 
kokonaistyöpanosta, elleivät samalla Suomessa työajat lyhene tai työurakatkokset yleisty. 

12 Talouskriisi on kasvattanut julkisen talouden kestävyysvajetta selvästi. Kinnunen (2009) 
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Näin ollen työurien pidentämisen ohella tarvitaan myös muita keino-
ja julkisen talouden tasapainottamiseksi. 

3.4 Palkataanko ikääntyneitä entistä enemmän?

Varttuneiden rekrytoinneilla on kasvava merkitys 
työmarkkinoilla  

Edellä on todettu varttuneen työvoiman työllisyyden ja eläkkeelle 
siirtymisen myönteinen kehitys nykyiseen talouskriisiin saakka. Il-
miön taustoja on tutkittu. Taloustieteellisissä tutkimuksissa on arvi-
oitu mm. sitä, miten eri eläkereitit ohjaavat työntekijöitä (tai jossain 
tapauksissa myös yrityksiä) valitsemaan eläköitymisen työssä jatka-
misen sijasta. Näkökulma on ollut työstä eläkkeelle siirtymisessä ja 
eniten mielenkiintoa on kohdistettu ikääntyneiden työvoiman tarjon-
taa koskeviin päätöksiin. Sen sijaan ei ole juurikaan käsitelty sitä, 
miten ikääntyneiden palkkaaminen uusiin työsuhteisiin kehittyy. 

Rekrytoinnit ovat keskeinen osa työmarkkinoiden kehitystä. Van-
himpien ikäluokkien rekrytointien merkitystä kasvattavat toteutetut 
varhaiseläkereittien karsimiset ja niiden alaikärajojen nostot. Näiden 
eläkeleikkausten jälkeen on entistä tärkeämpää, että vanhemmalla 
iällä irtisanotuksi tulevalla työntekijällä olisi mahdollisuus saada uusi 
työpaikka. Uudelleen työllistyminen tällaisessa tilanteessa on etu 
sekä yksilön taloudellisen aseman että julkisen talouden kannalta. 

Ikääntyneen työvoiman palkkaaminen ansaitsee huomiota myös sii-
tä syystä, että entistä suurempi osa työvoimasta kuuluu varttuneisiin 
ikäryhmiin. Työ ja sen tekijän kohtaaminen työmarkkinoilla edellyt-
tää siirtymisiä työstä toiseen (job-to-job) myös ikähaitarin vanhem-
massa päässä. Nopeasti muuttuvilla hyödykemarkkinoilla yritysten 
työvoimatarpeet vaihtuvat nopeasti, ja siten ikääntyneemmän työvoi-

arvioi kriisin kasvattaneen vajetta 5 prosenttiyksiköllä, ja jo ennen kriisiä tehdyt arviot 
viittasivat kestävyysvajeen olemassaoloon. Tästä syystä kestävyysvajeen voidaan arvioida 
olevan vähintäänkin 5 prosenttia BKT:stä. 
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man liikkuvuus työstä toiseen on kokonaistyöllisyyden ja sitä kautta 
myös julkisen talouden etu. 

Kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa on usein esitetty kysymys: 
”Miksi (nekin) yritykset, joilla on palkkalistoilla runsaasti vanhoja 
työntekijöitä, palkkaavat vain vähän ikääntyneitä?”. Ikääntyneiden 
vähäinen rekrytointi näyttää siis olevan universaali ilmiö. Näin ollen 
ei ole syytä olettaa ikääntyneiden paranevan työllisyyden johtavan 
automaattisesti siihen, että yritykset alkavat rekrytoida heitä entistä 
enemmän. 

Ikääntyneiden rekrytoinnit ovat olleet tutkimuskohteena huomatta-
vasti harvemmin kuin yksilöiden eläkkeelle siirtyminen. Yhtenä syy-
nä tähän on ollut yritysaineistojen puute. Samalla yritysten työvoi-
man kysynnän merkitys on jäänyt vähäiseksi analysoitaessa ikäänty-
neiden työllisyyden kehitystä. Tämä on voinut vaikuttaa myös siihen, 
että uudistuksissa päähuomio on kohdistettu enemmän yksilöiden 
kuin yritysten kannustimiin.  

Seuraavassa esitetään empiirisiä tuloksia siitä, miten ikääntyneen 
työvoiman rekrytoinnit ovat Suomessa kehittyneet sitten viime vuo-
sikymmenen laman. Yhdistettyyn yritys-työntekijäaineistoon perus-
tuva analyysi on kuvailevaa ja se pyrkii selvittämään sitä, onko yri-
tysten kiinnostus palkata vanhempaa työvoimaa kohentunut. Onko 
siis parantuneen työllisyyden taustalla pelkästään se, että ikääntyneet 
ovat pystyneet säilyttämään olemassa olevat työpaikkansa vai onko 
myös vilkastuneilla rekrytoinneilla ollut osansa kehityksessä?  

Lähtökohtahypoteesina on ikääntyneiden rekrytointien kasvu. Var-
haiseläkereittien karsimisen ja työurien pitenemisen voi olettaa näky-
vän myös siinä, että yritykset palkkaavat entistä enemmän varttunutta 
väkeä. Pidemmän jäljellä olevan työuran seurauksena ikääntyneiden 
rekrytoinnit muuttuvat entistä houkuttelevimmiksi, kun odotettu uu-
den työsuhteen kesto on myös pidempi. 

Rekrytointien kehitys 1991–2004

Rekrytointien kehitystä tarkastellaan aineistolla, jonka muodos-
tavat yksityisen sektorin yritykset ja niiden toimipaikat aikavälillä  
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1991–2004. Vaikka aineistosta puuttuvat viimeisimmät vuodet, aika-
väli kattaa ikääntyneiden työllisyyden vahvan kasvuvaiheen viime 
vuosikymmenen laman jälkeen. Siten sen avulla on mahdollista arvi-
oida työllisyyskasvun dynamiikkaa. 

Aineistoon on yhdistetty tiedot kussakin toimipaikasta työskennel-
leistä henkilöistä kunkin vuoden lopulla. Tämä ns. henkilöaineisto 
perustuu otokseen (kolmasosa) kaikista työikäisistä henkilöistä. Tu-
lokset eivät näin täydellisesti vastaa toteutunutta kehitystä. Johtuen 
henkilöotoksenkin suuruudesta (ja siitä, että tässä tarkastellaan rek-
rytointisuhteita) tulokset kuitenkin kuvaavat luotettavasti kehityksen 
pääpiirteitä.13

Rekrytoiduiksi (ht) määritellään sellaiset henkilöt, jotka vuoden  
t lopulla työskentelevät tietyssä toimipaikassa, mutta eivät olleet ko. 
toimipaikan työntekijöitä vuotta aiemmin. Vastaavasti määritellään 
toimipaikasta vuoden aikana lähteneet työntekijät (et ). Kun tarkastel-
laan rekrytointeja ikäluokittain (esimerkiksi 50–59-vuotiaat) laske-
taan yhteen kaikki vuoden lopulla tähän ikäluokkaan kuuluneet, jotka 
ovat tulleet rekrytoiduiksi vuoden aikana. Vastaavasti määritellään 
toimipaikasta pois lähteneet työntekijät. 

Eri-ikäisten työntekijöiden osuutta kaikista yksityisen sektorin työn-
tekijöistä havainnollistetaan kuviossa 3a. Suurten ikäluokkien koko 
osaltaan selittää ensivaiheessa (1990-luvun puolivälin jälkeen) 
50–54-vuotiaiden ja myöhemmässä vaiheessa (2000-luvun alussa) 
55–59-vuotiaiden työllisyysosuuden kasvua. Tarkastelujakson lo-
pussa kahden vanhimman ikäluokan yhteenlaskettu työllisyysosuus 
on runsaat viisi prosenttiyksikköä korkeampi kuin noin kymmenen 
vuotta aikaisemmin. 

13 Tarkempi kuvaus aineistosta muodostamisesta on esitetty tutkimuksessa Ilmakunnas ja 
Ilmakunnas (2009a). 
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Kuvio 3.  Eri ikäluokkien työllisyysosuudet ja rekrytointi-
osuudet vuosina 1991–2004, yksityinen sektori  

a) Työllisyysosuudet  

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

20–29-vuotiaat 30–39-vuotiaat 40–49-vuotiaat
50–54-vuotiaat 55–59-vuotiaat 60–64-vuotiaat
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Kuviossa 3b havainnollistetaan eri ikäluokkien osuutta rekrytoinneis-
ta. Kuviosta voidaan päätellä, että dynamiikkaa on eniten työmarkki-
noiden nuorimmassa ikäluokassa. 20–29-vuotiaiden ikäluokan osuus 
kaikista rekrytoinneista ylittää selvästi ikäluokan työllisyysosuuden, 
ja uusia työsuhteita syntyy vilkkaasti. Tätä selittää ensinnäkin se, 
että osa ikäluokasta on vasta tulossa työmarkkinoille ja solmimassa 
ensimmäisiä työsuhteitaan. Toiseksi iso osa uusista työsuhteista on 
määräaikaisia ja samalla työpaikan vaihdot ovat yleisiä. 

Ikähaitarin toisessa päässä rekrytointiosuudet ovat pienempiä kuin 
ikäluokan työllisyysosuudet. Ikäluokkien kokoerot vaikuttavat rek-
rytointiosuuksiin. Esimerkiksi ikääntyneiden rekrytointiosuuksis-
sa näkyy 1990-luvun puolivälin jälkeen suurten ikäluokkien koko 
(skaalavaikutus). Lievää kasvua 50–59-vuotiaiden rekrytointiosuu-
dessa vuosikymmenen vaihteen jälkeen ei siten voi suoralta kädeltä 
tulkita rekrytointivilkkauden kasvuksi. 

Ikäluokan (esimerkiksi 50–59-vuotiaiden) työllisyyskehitykseen 
vaikuttavat niin rekrytoinnit kuin lähteneiden työntekijöiden mää-
rä ja myös työllisyyserot ikäluokkaan siirtyvien (edellisenä vuonna  
49-vuotiaat) ja ikäluokasta poistuvien (edellisenä vuonna 59-vuoti-
aat) välillä. Tätä voi havainnollistaa kaavan (1) hajotelmalla, jossa n 
viittaa työllisyyden tasoon

nt
55-59 - nt-1

55-59  = (nt
55 + …. + nt

59)  - (nt-1
55 + …. nt-1

59)    (1)
= (ht

55 - et
55 ) + …. + (ht

59 - et
59 ) + nt-1

54 - nt-1
59

= (ht
55-59 - et

55-59 ) + (nt-1
54 - nt-1

59)

Hajotelman ensimmäiset termit kuvaavat ikäluokan uusien työnteki-
jöiden (rekrytointien) määrää ja työpaikoistaan lähteneiden määriä. 
Työllisyyserotekijä (siirtyvät miinus poistuvat) sisältää sekä ikäluok-
kien kokoerojen vaikutuksen että kohorttivaikutuksen. Kohorttivai-
kutus näkyy siinä, että yleensä nuoremmilla ikäluokilla on ollut kor-
keampi työllisyys kuin vanhemmilla tietyssä iässä (esimerkiksi 50 
vuoden iässä). 
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Suhteuttamalla hajotelman termit vuosien t ja t-1 työllisyyden keski-
arvoon voidaan työllisyyden muutosvauhti jakaa osiin. Nämä kuvaa-
vat rekrytointien vaikutusta, työpaikoistaan poislähteneiden vaiku-
tusta ja ikäluokkien kokoerosta johtuvaa osaa. Kuviossa on esitetty 
kaksi ensin mainittua (rekrytointiaste ja ”lähtöaste”) ja niiden erotus 
kolmessa ikäluokassa. Tulosten mukaan lähtövauhti on laskenut tar-
kastelujakson aikana kaikissa kolmessa ikäluokassa. Tätä ei suoraan 
voi tulkita työurien pitenemiseksi, sillä mukana ovat myös työpaik-
kojen vaihdot. Tosin vanhimmissa ikäluokissa työpaikan vaihdot 
ovat vähäisiä, joten niiden kehitys heijastellee myös työurien pite-
nemistä. 

Vuosikymmenen puolenvälin jälkeen lähtöaste ollut vakaa. On mie-
lenkiintoista verrata sen kehitystä myös eläkkeellesiirtymisiän odot-
teeseen. Sen mukaan pisin myöhentyminen eläkkeelle siirtymisessä 
ajoittui jo viime vuosikymmenen alkuun ja sen jälkeen myöhentymi-
nen on ollut vaatimattomampaa. Havaittu lähtövauhdin kehitys van-
himmissa ikäluokissa on sopusoinnussa tämän kanssa. 

Suurin mielenkiinto kohdistuu rekrytointiasteen. Se on ollut vakaa 
koko tarkasteluajanjakson kaikissa varttuneissa ikäluokissa. Tämä 
viittaa siihen, että ikääntyneiden rekrytoinnit eivät olisi lisääntyneet 
työurien pitenemisestä huolimatta. Ko. ikäluokissa rekrytoinnit siis 
toteutuivat samaan tahtiin tämän vuosikymmenen puolivälissä kuin 
kymmenisen vuotta aikaisemmin.

Tarkastelu viittaa myös siihen, että ikäluokkien kokoerot ja kohortti-
tekijä ovat olleet tärkeä selittäjä ikääntyneiden työllisyysasteiden ko-
hoamiselle. Kuten kuvio osoittaa, muutokset sekä rekrytointiasteessa 
että lähtöasteessa ovat olleet pieniä 1990-luvun loppupuolelta lukien. 
Työllisyysasteiden kohoamiseen onkin vaikuttanut se, että tarkastel-
tuihin ikäluokkiin on ko. aikavälillä tullut suurempia ikäluokkia kuin 
ikäryhmistä on poistunut, ja että nuoremmissa ikäluokissa työllisyys-
asteet ovat olleet korkeampia. 
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Kuvio 4.  Rekrytointiasteet, lähtöasteet ja niiden erotus*
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* luvut suhteutettu kahden vuoden työllisyyskeskiarvoon.
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Miksi ikääntyneitä rekrytoidaan laiskasti?

Edellä ollut tarkastelu viittaa siihen, että Suomessa tilanne on saman-
lainen kuin muualla: ikääntyneiden rekrytointi on vähäistä suhtees-
sa heidän työllisyysosuutensa ja rekrytointiasteet eivät ole nousseet. 
Asetettujen työuratavoitteiden kannalta tämä on ongelmallista ja an-
taa aiheen miettiä taustalla olevia syitä. Julkisen vallan ja eläkepoli-
tiikan kannalta keskeinen kysymys on se, ovatko taustatekijät ennen 
kaikkea markkinaehtoisia vai sellaisia, että niihin voidaan vaikuttaa 
mm. eläke- ja muulla sosiaaliturvalainsäädännöllä. 

Empiiristä tutkimusta on Suomessa tehty vähän, joten tässä tarkas-
telussa lähtökohtana ovat teoreettiset argumentit ja muualla tehty 
empiirinen tutkimus. Yksi mielenkiinto aiemmassa tutkimuksessa on 
kohdistunut eri-ikäisten rekrytointien segregaatioon. Tällöin tarkas-
tellaan sitä, keskittyvätkö ikääntyneiden rekrytoinnit vain tiettyihin 
ammattialoihin tai harvalukuisempaan joukkoon yrityksiä tai toimi-
aloja verrattaessa muiden ikäisten rekrytointeihin. 

Tulokset viittaavat siihen, että ikääntyneiden rekrytoinnit ovat segre-
goituneempia kuin nuorempien (esim. Hutchens 1988, Hirsch ym. 
2000 ja Disney ym. 2006).14

Segregoituminen on ongelma erityisesti silloin, kun koko kansan-
taloutta kohtaa suuri kysynnän muutos, jossa työpaikkoja häviää  
massaluonteisesti eri sektoreilta ja toimialoilta. Pääsy takaisin työ-
markkinoille muodostuu tällöin erityisen vaikeaksi varttuneena työt-
tömäksi joutuneille, kun ikääntyneitä rekrytoivat vain harvat yrityk-
set ja/tai toimialat. Tarjolla olevien työmahdollisuuksien joukko on 
suppea, mikä omalta osaltaan uudelleen heikentää työllistymisen 
mahdollisuuksia. 

Ikääntyneiden uusien työtilaisuuksien rajoittuneisuus on synnyttä-
nyt tarpeen selittää tätä ilmiötä. Selitystä on haettu voittopuolisesti 

14 Myös Suomen yllä kuvatulla aineistolla tehty tutkimus antaa saman tuloksen (Ilmakunnas 
ja Ilmakunnas 2009b). Tosin segregaatio näyttäisi jonkin verran vähentyneen viimeisen 
kymmenen vuoden aikana. 
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markkinaehtoisista tekijöistä ja vähemmän työmarkkinoiden insti-
tuutioiden ja sosiaaliturvan rakenteista. Lähtökohtina ovat useim-
miten olleet toisaalta rekrytointikustannuksiin liittyvät selitysmallit 
ja toisaalta työuralla takapainoisen palkanmuodostuksen (tai ajassa 
eteenpäin siirretyn palkkauksen) selitysmallit. 

Odotettavissa oleva työsuhteen pituus muodostuu sitä tärkeämmäk-
si, mitä suurempia ovat uuden työntekijän palkkaamiseen ja ”sisään-
ajoon” liittyvät kustannukset. Lähellä eläkeikää olevan työntekijän 
palkkaaminen tehtävään, joka edellyttää pitkällistä yrityskohtais-
ta koulutusta ja työssä oppimisen jaksoa, ei aina ole taloudellisesti 
kannattavaa. Useat empiiriset tutkimukset ovat olleet linjassa tämän 
näkemyksen kanssa. Tulosten mukaan ikääntyneen työvoiman palk-
kaaminen on sitä vaisumpaa, mitä suurempi on uuden työntekijän 
koulutustarve (esim. Disney ym. 2009, Adams ja Heywood 2007 ja 
Hu 2003). 

Selitystä laimeisiin ikääntyneiden rekrytointeihin on haettu myös ris-
tiriidasta palkan ja tuottavuuden välillä. Työntekijän iän karttuessa 
palkka yleensä kohoaa (tai vähintäänkin pysyy ennallaan). Sen sijaan 
tuottavuutta tarkastelevat analyysit ovat viitanneet siihen, että tietyn 
iän jälkeen tuottavuus voi kääntyä laskuun.15 

Lazearin 1970-luvun lopulla esittämä teoria (Lazear 1979) tarjoaa tä-
hän yhden selityksen. Sen mukaan yksilön palkitsemisen osittainen 
siirtäminen tuleville vuosille ja työuran loppupäähän on rationaalista 
yrityksen palkkapolitiikkaa, kun työntekijän palkkausta tarkastellaan 
koko työsuhteen keston osalta eikä rajoituta vain yhden ajankohdan 
puntarointiin.16 

15 Eri-ikäisen työvoiman tuottavuuden eksakti vertailu on vaikeaa ja relaatiot iän ja 
tuottavuuden välillä poikkeavat erityyppisissä tehtävissä ja toimialoilla (ks. esim. Skirbekk 
2004).
16 Työsuhteen keston mukana nouseva palkkaus on myös kannustin tehokkaaseen 
työskentelyyn, sillä työntekijän intressissä on säilyttää työnantajansa luottamus odottaessaan 
työsuhteensa tulevia korkeampia palkkoja. Mitä vaikeampaa ja kalliimpaa työnantajan on 
suoraan kontrolloida palkollistensa päivittäistä työskentelyä, sitä houkuttelevampi tällainen 
palkkaukseen sisäänrakennettu kannustinmekanismi on. 
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Ajassa ja iän mukana nouseva palkka sitouttaa työntekijän työsuhtee-
seen. Käytännössä tämä voi johtaa siihen, että lopputyöuran aikana 
palkka ylittää tuottavuuden. Työntekijän kannalta kääntöpuolena on 
se, että työurien alkuvuosina palkka alittaa työntekijän tuottavuu-
den, jotta korkean palkan maksuvara loppuvuosille on mahdollinen. 
Mallin avulla on voitu selittää myös lakisääteisen eläkeiän oikeutus. 
Työnantajan näkökulmasta katsottuna onkin syytä rajata kestoltaan 
se jakso, jonka aikana palkka on korkeampi kuin työntekijän tuotta-
vuus.17 

Ikääntyneen työvoiman korkeille palkoille on järkeviä taloudellisia 
perusteluja, mutta rekrytointien yhteydessä niillä on hintansa, joka 
tulee esiin palkattaessa yritykseen uutta työvoimaa. Yrityksessä jo 
työskentelevien vanhempien työntekijöiden palkka heijastaa takapai-
noisen palkkauksen korkeaa palkkatasoa (ja myös heidän jo hankki-
maansa yrityskohtaista osaamista). Saman palkan tarjoaminen uusil-
le varttuneille tulokkaille ei ole taloudellisesti järkevää. Toisaalta yri-
tyksen on vaikea tarjota uusille varttuneille tulokkaille olennaisesti 
huonompaa palkkaa, koska se tulkittaisiin epätasa-arvoiseksi ja voisi 
siten heikentää työsuoritusta. Rekrytointi kohdistuu tällöin helposti 
nuorempaan henkilöön. 

Empiiristen tutkimusten mukaan takapainoinen palkkaus on yh-
teydessä laimeaan varttuneen työvoiman rekrytointiin (Adams ja  
Heywood 2007, Daniel ja Heywood 2007, Hirsch ym. 2000, Zwick 
2008, Pfeifer 2009). Erityinen mielenkiinto kohdistuu yrityksen koon 
vaikutukseen. Teoreettinen tutkimus viittaa siihen, että iän tai työsuh-
teen keston mukaan nousevalla palkkauksella on suurempi merkitys 
suurille yrityksille, sillä suuret yritykset investoivat pieniä yrityksiä 
enemmän yrityskohtaiseen koulutukseen ja omat sisäiset työmarkki-
nat tarjoavat niille enemmän mahdollisuuksia työvoimajärjestelyissä. 
Niin ikään työsuoritusten valvontakustannukset voivat olla korkeita 
erityisesti suurissa yrityksissä, minkä johdosta iän mukaan nouseva 

17 Suomen nykyinen vanhuuseläkejärjestelmä sisältää ns. joustavan eläkeiän 63–68 
-ikävuoden välillä. Näissä ikäluokissa työntekijä voi itse valita, milloin jää eläkkeelle. 
Työnantajan näkökulmasta tämä voi pitkittää entisestään sitä periodia, jonka aikana palkka 
ylittää tuottavuuden. 
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palkkaprofiili olisi erityisesti niille tyypillinen. Tämä puolestaan viit-
taa ikääntyneiden palkkaamisen olevan vähäistä nimenomaan suuris-
sa yrityksissä.18  

Työ- ja sosiaaliturvalainsäädännön vaikutuksia ikääntyneiden rekry-
tointeihin on tarkasteltu yllättävän vähän.19 Vaikka taustalla olevat 
järjestelmät tähtäävät sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, ne saat-
tavat sivutuotteena nostaa ikääntyneiden palkkaamisesta aiheutuvia 
kustannuksia ja vähentää ikääntyneiden palkkaamista. Aiemmin Suo-
messa oli voimassa käytäntö, jossa yli 50 henkilöä työllistävät yrityk-
set maksoivat vanhemmista työntekijöistä korkeampaa työeläkemak-
sua (ns. taulukkomaksu).  Tällä vuosikymmenellä tätä ko. maksujen 
ikäsidonnaisuutta lievennettiin asteittain ja kokonaan se poistettiin 
vuoden 2007 alusta. Ikääntyneiden rekrytointien kannalta tätä voi pi-
tää oikeana toimenpiteenä, vaikka empiirisen tutkimuksen mukaan 
vaikutusta rekrytointeihin ei ko. maksuilla ole näyttänyt olevan.20 
Ikääntyneiden työllisyyttä on pyritty parantamaan myös ikääntynei-
den sosiaaliturvamaksujen viisivuotisella alennuskokeilulla, joka tuli 
voimaan vuoden 2006 alusta. Siinä yli 54-vuotiaiden matalapalkkais-
ten työntekijöiden työantajille suunnattu tuki on suhteellisen suuri, 
enimmillään 220 euroa kuukaudessa. Arviointitutkimuksen mukaan 
tällä tuella ei kuitenkaan näyttäisi olevan tilastollisesti merkitsevää 
vaikutusta ikääntyneiden työttömien palkkaamiseen uusiin tehtäviin 
(Huttunen, Pirttilä ja Uusitalo 2009).  

Ikääntyneen työvoiman hintaan vaikuttavat osaltaan myös työkyvyt-
tömyyseläkkeisiin ja nykyisin työttömyysturvaan kuuluvat työnanta-
jan omavastuumaksut suuremmissa yrityksissä. Niiden käytöllä py-

18 Empiirinen evidenssi ei tältä osin ole yhdensuuntaista. Esimerkiksi Hu (2003) ja Adams 
ja Heywood (2007) raportoivat tuloksia, joiden mukaan ikääntyneiden rekrytoinnit ovat 
vähäisempiä suurissa yrityksissä. Heywood ym. (2008) on esimerkki toisensuuntaisista 
tuloksista. 
19 Niissä esillä ovat olleet muun muassa terveydenhuollon ja eläkejärjestelmän rahoituksen 
kannustimet sekä työsuhdeturva- ja antidiskriminointilainsäädäntö.
20 Suomessa Hakola ja Uusitalo (2005) arvioivat isompien yritysten aiemmin maksamien 
ikäsidonnaisten työeläkemaksujen vaikutusten rekrytointeihin. Heidän tulostensa mukaan 
ikääntyneistä korkeampaa vakuutusmaksua maksaneet yritykset eivät rekrytoineet heitä sen 
vähempää kuin muutkaan yritykset.
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ritään osittain myös ehkäisemään järjestelmien ylikäyttöä. Tutkimus 
on viitannut siihen, että omavastuukäytännöllä on tämän suuntainen 
vaikutus (Hakola ja Uusitalo 2005). Avoinna oleva kysymys on se, 
onko omavastuumaksuilla vaikutusta yritysten halukkuuteen palka-
ta vanhempaa työvoimaa. Tällainen negatiivinen rekrytointivaikutus 
havaittiin Ranskassa, missä on ollut käytössä samantyyppinen työttö-
myysturvan omavastuujärjestelmä (Behaghel ym. 2008). 

3.5 Johtopäätöksiä 

Empiiriset tutkimustulokset viittaavat siihen, että viime vuosina 
ikääntyneiden työllisyyden paraneminen ollut seurausta työn jatka-
misesta olemassa olevissa työsuhteissa. Sen sijaan rekrytoinnit eivät 
näytä lisääntyneen vanhemmissa ikäryhmissä. Tätä voi pitää ongel-
mallisena monestakin syystä.

Vanhemman työvoiman kannalta rekrytointien vähyys on pulmallis-
ta. Toteutunut ja jatkossa etenevä varhaiseläkereittien karsinta poistaa 
eläkkeelle siirtymisen vaihtoehtoja, kun myöhemmällä iällä jäädään 
työttömäksi. On todennäköistä, että hyödykemarkkinoilla tapahtuu 
muutoksia, joiden seurauksena työmarkkinoilla työpaikkoja häviää 
ja syntyy entistä vauhdikkaammin. Tämä korostaa työmarkkinaliik-
kuvuuden, siis myös rekrytointien merkitystä vanhemmalla iällä. Ir-
tisanotuksi joutuneiden paluu takaisin työmarkkinoille on luonnolli-
sesti tärkeää myös työuratavoitteiden kannalta. 

Rekrytointien vähäisyyteen ei ole vain yhtä selitystä. Omalta osal-
taan siihen on luonnollisesti vaikuttanut myös ikääntyneiden vähäi-
nen työvoiman tarjonta. Siihen puolestaan ovat osasyynä varhais-
eläkemahdollisuudet, joka ovat taanneet turvatun toimeentulon työ-
markkinoiden ulkopuolella. Myös odotukset varhaisesta eläkkeelle 
siirtymisestä ovat vähentäneet koulutuksen päivittämishaluja ja pit-
kittäneet työuran lopun jäähdyttelyvaihetta. Rekrytointeja tukevan 
kehityksen kannalta on tärkeätä, että sekä työntekijöiden omat että 
työnantajien investoinnit osaamisen ylläpitoon säilyvät entistä pi-
demmälle iälle. Tämä on tärkeää myös siitä syystä, ettei palkan ja 
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tuottavuuden kuilusta syntyisi estettä rekrytoinneille vanhemmissa 
ikäluokissa. Omalta osaltaan siirtyminen palkkauksen ”ikäautomaa-
teista” työsuorituksen arviointiin on vahvistamassa varttuneempien 
rekrytointimahdollisuuksia. 

Ikääntyneen työvoiman rekrytointimahdollisuudet muodostuvat pit-
källe markkinaehtoisesti ja taustalla on yritysten taloudellinen pää-
töksenteko. Nämä realiteetit on syytä tunnustaa. Samalla on hyvä 
tunnistaa myös se, miten olemassa olevat instituutiot, kuten eläkejär-
jestelmä, vaikuttavat yritysten päätöksentekoon. Jos eläkejärjestelmä 
tarjoaa mahdollisuuksia ja kannustimia työuran aikaiseen lopetta-
miseen, niin ei myöskään synny kysyntää ikääntyvälle työvoimalle. 
Eläkejärjestelmän muutokset, ml. eläkeikien korotukset, omalta osal-
taan vahvistavat rekrytointiedellytyksiä. 

Rekrytointien lisäys on keskeinen tekijä työuratavoitteiden toteut-
tamisessa. On tärkeää, että politiikkatoimia valittaessa tarkastellaan 
niiden vaikutuksia rekrytointeihin. Työhyvinvointia parantavilla uu-
distuksilla on iso merkitys työssä jatkamisen kannalta. Toisaalta nii-
den vaikutus rekrytointeihin on vähäinen. Tämä viittaa siihen, että 
pelkästään pehmeillä työhyvinvointia, työilmapiiriä ja jaksamista 
parantavilla uudistuksilla ei päästä tarpeeksi pitkälle.  

Tässä artikkelissa on tuotu esille myös se, että työurien pidentäminen 
useilla vuosilla nopeassa aikataulussa on vaativa tavoite. Työurien 
pidentäminen on itsessään hyvin perusteltua eliniän ja väestön ter-
veyden kohotessa, ja eläkejärjestelmän muutoksilla on syytä tukea 
tämän suuntaista tavoitetta.  Julkisen talouden parempaa kestävyyttä 
tavoiteltaessa ei kannata laittaa kaikkea toivoa pelkästään työurien 
pitenemisen varaan, sillä tarvittava työurien pidennys vaikuttaa epä-
realistisen suurelta. Lisäksi ikääntyneen työvoiman kysyntää tukevat 
talouspolitiikan keinot eivät ole ilmeisiä tai helppoja. Myös eläkeikää 
lähestyvien ikäluokkien varallisuustason nousu on tekijä, joka osal-
taan voi varhentaa eläkkeellesiirtymisikää. Tämä varallisuusvaikutus 
voi kumota osan eläkeuudistusten tuomista myönteisistä vaikutuksis-
ta eläkkeellesiirtymisikään. 
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Eksakti tavoite ja mittari eläkkeellesiirtymisiän kehitykselle jänte-
vöittävät eläkepoliittista keskustelua ja edellyttävät uudistusesityk-
siltä konkreettisuutta ja niiden laadukasta vaikutusarviointia. Valittu 
mittari kohdentaa yhteiskunnallista huomiota nimenomaan työuran 
lopun kehitykseen. Tämä voi jättää muut työuran pituuteen vaikutta-
vat tekijät, mm. lastenhoitoon liittyvien vapaiden vaikutukset huomi-
oimatta. Siten kokonaistyöpanoksen ja erityisesti työnjättöiän kehi-
tystä pitää seurata myös muilla mittareilla.
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

4.1 Johdanto

Vero- ja sosiaalipoliittisen keskustelun keskeisiä teemoja viime vuo-
sina ovat olleet työnteon kannustimet ja niiden vaikutukset työn tar-
jontaan ja työttömyyteen. Kannustimia parantamalla on haluttu lisätä 
työn tarjontaa eli saada työttömät hakeutumaan ansiotyöhön tai jo 
ansiotyössä olevat työskentelemään enemmän. Kannustimilla on py-
ritty myös edistämään työntekijöiden halua kehittää ammattitaitoaan 
ja siten parantaa työn tuottavuutta. 

Kannustavuus ja korkea toimeentuloturvan taso ovat lähtökohtai-
sesti vastakkaisia tavoitteita. Työnteon kannustavuuden lisääminen 
heikentää tulontasausjärjestelmien tehokkuutta ja lisää tuloeroja. 
Toisaalta jos kannustava järjestelmä edistää työttömien hakeutumis-
ta työmarkkinoille ja auttaa pienituloisia palkansaajia kohentamaan 
elintasoaan, tuloerot voivat kaventua. Molempien näkökohtien huo-
mioon ottaminen on perinteinen haaste vero- ja sosiaaliturvajärjestel-
mien kehittämiselle.
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Suomessa tavoite kannustavuuden lisäämisestä on ollut esillä useis-
sa hallitusohjelmissa. Sitä on pyritty edistämään esimerkiksi vuoden 
1996 kannustinloukkutyöryhmän ehdotusten mukaisilla toimenpi-
teillä, ansiotulojen marginaaliveroja alentamalla sekä työperäisiä ve-
rovähennyksiä korottamalla. Kannustavuuden edistäminen on myös 
yksi sosiaaliturvan kokonaisuudistusta valmistelevan SATA-komite-
an tavoitteista. 

Kannustavuudella tarkoitetaan yleisesti vero- ja etuusjärjestelmän 
rakenteellisia ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, missä määrin 
työn tekeminen on taloudellisesti kannattavaa. Taloudellisten tekijöi-
den lisäksi erilaiset yksilö- ja kotitalouskohtaiset syyt sekä sosiaali-
etuuksien myöntämiskäytännöt vaikuttavat halukkuuteen vastaanot-
taa työtä tai lisätä työntekoa. Edellä mainitut tekijät voivat lisätä tai 
vähentää työn kokonaistarjontaa yhteiskunnassa. Työttömyyden taso 
ja tehtyjen työtuntien määrä riippuvat kuitenkin myös työn kysyn-
nästä eli siitä miten paljon, missä ja minkälaista työtä on saatavissa. 

Laajasti määriteltynä kannustinloukuilla tarkoitetaan siis järjestel-
mään sisältyviä työn tekemistä vaikeuttavia piirteitä. Työttömyys-
loukussa käytettävissä olevien tulojen ero työttömänä ja ansiotyössä 
oltaessa on niin pieni, ettei työttömän kannata hakeutua ansiotyöhön. 
Vastaavasti jo ansiotyötä tekevä on tuloloukussa, jos lisätyön teke-
minen ei johda mainittavaan toimeentulon lisääntymiseen. Etuuksien 
myöntämiseen liittyvä hallinnollinen jäykkyys voi puolestaan aiheut-
taa byrokratialoukun1. 

Suomessa työnteon kannustimia ovat arvioineet esimerkkilaskelmi-
en avulla muun muassa Niinivaara (1999), Kurjenoja (2000 ja 2004) 
sekä Viitamäki (2001)2, joiden mukaan kannustavuus on yleisesti li-
sääntynyt 1990-luvun lopulla tehtyjen uudistusten seurauksena. Hon-
kasen ym. (2007) mikrosimulointimallilla tekemien laskelmien mu-
kaan työttömyysloukussa olevien lukumäärä väheni vuosina 1995–
2004 noin 17 prosenttiin työttömyyttä kokeneista kotitalouksista.  

1 Loukkujen määritelmistä ks. esim. VNK (1996) ja OECD (1997, 2005).
2 Esimerkkilaskelmia ovat tehneet myös mm. Viitamäki (1995), YM (1995), VNK (1996) 
ja YM (2001).
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Hakola-Uusitalo ym. (2007) sovelsivat samaa menetelmää ja havait-
sivat työttömyysloukussa olevien lukumäärän vähentyneen edelleen, 
ollen noin 15 prosenttia työttömistä vuonna 2007.3

Empiirisissä tutkimuksissa verojen ja sosiaalietuuksien on todettu 
vaikuttavan sekä työmarkkinoille osallistumiseen (ns. ekstensiivinen 
marginaali) että työmarkkinoilla jo olevien työn tarjontaan (intensii-
vinen marginaali)4. Todetut vaikutukset riippuvat usein kotitalouksi-
en rakenteesta ja tulotasosta, mistä syystä kannustimien arviointi on 
syytä kohdentaa eri elämäntilanteissa oleviin kotitalouksiin pikem-
min kuin koko työvoiman tasolle (Carone ym. 2004). Suomessa työn 
tarjontavaikutuksia ovat tutkineet muun muassa Ilmakunnas (1997), 
Kuismanen (1999) sekä Laine ja Uusitalo (2001)5. Viimeksi mainit-
tujen mukaan 1990-luvulla toteutetut uudistukset lisäsivät työn tar-
jontaa noin 30 000 henkilötyövuodella. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan lisätyön taloudellisia kannustimia 
Suomessa vuonna 2009. Tavoitteena on antaa monipuolinen kuva 
nykyisen vero- ja etuusjärjestelmän kannustavuudesta sekä sen ai- 
heuttamista tuloloukuista. Tällainen tarkastelu on hyödyllistä kannus-
tinloukkujen identifioimiseksi, vero- ja etuusjärjestelmän toiminnan 
ymmärtämiseksi sekä siihen liittyvien uudistusten vaikutusten arvi-
oimiseksi (Carone ym. 2004). Laskelmia tehdään sekä esimerkkita-
pauksilla että koko väestöä edustavalla otosaineistolla. Vaikutuksia 
työn tarjontaan ei arvioida.

3 Parpon (2004) mukaan vuonna 2003 työttömyysloukussa oli 13 prosenttia vuoden aikana 
työttömyyttä kokeneista kotitalouksista. Tuloloukussa oli kahdeksan prosenttia kaikista 
kotitalouksista. Muita mikrosimulointia hyödyntäviä tutkimuksia ovat tehneet mm. Parpo 
(2001), Sallila (2001) ja Honkanen (2008). Kansainvälisestä eri maita vertailevasta 
kirjallisuudesta ks. esim. Carone ja Salomäki (2001), Carone ym. (2004), Immervoll (2004), 
OECD (2005 ja 2007) ja Immervoll ym. (2007). 
4 Yleisen näkemyksen mukaan vaikutus edelliseen on suurempi kuin jälkimmäiseen. 
Laajasta työn tarjontaa koskevasta kirjallisuudesta ks. Blundell ja MaCurdy (1999) sekä 
Meghir ja Phillips (2008). 
5 Ks. myös Holm ym. (1998), Kyyrä (1999) sekä katsaus Korkeamäki ja Uusitalo (2006). 
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Luvussa 4.2 kuvataan laskelmissa käytettyä menetelmää ja niissä 
tehtyjä oletuksia. Luvuissa 4.3 ja 4.4 arvioidaan tuloksia ja luvussa 
4.5 esitetään loppupäätelmiä.

4.2 Lisätyön kannustimet ja laskentaperiaatteet 

Efektiivinen marginaaliveroaste 

Lisätyön taloudellista kannustavuutta mitataan efektiivisellä margi-
naaliveroasteella (METR6). Se kuvaa sitä osuutta bruttopalkan (tai 
muun työtulon) lisäyksestä, joka jää saamatta tuloverojen, veron-
luonteisten maksujen, pienenevien etuuksien ja nousevien tulosidon-
naisten palvelumaksujen vuoksi. Toisin sanoen se mittaa sitä osuut-
ta bruttotulon muutoksesta, joka ei lisää käytettävissä olevia tuloja. 
Efektiivinen marginaaliveroaste saadaan yhtälöstä 

%1001 









lisäysanbruttopalk
lisäystulojenolevienssäkäytettäviMETR  (1) 

Jos efektiivinen marginaaliveroaste on nolla, käytettävissä olevat tu-
lot lisääntyvät yhtä paljon kuin bruttopalkka. Jos efektiivinen margi-
naaliveroaste on 100 prosenttia, lisätyön tekeminen ei tuota lainkaan 
taloudellista hyötyä. Tällainen tilanne syntyy esimerkiksi, jos henki-
lö saa toimeentulotukea ja ns. etuoikeutettu tulo on täysimääräinen. 

Se, kuinka suuri efektiivisen marginaaliveroasteen tulee olla, jot-
ta voidaan puhua tuloloukusta, on harkinnanvaraista. Esimerkiksi  
Parpo (2004) on määritellyt tuloloukussa oleviksi ne kotitaloudet, 
joiden efektiivinen marginaaliveroaste on vähintään 80 prosenttia. 
Jäljempänä tuloloukuksi tulkitaan tilanne, jossa efektiivinen mar-
ginaaliveroaste on vähintään 70 prosenttia. Parpo toteaa, että tulo-
loukkujen määrä on vahvasti sidoksissa laskelmien oletuksiin, mistä 

6 Lyhenne tulee englanninkielisistä sanoista Marginal Effective Tax Rate. 
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syystä on luontevaa tarkastella ennen kaikkea sitä, ketkä tuloloukkui-
hin joutuvat ja mistä ne muodostuvat.

Jotta saadaan käsitys siitä, mitkä tekijät vaikuttavat efektiiviseen 
marginaaliveroasteeseen, on hyödyllistä tarkastella kunkin osateki-
jän marginaalivaikutusta erikseen (vrt. Carone ym. 2004). Suomen 
järjestelmään sovellettuna kaava (1) voidaan kirjoittaa muotoon 

%100






 


lisäysanbruttopalk
TKAEPVMETR , (2)

jossa V∆ on tuloveron ja veronluonteisten maksujen muutos, P∆
päivähoitomaksun muutos, E∆ työttömyysetuuden muutos, A∆  asu-
mistuen muutos, K∆ lasten kotihoidontuen hoitolisän muutos ja T∆
toimeentulotuen muutos.7  

Laskelmissa tehdyt oletukset

Efektiivisiä marginaaliveroja laskettaessa on pohdittava kenen ja 
mitä tuloja lisätään ja kenen taloudellisen tilanteen muutosta tarkas-
tellaan. Kunkin henkilön omia tuloja verotetaan marginaaliveroas-
teen mukaan, mutta tulonlisäys voi vähentää omia, puolison, per-
heen tai kotitalouden etuuksia tai lisätä kotitalouden tulosidonnaisia 
maksuja. Siten on luontevaa, että tarkasteltaessa jonkun henkilön (tai 
henkilöiden) ansiotulojen lisäystä, taloudellisen tilanteen muutosta 
arvioidaan kotitalouden tasolla. Tässä esitetyissä laskelmissa ainoas-
taan yhdelle kotitalouden jäsenelle lisätään palkkatuloa. 

7 Työttömästä työmarkkinoille siirtymisen taloudellista kannustavuutta voidaan arvioida 
useilla mittareilla. Työllistymisveroasteella mitataan käytettävissä olevien tulojen muutosta 
työmarkkinoille siirryttäessä (esim. Carone ym. 2004, Parpo 2004, Honkanen ym. 2007). 
Nettokorvausasteella mitataan etuudensaajan käytettävissä olevien tulojen suhdetta työssä 
olevan käytettävissä oleviin tuloihin. Kynnyspalkka puolestaan kuvaa sitä bruttopalkkaa, 
jolla käytettävissä oleva tulo on vähintään yhtä suuri kuin työttömänä oltaessa (Viitamäki 
2001).
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Palkanlisäyksen suuruudella on myös merkitystä. Sen on oltava riit-
tävän suuri, jotta vaikutus työn tarjontaan on mielekäs, mutta riittä-
vän pieni, jotta järjestelmän ominaispiirteet tulevat selkeästi esille 
(Immervoll 2004). Työntekijä pystyy harvoin valitsemaan työai-
kaansa itse, joten hyvin pieni työpanoksen lisäys ei ole realistinen 
vaihtoehto. Tällaiset tulonlisäykset aiheuttavat myös hämmentävän 
korkeita efektiivisiä marginaaliveroasteita8. Suuri tulonlisäys puoles-
taan pienentää marginaalivaikutuksia ja vähentää loukussa olevien 
lukumäärää (Parpo 2004). 

Esimerkkilaskelmissa oletetaan, että myös toimeentulotukiasiakkaat 
ovat työnhakijoita ja saavat ensisijaista työttömyysturvaa. Kun työtön 
alkaa tehdä ansiotyötä, veronalainen tulo muodostuu sekä palkasta 
että sovitellusta työttömyysetuudesta9. Muuta veronalaista tuloa hen-
kilöllä ei ole. Kun soviteltu työttömyysetuus loppuu palkkatulojen 
noustessa, työttömästä tulee kokoaikainen palkansaaja. Palkanlisä-
yksenä on käytetty kaikilla tulotasoilla 50 euroa kuukaudessa.

Asumismenoina käytetään yleistä asumistukea saavien kotitalouksien 
keskivuokria vapaarahoitteisissa asunnoissa asumistuen kolmannes-
sa kuntaryhmässä. Tässä kuntaryhmässä asuu lähes puolet kaikista 
asumistuen saajista. Asuntojen oletetaan olevan uusia, jolloin vuok-
ratasot ovat lähes kaikissa tapauksissa pienempiä kuin yleisen asu-
mistuen hyväksyttävät enimmäisasumismenot. Samat asumismenot 
on hyväksytty myös toimeentulotuessa, vaikka oletus ei ole realisti-
nen pääkaupunkiseudulla eikä välttämättä muissakaan kasvukeskuk-
sissa, joissa vuokrataso on korkea. Näissä kunnissa toimeentulotukea 
myönnetään jonkin verran suuremmilla tuloilla kuin laskelmista käy 
ilmi, jolloin myös toimeentulotuen marginaalivaikutukset ulottuvat 
korkeammalle tulotasolle. 

8 Esimerkiksi yhden euron tulon lisäys pienentää yleistä asumistukea yli kymmenen euroa 
pienimmän maksettavan tuen rajan alittuessa. 
9 Soviteltua työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa voidaan maksaa työttömälle, joka 
tekee työnantajan aloitteesta osa-aikaista tai lyhennettyä työtä, jossa työaika on enintään 
75 prosenttia alalla sovellettavasta kokoaikaisesta enimmäistyöajasta. Soviteltua etuutta 
voidaan maksaa myös, jos työ on kokoaikaista, mutta kestää enintään kaksi viikkoa. 
Soviteltua etuutta maksetaan joko kuukauden tai neljän viikon sovittelujaksolta, jonka 
aikaisesta palkasta puolet vähennetään täysimääräisestä työttömyysetuudesta.
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Verotuksessa otetaan huomioon keskimääräiset kunnallis- ja kirkol-
lisveroprosentit ja ainoastaan viran puolesta tehtävät vähennykset. 
Päivähoitomaksut lasketaan kokopäivähoidon mukaisina kunnalli-
sessa päiväkodissa. Ansiopäivärahalla olevan työttömän oletetaan 
saaneen aiemmin keskipalkkaa10 tai olleen hyvin pienituloinen (puo-
let keskipalkasta). 

Lapsiperheissä oletetaan olevan yhdestä neljään lasta, joista ensim-
mäinen ja kolmas on päivähoitoikäinen. Jos perheessä on kaksi huol-
tajaa, sitä, jonka tulonlisäyksen vaikutusta tarkastellaan, kutsutaan 
”ensimmäiseksi puolisoksi” ja toista huoltajaa ”toiseksi puolisoksi”. 

Efektiiviset marginaaliveroasteet lasketaan seuraaville esimerkkita-
pauksille:

• yksin asuva, joka työttömänä saa työmarkkinatukea tai ansiopäi-
värahaa (aiempi palkka 2900 €/kk tai 1450 €/kk);

 
• yksinhuoltaja, joka työttömänä saa työmarkkinatukea tai ansiopäi-

värahaa (aiempi palkka 2900 €/kk tai 1450 €/kk);
 
• kahden aikuisen perhe, jossa ensimmäinen puoliso saa työttömänä 

työmarkkinatukea tai ansiopäivärahaa (aiempi palkka 2900 €/kk 
tai 1450 €/kk) ja toinen puoliso saa 

 - pientä palkkaa kokoaikaisessa työssä (1450 €/kk)
 
 - ansiopäivärahaa (aiempi palkka 2900 €/kk tai 1450 €/kk)
 
 - lasten kotihoidon tukea.

Aineistolaskelmissa käytettävät tiedot perustuvat todellisiin otoshen-
kilöiden rekisteri- tai haastattelutietoihin. Valittavana on lähinnä se, 

10 Keskipalkka on arvioitu palkansaajien säännöllisen työajan keskiansion mukaan 
vuoden 2008 neljännesten keskiarvona (Tilastokeskus). Tätä on korotettu ennakoidun 
ansiotasoindeksin mukaan ja pyöristetty alaspäin tasalukuun, jolloin keskipalkka on  2900 
€/kk.



Jussi Laitila - Heikki Viitamäki

80

kenen palkkatuloa lisätään ja kuinka paljon. Tämä on tehty vastaaval-
la tavalla kuin esimerkkilaskelmissa, eli työttömille, palkansaajille ja 
yrittäjille on lisätty palkkatuloa 600 euroa vuodessa, mikä vastaa 50 
euroa kuukaudessa. Tulo on lisätty ns. viitehenkilölle, joka on yleen-
sä kotitalouden suurituloisin henkilö. 

Laskelmat on tehty Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen ja val-
tionvarainministeriön käytössä olevalla TUJA-mikrosimulointimal-
lilla vuoden 2009 vero- ja etuusperusteiden mukaisina sekä kyseisen 
vuoden tasoon ajantasaistetulla otosaineistolla11. 

4.3 Esimerkkilaskelmat 

Esimerkkilaskelmilla voidaan havainnollistaa vero- ja etuusjärjestel-
män rakenteellisia tekijöitä. Yleistysten tekeminen edellyttää kuiten-
kin erilaisiin kotitaloustyyppeihin, tuloihin ja tulotasoihin liittyviä 
laskelmia. Tämän artikkelin tausta-aineistona ovat varsin kattavat 
ja yksityiskohtaiset laskelmat suurelle määrälle kotitaloustyyppejä. 
Niiden tavoitteena on arvioida, minkälaiset kotitaloudet tyypillisesti 
ovat tuloloukussa ja toisaalta sitä, mistä tekijöistä loukut muodostu-
vat. Esimerkiksi sellaisia perheitä, jossa toinen huoltaja on suuritu-
loinen, ei ole tarkasteltu, koska ensimmäisen efektiivinen marginaa-
liveroaste muodostuu tällöin vain huoltajan sovitellusta työttömyys-
etuudesta ja marginaaliverosta. 

Kaikkia laskelmia ei ole mahdollista tarkastella yksityiskohtaisesti 
tässä yhteydessä. Kuvioissa 1–6 on esitetty efektiivisten marginaa-
liveroasteiden muodostuminen kolmelle yhden ja kahden huoltajan 
kotitaloudelle. Yhteenvetotaulukoissa on esitetty lasketuista tapa-
uksista ne tuloalueet, joissa efektiivinen marginaaliveroaste ylittää 
70 prosenttia, eli tuloloukuiksi tulkitut tilanteet. Havainnollisuuden 
vuoksi kuvioissa esitetyt kotitaloustyypit on merkitty taulukoihin 
tummennettuna.

11 Ks. TUJA-mallin käsikirja, Niinivaara ja Viitamäki (2005).
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Kunkin kaavassa (2) esitetyn osatekijän marginaalivaikutukset on 
laskettu erikseen jokaiselle tapaukselle. Efektiivinen marginaalivero-
aste saadaan näiden yksittäisten marginaalivaikutusten summana. 

Yhden huoltajan kotitaloudet 

Kuviossa 1 on esitetty yksin asuvan työmarkkinatukea saavan henki-
lön efektiiviset marginaaliveroasteet. Henkilö on oikeutettu yleiseen 
asumistukeen ja toimeentulotukeen. Hänen käytettävissä olevat tulon-
sa muodostuvat siten nettomääräisistä palkasta ja työmarkkinatuesta 
sekä asumistuesta ja toimeentulotuesta. Henkilön saadessa toimeen-
tulotukea efektiivinen marginaaliveroaste on runsaat 80 prosenttia. 
Alle 100 prosentin vaikutus johtuu siitä, että 20 prosenttia nettopal-
kasta jätetään ottamatta huomioon ns. etuoikeutettuna tulona12. Toi-
meentulotuki loppuu kuukausipalkan ollessa noin 600 euroa.

Työttömyysetuutta sovitellaan siten, että se pienenee puolella palkan 
määrästä. Tarveharkintaisen asumistuen marginaalivaikutus on so-
vitellun työmarkkinatuen tuloalueella 17–19 prosenttia. Näin pieni 
marginaalivaikutus johtuu siitä, että työmarkkinatuen pienentyessä 
asumistuen perusteena oleva bruttotulo lisääntyy vain puolella palkan 
lisäyksestä. Kun työmarkkinatuki loppuu noin 1 100 palkkatuloilla, 
asumistuen marginaalivaikutus kaksinkertaistuu. Asumistuki loppuu 
kun kuukausipalkka on noin 1 300 euroa. Korkea marginaalivaiku-
tus viime vaiheessa johtuu siitä, että asumistuelle on säädetty pienin 
maksettava määrä. 

12 Yksin asuvan ja perheen etuoikeutettu tulo voi olla enintään 150 euroa kuukaudessa.
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Kuvio 1.  Yksin asuvan efektiivinen marginaaliveroaste, %. 
Ensisijainen etuus työmarkkinatuki. Asumismeno 
395 €/kk
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Jos aiemmin keskipalkkaa (2 900 €/kk) saanut yksin asuva henkilö 
saa ansiopäivärahaa, päivärahan suuruus on 1 433 €/kk, eikä henki-
lö ole oikeutettu toimeentulotukeen eikä asumistukeen. Kuviosta 2 
ilmenee, että pienillä ansiotuloilla efektiivinen marginaalivero on 50 
–60 prosenttia, mutta palkkatulon lisääntyessä se nousee varsin kor-
keaksi. Soviteltava päiväraha ulottuu korkeammalle tulotasolle kuin 
työmarkkinatukea saataessa, koska päiväraha on työmarkkinatukea 
suurempi. Samalla palkasta maksettava marginaalivero nousee. Läh-
tökohtaisesti työttömyysetuus pienenee puolella palkanlisäyksestä, 
mutta ns. 90-prosentin säännön johdosta soviteltu päiväraha ja työt-
tömyyden aikainen palkka voivat olla yhteensä enintään 90 prosenttia 
päivärahan perusteena olevasta palkasta13. Tämän seurauksena työt-
tömyysetuus pienenee tietyllä tuloalueella palkan nousua vastaavasti 
ja efektiivinen marginaaliveroaste nousee noin 100 prosenttiin.14 

13 Soviteltuna päivärahana maksetaan kuitenkin aina vähintään se, mitä henkilöllä olisi 
oikeus saada peruspäivärahana. Mikäli hakijalle maksetaan korotettua ansio-osaa tai 
työllistymislisää, palkka ja soviteltu päiväraha voivat nousta täyttä päiväpalkkaa vastaavaan 
määrään.
14 Se, että efektiivien marginaaliveroaste ylittää 100 %, johtuu palkan perusteella 
maksettavista sosiaalivakuutusmaksuista.
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Kuvio 2.  Yksin asuvan efektiivinen marginaaliveroaste, %. 
Ensisijainen etuus ansiopäiväraha (aiempi palkka 
2 900 e/kk). Asumismeno 395 €/kk
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Osa-aikaista tai tilapäistä työtä tekevällä työttömällä efektiivinen 
marginaaliveroaste on selvästi korkeampi kuin suurituloisella koko-
aikaisella palkansaajalla. Jälkimmäisellä se muodostuu ainoastaan 
marginaaliverosta, joka käytetyillä laskentaoletuksilla on enimmil-
lään runsaat 56 prosenttia. Kaikkein suurituloisimmilla, ansiotulovä-
hennyksen ja työtulovähennyksen loputtua, se on runsaat 54 prosent-
tia.

Kuviossa 3 tarkastellaan perhettä, jossa yhden lapsen yksinhuolta-
ja saa työmarkkinatukea. Perhe ei ole oikeutettu toimeentulotukeen, 
mikä johtuu lähinnä siitä, että lapsilisä ja elatustuki otetaan toimeen-
tulotuessa tulona huomioon. Efektiivinen marginaaliveroaste on 
pienillä palkkatuloilla aluksi 60–70 prosenttia, mutta nousee palkan 
lisääntyessä noin 80 prosenttiin. Työmarkkinatuki on lapsikorotuk-
sen johdosta hieman suurempi kuin yksin asuvalla, mistä johtuen 
tuki loppuu lievästi korkeammalla palkkatasolla15. Tämän jälkeen  
verotuksen ja asumistuen marginaalivaikutukset ovat kumpikin 

15 Soviteltu työttömyysetuus loppuu, kun palkka on kaksi kertaa työttömyysetuuden määrää. 
Kuitenkin 90-prosentin säännön johdosta päiväraha voi loppua jonkin verran aiemmin. 
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runsaat 30 prosenttia ja päivähoitomaksun kanssa yhteensä 70–80 
prosenttia. Kunnallisen päivähoitomaksun vaikutus on aluksi noin 
kuusi prosenttia, mutta nousee veronalaisen tulon lisääntyessä kak-
sinkertaiseksi. 

Kuvio 3.  Yksinhuoltajan efektiivinen marginaaliveroaste, 
%. Ensisijainen etuus työmarkkinatuki. Yksi lapsi. 
Asumismeno 540 €/kk
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Taulukkoon 1 on koottu ne palkkatasot, joilla yhden huoltajan ko-
titalouksien efektiiviset marginaaliveroasteet ovat yli 70 prosenttia. 
Havaitaan, että yksin asuvien työmarkkinatukea saavien henkilöiden 
ei juuri kannata hankkia pieniä työtuloja. Pientä ansiopäivärahaa saa-
villa kannustinongelmat korostuvat hyvin vähäisiä tuloja lukuunot-
tamatta siihen asti kunnes päiväraha loppuu. Jos ansiopäiväraha on 
suuri, ongelmat siirtyvät ylemmälle tulotasolle. 

Yksinhuoltajilla lisätyön kannustimet ovat heikkoja laajalla tulo-
alueella. Työmarkkinatuella olevan efektiivinen marginaaliveroas-
te on pienillä palkkatasoilla 60–70 prosenttia, mutta nousee varsin 
korkeaksi osa-aikaista tai pienipalkkaista kokoaikatyötä tekevillä. 
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Jos yksinhuoltaja saa ansiopäivärahaa, kannustinongelmat ulottuvat 
korkeammalle tulotasolle ennen kaikkea sovitellun päivärahan, asu-
mistuen ja lisääntyvässä määrin myös marginaaliveroasteen seurauk-
sena. 

Taulukko 1. Palkkataso, jolla efektiivinen marginaaliveroaste 
on yli 70 %. Yhden huoltajan kotitaloudet 
(lapsia 0-3) 

           Palkkataso 
Yksin asuva, työmarkkinatuki  0 - 1 300
Yksin asuva, ansiopäiväraha (aiempi palkka 2 900 €/kk) 1 200 - 2 400
Yksin asuva, ansiopäiväraha (aiempi palkka 1 450 €/kk) 600 - 1 200
Yksinhuoltaja, työmarkkinatuki 
    - 1 lapsi 800 - 1 800
    - 2 lasta 1 000 - 2 200
    - 3 lasta 1 000 - 2 400
Yksinhuoltaja, ansiopäiväraha (aiempi palkka 2 900 €/kk) 
    - 1 lapsi 0 - 2 400
    - 2 lasta 0 - 2 400
    - 3 lasta 0 - 2 400
Yksinhuoltaja, ansiopäiväraha (aiempi palkka 1 450 €/kk) 
    - 1 lapsi 0 - 1 800
    - 2 lasta 0 - 2 200
    - 3 lasta 0 - 2 400

Kahden huoltajan kotitaloudet

Kuviossa 4 nelihenkisen perheen molemmat puolisot saavat työmark-
kinatukea (toinen puoliso ei saa palkkaa). Perhe saa toimeentulotu-
kea aina siihen asti, kunnes ensimmäinen puoliso on kokoaikainen 
palkansaaja, jonka kuukausipalkka on runsaat 2 000 euroa. Efektii-
vinen marginaaliveroaste säilyy tämän jälkeenkin hyvin korkeana, 
kunnes myös toisen puolison työmarkkinatuki loppuu. Syynä on se, 
että ensimmäisen puolison palkkatulot otetaan huomioon toisen puo-
lison työmarkkinatuen tarveharkinnassa. Tämän jälkeen perhe saa 
toimeentulonsa ainoastaan ensimmäisen puolison palkasta. 
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Kuvio 4.  Efektiivinen marginaaliveroaste, %. Ensimmäisen 
puolison ensisijainen etuus työmarkkinatuki. 
Myös toinen puoliso saa työmarkkinatukea. Kaksi 
lasta. Asumismeno 710 €/kk
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Mikäli edellä tarkastellussa tapauksessa toinen puoliso onkin ansio-
työssä tai saa ansiopäivärahaa, hänen tulonsa otetaan huomioon en-
simmäisen puolison työmarkkinatuen määrää laskettaessa. Tarvehar-
kinnan edellytykset arvioidaan ensin, minkä jälkeen etuus sovitellaan 
omien työtulojen kanssa16. Jos toisen puolison palkka on esimerkiksi 
puolet keskipalkasta (1 450 €/kk), ensimmäisen puolison työmarkki-
natuki on tarveharkinnan jälkeen runsaat 30 euroa kuukaudessa täysi-
määräistä tukea pienempi. Tämä on siten se taso, josta tukea sovitel-
laan omien palkkatulojen kanssa. Mitä suurempi on toisen puolison 
palkka tai ansiopäiväraha, sitä pienempi on ensimmäisen puolison 
soviteltava työmarkkinatuki ja sitä alemmalle tulotasolle sen margi-
naalivaikutus ulottuu.

16 Tarveharkinta toteutuu siten, että täysimääräisestä työmarkkinatuesta vähennetään 
huoltovelvollisella 50 prosenttia siitä tulojen osasta, joka ylittää 848 euroa. Yksin asuvalla 
vähennys on 75 prosenttia siitä tulon osasta, joka ylittää 253 euroa. Jokaisesta lapsesta 
tulorajaa korotetaan 106 euroa. Puolison tulot otetaan huomioon vasta 536 euroa kuukaudessa 
ylittävältä osin.
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Tilanne, jossa kahden lapsen perheessä ensimmäinen puoliso saa työ-
markkinatukea ja toinen puoliso saa lasten kotihoidon tukea ilmenee 
kuviosta 5. Myös tässä tapauksessa tulot muodostuvat niin pieniksi, 
että perhe saa aluksi toimeentulotukea. Se loppuu ensimmäisen puo-
lison saadessa palkkaa noin 2000 euroa kuukaudessa. Lasten koti-
hoidon tuen marginaalivaikutus on pieni, nettomääräisesti noin kuusi 
prosenttia. Se muodostuu tarveharkintaisesta hoitolisästä, joka on 
täysimääräisenä 168 euroa kuukaudessa. Hoitolisä maksetaan vain 
yhdestä lapsesta. 

Kuvio 5.  Efektiivinen marginaaliveroaste, %. Ensimmäisen 
puolison ensisijainen etuus työmarkkinatuki. 
Toinen puoliso saa lasten kotihoidon tukea. Kaksi 
lasta. Asumismeno 710 €/kk
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Kuvion 6 kolmen lapsen perheessä ensimmäinen puoliso saa pien-
tä ansiopäivärahaa ja toinen puoliso pientä palkkaa. Efektiivinen 
marginaaliveroaste on huomattavan korkea noin 1 200 euron palkka-
tuloon asti, mikä johtuu soviteltuun päivärahaan sovellettavasta 90-
prosentin säännöstä. Toisen puolison palkka vaikuttaa efektiiviseen 
marginaaliveroasteeseen aiemmin kuvatulla tavalla. Sillä onko tämä 
tulo palkkaa vai ansiopäivärahaa ei ole tarkastelussa juuri merkitys-
tä.
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Kuvio 6.  Efektiivinen marginaaliveroaste, %. Ensimmäisen 
puolison ensisijainen etuus ansiopäiväraha (ent. 
palkka 1 450 €/kk). Toinen puoliso työssä (palkka 
1 450 €/kk). Kolme lasta. Asumismeno 775 €/kk
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Taulukosta 2 havaitaan, että kahden huoltajan perheissä efektiiviset 
marginaaliveroasteet ovat yli 70 prosenttia laajalla tuloalueella eten-
kin kotitalouksissa, joissa työntekoaan lisäävän puolison ohella myös 
toinen puoliso saa työmarkkinatukea, pientä ansiopäivärahaa tai las-
ten kotihoidon tukea. Useissa tapauksissa efektiivinen marginaalive-
ro nousee 90–100 prosenttiin. Toisaalta kuvattujen tuloalueiden ulko-
puolellakin se on usein lähellä 70 prosenttia. 

Yleisesti perheen koon kasvaessa kannustinongelmat pahenevat. 
Tämä johtuu siitä, että asumistukea maksetaan korkeammalla tulo-
tasolla, jolloin myös marginaalivero on korkeampi. Mikäli puolisoista 
toinen saa työmarkkinatukea (mutta ei palkkaa), korkeat efektiiviset 
marginaaliveroasteet ulottuvat laajalle tulotasolle, kun työmarkkina-
tuki pienenee tarveharkinnan johdosta. 



Työnteon taloudelliset kannustimet 

89

Taulukko 2. Palkkataso, jolla efektiivinen marginaaliveroaste 
on yli 70 %. Kahden huoltajan kotitaloudet 
(lapsia 0–4)

Kaksi aikuista 

Toinen puoliso 
saa palkkaa 
(1 450 €/kk) 
Palkkataso 

Toinen puoliso
saa työ- 

markkinatukea
Palkkataso 

Toinen puoliso 
saa ansio-
päivärahaa 

(palkka 2 900 €)
Palkkataso 

Toinen puoliso 
saa ansio-
päivärahaa 

(palkka 1 450 €)
Palkkataso 

Toinen puoliso
saa lasten koti-
hoidon tukea 
Palkkataso 

1 pso=työmarkkinatuki 
    - ei lapsia 0 - 2 400 0 - 600
    - 1 lapsi 0 - 2 700 0 - 1 200 0 - 1 600
    - 2 lasta 0 - 600 0 - 3 000 0 - 400 0 - 1 400 0 - 2 000
    - 3 lasta 0 - 1 400 0 - 3 400 0 - 1 000 0 - 1 700 0 - 2 300
    - 4 lasta 0 - 1 600 0 - 3 800 0 - 1 500 0 - 2 000 0 - 2 600

1 pso=ansiopäiväraha  
(ent. palkka 2 900 €/kk) 
    - ei lapsia 1 200 - 2 400 1 200 - 2 400 1 200 - 2 400 
    - 1 lapsi 1 000 - 2 400 1 200 - 2 400 1 000 - 2 400 0 - 2 400
    - 2 lasta 1 000 2 400 1 000 - 2 400 1 000 2 400 0 - 2 400
    - 3 lasta 1 000 2 400 0 - 2 400 1 000 2 400 0 - 2 400
    - 4 lasta 0 2 400 0 - 2 400 0 2 400 0 - 2 500

3 300 - 3 800
1 pso=ansiopäiväraha  
(ent. palkka 1 450 €/kk) 
    - ei lapsia 600 - 1 200 0 - 1 200 600 - 1 100 
    - 1 lapsi 500 - 1 200 0 - 1 400 0 - 1 100 0 - 1 600
    - 2 lasta 400 - 1 400 0 - 1 600 0 - 1 300 0 - 1 900
    - 3 lasta 0 - 1 400 0 - 1 600 0 - 1 700 0 - 2 300

3 200 - 3 400 0 - 2 000 
    - 4 lasta 0 - 1 600 0 - 1 800 0 - 2 600

3 200 - 3 800
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4.4 Aineistolaskelmat

Edellä esitetyt esimerkkilaskelmat kuvaavat vero- ja etuusjärjestel-
män kannustavuutta, mutta ne eivät ota huomioon eri elämäntilan-
teissa olevien kotitalouksien todellisia olosuhteita. Niiden avulla ei 
myöskään voida arvioida tuloloukkujen yleisyyttä eikä siten loukku-
jen kokonaisvaikutuksia.

Kannustinloukkujen yleisyyttä on usein arvioitu mikrosimulointimal-
leilla, joilla voidaan vastaavalla tavalla laskea vero- ja etuusjärjestel-
män välittömät vaikutukset käytettävissä oleviin tuloihin. Tällaiset 
mallit käyttävät fiktiivisten tietojen sijasta tilastollisesti edustavaa  
otosaineistoa, minkä johdosta tulokset voidaan esittää paitsi yksilöi-
den ja kotitalouksien tasolla myös yleispätevästi koko väestöä kos-
kevina. 

Simulointilaskelmien tuloksia on esitetty taulukossa 3. Efektiiviset 
marginaaliveroasteet on laskettu edellä esitetyillä oletuksilla samalle 
kohderyhmälle kuin aiemmissa esimerkkilaskelmissa, eli työttömille 
ja työssä oleville. 
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Taulukko 3. Simulointilaskelmien tuloksia.17 

Kotitaloudet METR:n suuruuden mukaan, lkm (1 000) ja % 

0–20 20–30 30–40 40–50 50–60 60–70 70–80 80–90 90–100 100– Yhteensä

Kotitaloudet, lkm 168,5 89,6 228,4 963,6 161,0 15,1 9,1 11,8 22,2 34,0 1 704,7 

Kotitaloudet, % 9,9 5,3 13,4 56,5 9,4 0,9 0,5 0,7 1,3 2,0 100,0

Tuloloukussa olevat kotitaloudet tulodesiileittäin, lkm (1 000) ja % 

I II III IV V VI VII VIII IX X Yhteensä

Kotitaloudet, lkm 56,7 12,0 3,5 3,5 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 77,0

Kotitaloudet, % 73,7 15,6 4,5 4,5 1,7 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 100,0

Tuloloukussa olevat kotitaloudet elinvaiheen mukaan, lkm (1 000) ja % 

Yksin 
asuvat

2 aikuista 
ei lapsia 

Yksin- 
huoltaja

2
aikuista, 
lapsia 

Muut
lapsiperheet 

Ei
lapsia Yhteensä

Kotitaloudet, lkm 39,6 7,5 12,2 15,2 2,0 0,5 77,0

Kotitaloudet, % 51,4 9,8 15,8 19,8 2,6 0,6 100,0

METR:n osatekijöiden keskimääräiset marginaalivaikutukset 

Marginaali- 
vero 

Päivähoito-
maksu

Työmarkkina-
tuki 

Asumis- 
tuki 

Kotihoidon- 
tuki 

Toimeentulo-
tuki METR

Keskimäärin % 36,6 7,3 19,0 37,6 6,1 45,7 42,3

Niistä noin 1,7 miljoonasta kotitaloudesta, joille on lisätty palkkatu-
loa, 56,5 prosentilla efektiivinen marginaaliveroaste on 40–50 pro-
senttia. Tuloloukussa olevia kotitalouksia (efektiivinen marginaali-
veroaste vähintään 70 %) on noin 4,5 prosenttia (77 000) kaikista 
kotitalouksista. Näistä huomattava osa on yksin asuvia (51,4 %) ja 
kuuluu alimpaan tulodesiiliin (73,7 %). Tulokset ovat pääosin sa-
mansuuntaisia kuin Parpolla (2004), jonka laskelmat koskivat vuotta 
2003. Kaikkien kotitalouksien keskimääräinen efektiivinen margi-
naaliveroaste on runsaat 42 prosenttia, mikä vastaa Hakola-Uusitalon 
ym. (2007) vuoden 2004 aineistolla ja vuoden 2007 lainsäädännöllä 
tekemää laskelmaa. Honkasen ym. (2007) vuotta 2004 koskevissa 

17 Taulukossa kotitalouksien desiililuokitus on OECD:n modifioidun skaalan mukainen ja 
köyhyysraja 60 % mediaanitulosta. 
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laskelmissa keskimääräinen efektiivinen marginaaliveroaste oli noin 
kaksi prosenttiyksikköä suurempi.

Efektiivisen marginaaliveroasteen yksittäisistä osatekijöistä toimeen-
tulotuella on keskimäärin suurin vaikutus (45,7 %). Osatekijöiden 
keskimääräisiä marginaalivaikutuksia laskettaessa on kuitenkin otet-
tu huomioon vain ne kotitaloudet, joihin kyseiset marginaalivaiku-
tukset kohdistuvat. Esimerkiksi yleistä asumistukea saaneiden koti-
talouksien asumistuki laski keskimäärin 37,6 prosenttia palkkatulon 
noususta. 

Simulointilaskelmat tukevat esimerkkilaskelmia tuloloukuissa tyy-
pillisesti olevien kotitaloustyyppien osalta. Verrattaessa tuloksia ha-
vaitaan kuitenkin, että esimerkkilaskelmissa työttömillä ja pienipalk-
kaisilla yli 70 prosentin efektiiviset marginaaliveroasteet olivat taval-
lisia, mutta simulointilaskelmissa tällaisten kotitalouksien lukumäärä 
on huomattavan pieni. Tämä selittyy ennen kaikkea otosaineiston 
tietosisältöön liittyvillä ongelmilla. Palveluaineisto on vuositasoinen, 
jolloin esimerkiksi tulot ovat koko kalenterivuoden ajalta. Keskei-
set marginaalivaikutukset puolestaan muodostuvat tulosidonnaisista 
etuuksista ja maksuista, jotka lasketaan pääosin kuukausitasolla. Näi-
tä etuuksia ja maksuja mallinnettaessa kuukausitulot otetaan yleensä 
huomioon vuosikeskiarvoina. Todellisuudessa esimerkiksi toimeen-
tulotukea ja soviteltua työttömyysetuutta maksetaan useimmiten vain 
joiltakin kuukausilta. Simulointimallissa vain osan vuodesta maksetut 
etuudet tulevat siten jaetuksi koko vuodelle. Henkilö voi esimerkiksi 
olla osan vuodesta työtön ja osan ansiotyössä, jolloin loukkuongel-
maa keskimääräisesti laskettuna ei välttämättä havaita.

Vuoden aikana voi olla myös erilaisia tuloja, jotka henkilö on saanut 
joko samanaikaisesti tai eri aikoina. Näitä ei kuitenkaan ole mahdol-
lista kohdistaa tietyille tulojaksoille. Aineiston tietosisältö on muu-
toinkin mainittujen etuuksien osalta puutteellinen. Näin siitä huoli-
matta, että tulonjakotilaston keskeinen tietosisältö perustuu hallinnol-
lisiin rekistereihin ja on pääosin laadukasta. Eri etuuksien luotettava 
mallintaminen edellyttäisi kuitenkin huomattavan yksityiskohtaista 
kuukausipohjaista tietosisältöä. Mainituista syistä johtuen yleisen 
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asumistuen, toimeentulotuen ja erityisesti sovitellun työttömyysetuu-
den vaikutuslaskelmiin liittyy epävarmuutta. Esitetyissä simulointi-
laskelmissa soviteltu päiväraha on mallinnettu ainoastaan työmark-
kinatuelle, mutta tulokset ovat siltä osin epätarkkoja, mikä ilmenee 
työmarkkinatuen keskimääräisen marginaalivaikutuksen pienuutena.

4.5 Lopuksi

Lisätyön taloudellista kannattavuutta arvioidaan sen mukaan, kuin-
ka suuri osa lisäansioista ’’jää käteen’’, kun verot ja palvelumaksut 
nousevat sekä tulosidonnaiset etuudet pienenevät. Mitä suurempi on 
efektiivinen marginaaliveroaste, eli osuus, joka kotitaloudelta jää 
saamatta bruttopalkan tai muun työtulon lisäyksestä, sitä pienempi 
on taloudellinen kannustin lisätä työntekoa. 

Syinä korkeisiin efektiivisiin marginaaliveroasteisiin ovat ennen 
kaikkea toimeentulotuki, soviteltu työttömyysetuus, työmarkkinatu-
en tarveharkinta puolison tulojen suhteen, asumistuki ja marginaali-
vero. Työttömällä ongelma korostuu, sillä työttömyysetuutta sovitel-
taessa se pienenee puolella palkan määrästä. Vastaavalla tavalla pie-
nenee myös tarveharkinnan perusteella maksettava työmarkkinatuki, 
jolloin molempien marginaalivaikutukset muodostuvat huomattavan 
suuriksi. Yleisen asumistuen marginaalivaikutus on näitä jonkin ver-
ran pienempi. Marginaaliveron suuruus puolestaan vaihtelee tulota-
son mukaan siten, että se on pienituloisilla vähäinen, mutta nousee 
jo alle keskipalkkaisilla 40 prosenttiin. Kun useilla lapsiperheillä 
myös asumistukea maksetaan tällä tulotasolla, pelkästään näiden yh-
teisvaikutuksesta efektiivinen marginaaliveroaste muodostuu varsin 
korkeaksi. 

Esimerkkilaskelmien perusteella efektiiviset marginaaliveroasteet 
ovat huomattavan korkeita työttömillä ja pienituloisilla palkan-
saajilla. Erityisen vaikea ongelma on yksinhuoltajilla. Otosaineis-
toa käyttävät simulointilaskelmat tukevat esimerkkilaskelmia tältä 
osin, mutta simulointilaskelmien keskimääräiset marginaalivaiku-
tukset ovat merkittävästi pienempiä. Eroa selittää se, että vaikka  
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otosaineisto on yleisesti tietosisällöltään laadukas ja monipuolinen, 
siinä ei ole riittävän yksityiskohtaisia tietoja tulosidonnaisten etuuk-
sien mallintamiseksi luotettavasti. 

Yleisesti tarkastellen työnteon kannustavuutta voidaan parantaa lie-
ventämällä etuuksien tulosidonnaisuutta. Tällöin etuutta maksetaan 
korkeammalle tulotasolle jolloin kannustinongelmat laajenevat ja 
kokonaiskustannukset lisääntyvät. Mikäli etuusmenot halutaan säi-
lyttää ennallaan, kannustavuutta voidaan parantaa alentamalla etuuk-
sien tasoa. Tällöin tuki ei kuitenkaan kohdennu sitä eniten tarvitsevil-
le, eli kaikkein pienituloisimmille. 

Tarveharkintaisten etuuksien kohdennettavuuden kannalta voidaan 
esittää näkemys, että korkeat efektiiviset marginaaliveroasteet ovat 
jopa tavoiteltavia. Yleisemmin hyväksyttävä lienee kuitenkin käsi-
tys, että vero- ja etuusjärjestelmän tulee osaltaan edistää innovatiivi-
suutta, työn tekemistä, työllisyyttä ja siten taloudellista hyvinvointia. 
Kysymystä voidaan tarkastella myös oikeudenmukaisuuden kannal-
ta. Eikö yhteiskunnan tule antaa kaikille kansalaisille, myös pienitu-
loisille, mahdollisuus parantaa elintasoaan työtä tekemällä? Samalla 
tulee kuitenkin turvata riittävä toimeentuloturva kaikille kansalaisil-
le. Ongelma on monimuotoinen eikä siihen ole olemassa helppoja 
ratkaisuja. 
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5.1 Johdanto

Asuntopolitiikalla on kaksi keskeistä tehtävää. Ensinnäkin jokaisel-
le tulee turvata tuloista riippumatta mahdollisuus riittävän väljään ja 
kohtuutasoiseen asuntoon. Toiseksi yhteiskunnan on huolehdittava 
asuntojen riittävästä tarjonnasta. Muina tavoitteina on edistää muun 
muassa asuntomarkkinoiden toimivuutta ja viihtyisien asuinympäris-
töjen kehittymistä.1 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi asumista tuetaan muun muassa 
asumistuilla, verotuksen korkovähennyksellä ja tuotantotuilla. Asu-
mistukena myönnetään yleistä asumistukea, eläkkeensaajan asumis-
tukea, opiskelijoiden asumislisää ja sotilasavustuksen asumisavustus-
ta. Asumismenoja korvataan lisäksi ylläpitokorvauksella työvoima-
poliittisen koulutuksen ajalta sekä viimesijaisella toimeentulotuella. 

1 Ks. esim. YM (1995a), YM (2007) ja YM (2008).
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Välittömiksi katsottavia asumisen tukia maksettiin kaksi miljardia 
euroa vuonna 2007 (taulukko 1)2. Tästä noin puolet oli asumistukia. 
Verotuksen kautta annettavan korkovähennyksen osuus oli yli kol-
mannes. Sen kasvu viime vuosina on ollut seurausta ennen kaikkea 
lainakannan lisäyksestä. Kotitalouksille maksettiin tulonsiirtoina tai 
korkovähennyksenä siten lähes 90 prosenttia kaikesta asumisen vä-
littömästä tuesta. 

Taulukko 1. Asumisen välittömät tuet ja niiden suhteelliset 
osuudet vuosina 2000–2007, milj. euroa ja  
prosenttia

2003 2005 2007

Asumisen tuet yhteensä, milj. euroa 1 489,1 1 640,6 2 008,6
Asumistuet, % 62,8 59,8 50,8
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen 
(ARA) tuotantotuki, % 8,5 12,6 11,5
Raha-automaattiyhdistyksen avustukset, % 3,8 3,2 1,8
Asuntolainan korkovähennys, % 24,8 24,4 35,8

Lähde: Ympäristöministeriö (YM), Kansaneläkelaitos (Kela) ja Valtion taloudellinen tut-
kimuskeskus (VATT).

Runsaan miljardin euron asumistukimenoista yleisen asumistuen 
osuus on noin 40 prosenttia, eläkkeensaajan asumistuen osuus kol-
mannes ja opiskelijoiden asumislisän osuus lähes neljännes (kuvio 
1). Asumistuet ovat siten kustannuksiltaan merkittävä menoerä, joka 
vaikuttaa asuntopoliittisten tavoitteiden lisäksi myös vuokratasoon, 
asuntojen hintoihin ja työvoiman liikkuvuuteen (Hiekka ja Virén 
2008). 

2 Tässä verotuksen korkovähennys on katsottu välittömäksi tueksi. Perusteluna on, että 
se otetaan yleensä huomioon tuloveron kevennyksenä ennakkoperinnässä. Asumisen 
kokonaistuen käsite on kuitenkin laajempi (ja tuen kokonaismäärä merkittävästi 
suurempi) sisältäen muitakin eriä. Esimerkiksi oman asunnon myyntivoiton ja asuntotulon 
verovapaudesta saatujen verotukien suuruudeksi on arvioitu 900 milj. euroa ja 1850 milj. 
euroa vuonna 2007 (ks. esim. VATT 1996 ja http://www.vatt.fi/julkaisut/verotukiselvitys). 
Kyseessä ovat suuruusluokka-arviot.
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Kuvio 1.  Asumistuet vuonna 2007

Yleinen
asumistuki

42,2 %

Opintotuen
asumislisä

23,7 %

Eläkkeensaajan
asumistuki

32,7 %

Menot yhteensä 1 021 milj. euroa

430,7 milj. euroa

333,9 milj. euroa

242,7 milj. euroa

14 milj. euroa

Sotilasavustuksen
asumisavustus

1,4 %

Lähde: Kela. 

Eri asumistukijärjestelmien taustat ja toteutukset vaihtelevat niiden 
eri kohderyhmien ja tavoitteiden vuoksi. Yleinen asumistuki on luo-
kiteltu asuntopoliittisen tukijärjestelmän tarveharkintaiseksi erityis-
tueksi, jolla on pyritty ohjaamaan asumista asuntopoliittisten tavoit-
teiden mukaisesti. Toisaalta kyseessä on myös eräs perhepoliittisen 
tulonsiirron muoto. Eläkkeensaajan asumistuki ja opiskelijoiden asu-
mislisä ovat sen sijaan selvemmin kotitalouksille maksettuja tulon-
siirtoja, joilla tasataan tuen kohteena olevien ryhmien asumiskustan-
nuksista johtuvia eroja (YM 1985).

Useista asumistukijärjestelmistä saattaa muodostua sekä tuensaaji-
en että hallinnon kannalta vaikeasti hallittava kokonaisuus. Näin on 
varsinkin, jos erilliset tukijärjestelmät ovat monimutkaisia ja kansa-
laisten on vaikea hahmottaa niiden määräytymisperusteita. Parhaim-
millaan tulonsiirtojärjestelmät ovat ymmärrettäviä, hallinnollisesti 
yksinkertaisia ja suuntautuvat tehokkaasti tarkoitetulle kohderyh-
mälle. Esimerkkinä tällaisesta voidaan mainita vaikka suomalainen 
lapsilisäjärjestelmä. Tarveharkintaisissa etuuksissa tällaiset hyvän 
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tulonsiirtojärjestelmän periaatteet ovat vaikeammin toteutettavissa. 
Ne ovat kuitenkin olleet sosiaaliturvan uudistamiskomitean (SATA) 
tavoitteena sen pyrkiessä uudistamaan yleistä asumistukijärjestelmää 
(STM 2009). Komitean lähtökohtana on ollut rakenteellinen, suhteel-
lisen kustannusneutraali ja lapsiperheitä suosiva uudistus. Linjauk-
sen mukaan ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan yleinen asumistu-
ki, mutta tärkeimpänä tavoitteena on yhtenäistää nykyiset yleisen, 
eläkkeensaajan ja opiskelijoiden asumistukijärjestelmät3. 

SATA-komitean tavoitteena on ollut myös laatia ehdotus perusturvan 
(mukaan lukien asumistuki) uudistamisesta siten, että sen taso on eri 
elämäntilanteissa riittävä aiheuttamatta tarvetta turvautua toimeentu-
lotukeen (STM 2009). Tulonsiirtojärjestelmien toimivuuden kannal-
ta on koettu ongelmalliseksi, mikäli syyperusteista etuutta saaville 
muodostuu pysyvä tarve turvautua toimeentulotukeen. 

Tässä artikkelissa tarkastellaan yleistä asumistukijärjestelmää edellä 
kuvatuista lähtökohdista, arvioidaan nykyjärjestelmän keskeisiä on-
gelmia sekä tarkastellaan asumistuessa ja toimeentulotuessa hyväk-
syttävien asumismenojen vaikutusta pienituloisten toimeentulotuen 
tarpeeseen. Ensin kuvataan kuitenkin lyhyesti asumistukijärjestel-
män kehittymistä, yleisen asumistuen määräytymisperusteita, tuen-
saajia ja tukimenojen kehitystä. Lopuksi esitetään komitean suunta-
viivat yleisen asumistuen kehittämiseksi, joiden pohjalta uudistusta 
on valmisteltu sitä varten perustetussa työryhmässä.

5.2 Asumistukijärjestelmän kehittyminen

Suomessa on maksettu asumistukea valtion varoista vuodesta 1940 
lähtien. Tuolloiseen perheasuntoavustukseen olivat oikeutettuja ai-
noastaan pienituloiset monilapsiset perheet, jotka asuivat perheasun-
tolainoilla tai -takuilla tuotetuissa vuokrataloissa. Lapsiperheistä 
tuen piiriin kuului vain pieni osa, mikä johtui muun muassa siitä, että 

3 Asumistuen yksinkertaistamista on viime vuosina pohtinut myös mm. asumistuen 
toimivuustyöryhmä (YM 2006).
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avustuksen piiriin ei hyväksytty perheitä, jotka asuivat ahtaammin tai 
kalliimmin kuin järjestelmän määrittelemät enimmäisarvot. 

Vuonna 1961 säädettiin laki lapsiperheiden asumistuesta. Sen keskei-
sinä tavoitteina oli parantaa lapsiperheiden asumistasoa ja suunnata 
asuntotuotantoa aiempaa tilavimpiin perheasuntoihin. Vaikka perhe-
avustusjärjestelmässä asunnon koolle asetettiin vähimmäisvaatimus, 
asumisväljyyttä ei kytketty suoranaisesti tuen ehdoksi. Myös perheen 
tulot otettiin aiempaa tarkemmin huomioon asumistukea myönnet-
täessä. Uutena ryhmänä tuen saajiksi tulivat kaksilapsiset perheet. 
Yksilapsiset perheet saatettiin järjestelmän piiriin 1970-luvun alussa 
samalla, kun asunnolle asetettuja rajoituksia ja asumisväljyyden eh-
toja väljennettiin (YM 1985). 

Vuoden 1974 tulopoliittisissa neuvotteluissa sovittiin asumistukijär-
jestelmän asteittaisesta laajentamisesta ja seuraavana vuonna sää-
dettiin yleinen asumistukilaki4. Asumistuki laajennettiin koskemaan 
uusia omistusasuntoja, nuoria lapsettomia pareja ja opiskelija-asun-
toloissa yksin asuvia opiskelijoita. Sittemmin yleistä asumistukea on 
uudistettu poistamalla tuen saamisen edellytyksenä olleet ruokakun-
nan5 koostumusta sekä asunnon ikää ja hallintamuotoa koskevat ra-
joitukset. 

Erillistä eläkkeensaajan asumistukea on maksettu vuodesta 1970 al-
kaen. Järjestelmää uudistettiin merkittävästi vuonna 1980 voimaan 
tulleella eläkkeensaajan asumistukilailla, ja sitä laajennettiin edel-
leen vuosikymmenen puolivälissä omakotitaloissa asuviin eläkkeen-
saajiin. 

Opiskelijoiden asumistuki siirrettiin muun opintotuen yhteyteen 
vuonna 1977. Katsottiin, että asunnon ominaisuuksiin sidottu yleinen 
asumistuki ei ole hallinnollisesti toimiva opiskelijoille, jotka vaihta-
vat usein asuntoa (YM 1995b). Tuolloin myös perheettömille vuok-
ralla asuville opiskelijoille alettiin maksaa asumislisää opintotuen 
osana. Vuonna 1991 omistusasunnoissa asuvat opiskelijat siirtyivät 

4 Asumistukilaki 408/1975.
5 Ruokakunnalla tarkoitetaan samassa asunnossa pysyvästi asuvia henkilöitä. 
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yleiseen asumistukijärjestelmään, ja opintotuen asumislisää makse-
taan nykyisin pääsääntöisesti enää yksin asuville, opiskelijapareille 
ja yhteisöissä asuville opiskelijoille. 

5.3 Yleisen asumistuen määräytyminen 

Yleinen asumistuki määräytyy tukiprosentin, hyväksyttävän asumis-
menon ja perusomavastuun perusteella siten, että 

yleinen asumistuki = 0,8 * (asm - pov),     

jossa

asm = hyväksyttävä asumismeno 
pov = perusomavastuu 

(1)

Asumistuessa hyväksyttävää asumismenoa rajoitetaan asettamalla 
asunnoille enimmäispinta-alat ja enimmäisneliöhinnat, joiden ylittä-
viä osia ei oteta huomioon asumistukea laskettaessa. Siinä tapaukses-
sa, että todellinen asunnon neliöhinta ylittää enimmäisneliöhinnan, 
sovelletaan enimmäisneliöhintaa (”hintaleikkuri”). Vastaavasti, jos 
todellinen pinta-ala ylittää enimmäispinta-alan, sovelletaan enim-
mäispinta-alaa (”kokoleikkuri”). Hyväksyttävä asumismeno saadaan 
tällä tavoin laskettujen neliöhinnan ja pinta-alan tulona. Nämä kak-
si leikkuria määrittävät samalla asumistuessa hyväksyttävän enim-
mäisasumismenon. Enimmäisneliöhinnat ovat suurimmat ensimmäi-
sen kuntaryhmän pienissä uusissa asunnoissa ja pienimmät neljännen 
kuntaryhmän suurissa vanhoissa asunnoissa6. Enimmäispinta-alat sen 
sijaan määräytyvät koko maassa samalla tavalla ruokakunnan koon 
mukaan7.

6 Maa on jaettu neljään kuntaryhmään: I = Helsinki, II = muu pääkaupunkiseutu, III = eräät 
erikseen luetellut kaupungit ja IV = muu maa. 
7 Yksin asuvalla enimmäispinta-ala on 37 m2, kahdella henkilöllä 57 m2, kolmella 77 m2, 
neljällä 90 m2 sekä viidellä 105 m2, ja kasvaa sen jälkeen 10 m2 ruokakunnan koon kasvaessa 
yhdellä. 
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Kuviossa 2 on esitetty, miten hinta- ja kokoleikkurit vaikuttavat hy-
väksyttävään asumismenoon, joka on keskimäärin suurin asunnon 
enimmäiskoon lähettyvillä (tässä 39–43 neliön asunnoissa). Pienissä 
asunnoissa hyväksyttävä asumismeno alenee nopeasti, mutta enim-
mäiskoon ylittävissä asunnoissa maltillisemmin. Tarkasteltavana 
ovat vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa yksin asuvat henkilöt 
kolmannessa kuntaryhmässä, mutta periaate on sama myös tuetuissa 
asunnoissa, muissa ruokakunnissa ja kuntaryhmissä kuitenkin siten, 
että kuvatut asumismenojen tasot poikkeavat. Myös omistusasun-
noissa sovelletaan samaa hinta- ja kokoleikkuria, mutta asumistuessa 
huomioon otettavat menot määritetään eri tavalla.

Kuvio 2.  Yksin asuvien tuensaajien keskimääräinen todel-
linen ja hyväksyttävä asumismeno asunnon koon 
mukaan luokiteltuna.8 Kuntaryhmä III. Vapaa-
rahoitteiset asunnot. Vuosi 2009
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Asunnon koko, m2

€/kk

Keskimääräinen todellinen asumismeno

Keskimääräinen hyväksyttävä asumismeno

Hyväksyttävä enimmäisasumismeno, 367 €/kk

Lähde: Kela.

8 Hyväksyttävä enimmäisasumismeno kolmannessa kuntaryhmässä on yksin asuvan 
enimmäispinta-ala (37 m2) kerrottuna vastaavan asunnon enimmäisneliöhinnalla kolmannessa 
kuntaryhmässä (9,93 €/m2). Siten yksin asuvan hyväksyttävä enimmäisasumismeno 
kolmannessa kuntaryhmässä on 37 x 9,93 = 367 euroa. Hyväksyttävä asumismeno voi 
kuitenkin olla tätä pienempi, sillä sen laskennassa otetaan huomioon asunnon todellinen 
neliöhinta ja pinta-ala.
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Nykyinen asumistuki painottuu siis enimmäispinta-alan mukaisiin 
asuntoihin. Tämä on johdonmukaista sen kanssa, että asumista on 
pyritty ohjaamaan kohtuullisen kokoisiin asuntoihin. Sen sijaan tuen 
pienentyminen asunnon koon kasvaessa rajoittaa tuensaajien valin-
tamahdollisuuksia. Käytännössä asunnon koon kasvaessa asumis-
menot nousevat, mutta neliötä kohti laskettuna ne yleensä alenevat. 
Siten (kokoleikkurin johdosta) hyväksyttävä asumismeno on usein 
enimmäismääräistä pienempi. Asumistuen toimivuustyöryhmä (YM 
2006) kiinnitti tähän huomiota ja ehdotti, että asunnon pinta-ala tulisi 
hyväksyä nykyistä suurempana silloin, kun neliövuokra alittaa koh-
tuulliseksi vuokratasoksi katsotun enimmäisneliöhinnan. 

Asumistuen tarveharkinta toteutetaan perusomavastuuosuuksien 
avulla. Niiden taustalla ovat asumismeno-osuudet, eli asumisme-
nojen osuus ruokakunnan käytettävissä olevista tuloista. Kun tulot 
(asumistukitulo9) ovat riittävän pienet, perusomavastuu on nolla ja 
asumistuki täysimääräinen. Tuki on tällöin tukiprosentin mukaises-
ti 80 prosenttia hyväksyttävästä asumismenosta ja (suhteelliseksi) 
omavastuuksi jää 20 prosenttia. Tulojen lisääntyessä perusomavastuu 
kasvaa ja tuki pienenee. Perusomavastuun suuruuteen vaikuttavat tu-
lojen ohella ruokakunnan koko ja asunnon sijainti. Se on suurin yksin 
asuvilla neljännessä kuntaryhmässä ja pienin suurissa ruokakunnissa 
pääkaupunkiseudulla10.

Kuviosta 3 käy ilmi perusomavastuut pääkaupunkiseudulla ja neljän-
nessä kuntaryhmässä erikokoisissa ruokakunnissa (1, 3, 6 ja 8 henki-
löä) ja eri tulotasoilla. Pienissä ruokakunnissa kuntaryhmien väliset 
erot ovat pieniä, mutta esimerkiksi kuuden henkilön ruokakunnissa 
2500 euron kuukausituloilla perusomavastuun ero on noin 70 euroa 
kuukaudessa (mustat pisteviivat). Tuen määränä tämä tarkoittaa lä-
hes 60 euroa. Pääosa ruokakuntien välisistä eroista muodostuu siitä, 
että ruokakunnan koon kasvaessa täysimääräistä tukea maksetaan 
korkeammalla tulotasolla. 

9 Asumistukitulolla tarkoitetaan ruokakunnan yhteisiä pysyviä bruttomääräisiä kuukausi-
tuloja.
10 Pääkaupunkiseudulla (ensimmäisessä ja toisessa kuntaryhmässä) perusomavastuuosuudet 
ovat samat.
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Kuvio 3.  Perusomavastuu ruokakunnan koon (1, 3, 6 ja 8 
henkilöä) mukaan, prosenttia. Kuntaryhmät I-II 
ja IV. Vuosi 2009
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Asumistukitulo, €/kk

1 henkilö, kr I-II
3 henkilöä, kr I-II
6 henkilöä, kr I-II
8 henkilöä, kr I-II
1 henkilö, kr IV
3 henkilöä, kr IV
6 henkilöä, kr IV
8 henkilöä, kr IV

Perusomavastuu, €/kk

Lähde: TUJA-malli11. 

5.4 Tuensaajat ja asumistukimenot

Nykyisin kaikista yleistä asumistukea saavista ruokakunnista 
(145 700) yksin asuvia on 55 prosenttia (kuvio 4). Toinen suuri ryh-
mä ovat lapsiperheet, joiden osuus on 38 prosenttia. Muita tuensaajia 
on siten ainoastaan seitsemän prosenttia12. Lapsiperheistä yksinhuol-
tajia on 70 prosenttia.

11 TUJA on valtiovarainministeriön ja VATT:n käytössä oleva verotuksen ja etuuksien 
simulointimalli (ks. Niinivaara ja Viitamäki 2005).
12 Tässä yhteydessä esitetyt tilastotiedot perustuvat Kelan asumistukirekisteriin (maaliskuu 
2009). Rekisterissä on kattavasti tuensaajien kaikki tuen maksamiseen tarvittavat tiedot.
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Kuvio 4.  Yleinen asumistuki perhetyypin mukaan,  
milj. euroa ja prosenttia. Vuosi 2009

Lapsettomat parit
3 %

4 878 milj. euroa

Yksinhuoltajat
27 %

39 152 milj. euroa

Muut
lapsiperheet

11 %
16 682 milj. euroa

Muut
ruokakunnat

4 %
5 719 milj. euroa

Yksin asuvat
55 %

79 300 milj. euroa

Lähde: Kela.

Tuensaajista suurin osa (94 %) asuu vuokra-asunnoissa ja vain pieni 
osa (6 %) omistusasunnoissa. Vuokra-asunnoissa suunnilleen yhtä 
moni asuu vapaarahoitteisissa ja yhteiskunnan tukemissa asunnoissa. 
Asunnon sijainnin mukaan tarkasteltuna kolmannessa kuntaryhmäs-
sä asuu 45 prosenttia, neljännessä 32 prosenttia, ensimmäisessä 14 
prosenttia ja toisessa yhdeksän prosenttia tuensaajista. Pääkaupunki-
seudulla asuu siten 23 prosenttia kaikista tuensaajista.

Tukea saavista ruokakunnista 64 prosentissa ainakin yksi aikuinen 
on työtön. Yksin asuvista työttömiä on peräti 74 prosenttia ja neljän-
nessä kuntaryhmässä jopa 80 prosenttia. Työttömien ja yksin asuvi-
en määrä asumistuen saajista on kasvanut tasaisesti13. Esimerkiksi 
vuonna 1995 ruokakunnista 56 prosenttia oli sellaisia, joissa ainakin 
yksi aikuinen oli työtön. Yksin asuvien osuus oli tuolloin 35 prosent-
tia. Alun perin lapsiperheille suunnatusta tuesta on siten tullut ennen 
kaikkea yksin asuvien työttömien tukimuoto. Usein nämä työttömät 
saavat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa. 

13 Ks. Kela (2009), jossa on kattavaa aikasarjatietoa asumistuesta.
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Asumistukimenot ovat pienentyneet reaalisesti 1990-luvun puolivä-
listä lähtien. Suurimmillaan ne olivat vuonna 1999, josta menot ovat 
alentuneet 35 prosenttia (taulukko 2). Kyseisen vuoden menojen kas-
vu johtui siitä, että vuoden 1998 tukiperusteiden merkittävä keven-
nys toteutui täysimääräisesti vasta seuraavana vuonna vuosi- ja väli-
tarkistusten johdosta. Omistusasunnoissa asuvien tuensaajien osuus 
tukimenoista on alentunut runsaasta kymmenestä prosentista noin 
neljään prosenttiin. Tämä johtuu 1990-luvun puolivälissä tehdystä 
tukiperusteiden muutoksesta, jolloin tuloasteikon yläpäässä olevien 
tuensaajien tukiperusteita kiristettiin muita enemmän. Tällaisia tuen-
saajia oli omistusasunnoissa suhteellisesti muita enemmän.

Taulukko 2. Maksettu yleinen asumistuki, 1994–2008, milj. 
euroa

Vuosi Milj. euroa  (vuoden 2008 rahana)
Vuokra-
asunnot

Omistus-
asunnot

Yhteensä

1994 448,5 61,7 510,2
1995 488,8 52,5 541,3
1996 436,2 32,9 469,1
1997 413,8 22,5 436,3
1998 496,7 21,9 518,6
1999 557,4 22,3 579,7
2000 504,8 20,3 525,1
2001 429,6 19,3 448,9
2002 439,5 17,4 456,9
2003 455,6 16,2 471,8
2004 462,9 15,0 477,9
2005 459,4 14,6 474,0
2006 453,7 15,2 468,8
2007 432,6 15,7 448,4
2008 411,8 16,5 428,3

Lähde: Kela.

Vuonna 2008 yleisen asumistuen kokonaismenot olivat 428 miljoo-
naa euroa. Talouden taantuman ja työttömyyden kasvun seurauksena 
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ne ovat lisääntyneet kuluvan vuoden puoliväliin mennessä noin kah-
deksan prosenttia. 

5.5 Nykyisen asumistukijärjestelmän ongelmia

Yleinen asumistuki on varsin monimutkainen järjestelmä. Tämä joh-
tuu ennen kaikkea hyväksyttävän asumismenon määräytymisperus-
teista ja laajoista perusomavastuutaulukoista. Kansalaisten voi olla 
vaikea arvioida, kuinka tuki määräytyy ja ovatko he siihen oikeutet-
tuja. Lisäksi järjestelmän monimutkaisuus nostaa tuen maksamiseen 
liittyvää hallinnollista kustannusta.  

Asumistuen tarveharkinta toteutetaan perusomavastuuosuuksien 
avulla, eli omavastuu kasvaa tulojen noustessa. Perusomavastuu-
osuudet vaihtelevat muun muassa asuinkunnittain. Tämän vuoksi tar-
veharkinta muodostuu erilaiseksi maan eri osissa. Tätä on perusteltu 
erilaisista asumiskustannuksista johtuvilla asumismeno-osuuksien 
eroilla (YM 2006). Perustelu ei kuitenkaan ole kiistaton. 

Perusomavastuuosuuksien eroista johtuen myös asumistuen margi-
naalivaikutukset, ja siten työnteon kannustimet, vaihtelevat erilaisis-
sa ruokakunnissa ja maan eri osissa. Asumistuen marginaalivaiku-
tuksella tarkoitetaan bruttotulon lisäyksen vaikutusta asumistukeen. 
Kuviossa 5 marginaalivaikutukset on laskettu neljännessä kuntaryh-
mässä ruokakunnan koon ollessa 1, 3, 6 tai 8 henkilöä. Pienissä ruo-
kakunnissa  (1–3 henkilöä) tämä vaikutus on pienillä tulotasoilla noin 
30 prosenttia, mutta nousee kolmen henkilön ruokakunnissa tulojen 
lisääntyessä lähes 40 prosenttiin. Suurissa ruokakunnissa (6–8 henki-
löä) marginaalivaikutus on alimmilla tulotasoilla noin 20 prosenttia, 
mutta kasvaa tulojen noustessa noin 40 prosenttiin14. Muissa kunta-
ryhmissä marginaalivaikutukset ovat samansuuntaisia. 

14 Asumistuen marginaalivaikutus vaihtelee jonkin verran sen mukaan, kuinka paljon 
tuloa lisätään. Tässä asumistuen perusteena olevat asumistukitulot ovat samat kuin 
perusomavastuutaulukossa ja asumistukituloa on lisätty taulukon tuloluokkien mukaisesti 
15 euroa/kk. 
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Kuvio 5.  Marginaalivaikutukset ruokakunnan koon (1, 3, 
6 ja 8 henkilöä) mukaan, prosenttia. Uudet asun-
not. Kuntaryhmä IV. Vuosi 2009
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Hyväksyttävä asumismeno määräytyy todellisen asumismenon, sekä 
asunnon iän, koon ja sijainnin mukaan. Asunnon ikä puolestaan mää-
ritetään valmistumis-, peruskorjaus- tai perusparannusvuoden perus-
teella. Tuensaajan voi kuitenkin olla käytännössä vaikea selvittää, 
onko asunto vaadittavalla tavalla peruskorjattu. Ikäluokituksen on-
gelmana voidaan pitää myös sitä, että kerrostaloasunnoissa luokitus 
viittaa koko taloon eikä riipu yksittäisen asunnon kunnosta. 

Asumismenon määräytymisessä ruokakunnittain sovellettavat asun-
tojen enimmäispinta-alat ja ikäluokitukset eivät vastaa tarjolla olevaa 
asuntokantaa. Toisin sanoen tuensaajilla ei välttämättä ole mahdolli-
suutta valita muita kuin sellaisia asuntoja, joihin sovelletaan hinta- 
tai kokoleikkureita. Toisaalta tuensaajien ei myöskään kannata ha-
keutua esimerkiksi väljempiin asuntoihin vaikka niitä olisi tarjolla ja 
asumiskustannukset olisivat kohtuulliset. 
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Eräänä yleisen asumistuen ongelmana on pidetty myös sitä, että tu-
kiperusteisiin ei tehdä lakisääteisiä indeksitarkistuksia vaan niistä 
päätetään vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Mikäli indeksitar-
kistukset jätetään tekemättä, tuki ei säily reaalisesti ennallaan kaikil-
la tuensaajilla. Menettely on todennäköisesti perustunut siihen, että 
asumistukimenojen kasvua on pyritty hillitsemään. Toisaalta meno-
jen luotettava arviointi taloudellisten suhdanteiden muuttuessa on ol-
lut muutenkin vaikeaa (esim. YM 1995a ja Viitamäki 1999).

5.6 Yleinen asumistuki ja toimeentulotuen tarve

Kuten aiemmin todettiin, toimivassa järjestelmässä ensisijaisen etuu-
den, ennen kaikkea työttömän perusturvan, tulisi yhdessä yleisten tu-
lonsiirtojen kanssa muodostaa sellainen tulotaso, ettei toimeentulotu-
keen enää olisi tarvetta. Asumistuen toimivuustyöryhmä (YM 2006) 
toteaa yleisen asumistuen ja toimeentulotuen yhteensovituksen läh-
tökohtana olevan, että ”…täysimääräinen asumistuki ulottuisi brut-
totulotasolle, jolla pystytään kattamaan toimeentulotuen perusosaa 
vastaavat menot ja asumistuen tukiprosentista johtuva omavastuu-
osuus”. Toisaalta vuoden 1998 tukiperusteiden keventämisen yhtey-
dessä tavoitteena oli, että ”…työmarkkinatukea saava yksin asuva ei 
tarvitsisi toimeentulotukea asumistukea täydentämään”. Käytännös-
sä tukiperusteet asetettiin tuolloin sellaisiksi, että työmarkkinatuen 
varassa elävä yksin asuva henkilö saa täyden asumistuen. Tällainen 
järjestelmä on ollut käytössä siitä lähtien, mutta toimeentulotuen tar-
ve ei ole poistunut. Yleisen asumistuen saajista arviolta noin 40 pro-
senttia saa myös toimeentulotukea15. 

15 Kelan sekä Stakesin vuoden 1999 marraskuun asumistuki- ja toimeentulotukirekisterien 
yhdistettyjen aineistojen mukaan tällaisia talouksia oli yleisen asumistuen saajista 42 % (YM 
2001). Samanaikaisesti työmarkkina- ja asumistukea saaneista 60 % sai toimeentulotukea, 
jolloin edellytettiin, että ainakin toinen huoltajista sai työmarkkinatukea. Tannisen ja 
Hirvosen (1999) kyselyssä asumistuen saajista 46 % (vuonna 1995) ja 49 % (vuonna 
1996) ilmoitti saaneensa myös toimeentulotukea. Vuoden 2004 marraskuun yhdistetyn 
aineiston mukaan työikäisistä yleistä asumistukea saaneista henkilöistä 37,5 % sai myös 
toimeentulotukea (YM 2006 ja Honkanen 2008). Hiilamo ym. (2005) ovat vuoden 2000 
marraskuun yhdistetystä aineistosta todenneet, että toimeentulotukea saaneista henkilöistä 
57 % sai samanaikaisesti jotain muuta ensisijaista etuutta. Kaurala (1994) puolestaan arvioi, 
että kaikista toimeentulotukimenoista menee asumismenojen korvaamiseen 38 %. Honkasen 
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Laskennallista toimeentulotuen tarpeen muodostumista voidaan ku-
vata yhtälön (2) avulla.

toimeentulotuki = (asmT + perT) - (net + ast + lapl + elat),                       

missä 

asmT = toimeentulotuessa hyväksyttävät asumismenot, euroa/kk  
perT = toimeentulotuen perusosa, euroa/kk  
net = verotuksen jälkeinen nettotulo, euroa/kk 
ast = asumistuki, euroa/kk 
lapl = lapsilisä, euroa/kk 
elat = elatustuki, euroa/kk 

(2)

Yhtälössä lauseke (asmT + perT) kuvaa toimeentulotuessa huomioon 
otettavia menoja, eli asumismenoja ja toimeentulotuen perusosaa. 
Lauseke (net + ast + lapl + elat) kuvaa toimeentulotuessa huomi-
oon otettavia tuloja, eli verotuksen jälkeistä nettotuloa, asumistukea, 
lapsilisää ja elatustukea. Näiden menojen ja tulojen erotus vastaa las-
kennallista toimeentulotukea, kun muita erikseen hyväksyttäviä har-
kinnanvaraisia menoja ei ole. 

Tarkasteltaessa työmarkkinatukea saavaa yksin asuvaa henkilöä, joka 
asuu Helsingissä ja jonka asumismeno vastaa asumistuessa hyväk-
syttävää enimmäisasumismenoa (427 €/kk), saadaan

toimeentulotuki = (560 + 417) - (441 + 342) = 194. (3)

Yksin asuvan toimeentulotuessa hyväksyttävä asumismeno on Hel-
singissä 560 euroa ja toimeentulotuen perusosa 417 euroa, joten 
menot ovat yhteensä 977 euroa.16 Työmarkkinatuki on verojen ja  

(2008) simulointilaskelmien mukaan oikeus toimeentulotukeen on 45 %:lla yleisen 
asumistuen saajista, vaikka toimeentulotukilaskelmassa hyväksyttäisiin vain asumistuen 
enimmäisasumismenot.
16 Kukin kunta päättää toimeentulotuessa hyväksyttävän asumismenon suuruuden. Toimeen-
tulotuen perusosa on sama koko maassa kuntien kalleusluokitusten poistuttua vuonna 
2008.
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maksujen jälkeen 441 euroa (keskimääräisillä kunnallis- ja kirkol-
lisveroasteilla laskettuna) ja täysimääräinen asumistuki 342 euroa 
(= 0,8 x 427), eli tulot ovat yhteensä 783 euroa. Laskennallista toi-
meentulotukea maksetaan siten 194 euroa kuukaudessa.

Espoossa ja Vantaalla vastaavilla oletuksilla yksin asuvan toimeen-
tulotuen tarve on suurempi kuin Helsingissä, 239 ja 209 euroa. Tämä 
johtuu siitä, että asumistuessa hyväksyttävä enimmäisasumismeno 
on pienempi toisessa kuntaryhmässä. Toisaalta Espoossa toimeentu-
lotuessa hyväksyttävät asumismenot ovat suuremmat kuin Helsingis-
sä (ja Vantaalla hieman pienemmät). 

Muissa osissa maata vastaavilla oletuksilla yksin asuvalle syntyvä 
toimeentulotuen tarve on 40–50 euroa kuukaudessa olettaen, että 
toimeentulotuessa hyväksytään asumismenot asumistuen enimmäis-
menojen suuruisina. Moision (2009) mukaan pienissä ja keskisuuris-
sa kunnissa ohjeistukset kohtuullisista asumismenoista noudattavat 
usein näitä asumistuen enimmäismääriä. Tällaisissa tapauksissa oi-
keus toimeentulotukeen poistuu siinä vaiheessa, kun nettomääräinen 
työttömyysetuus (441 €/kk) ylittää toimeentulotuen perusosan (417 
€/kk) asumistuen 20 prosentin omavastuuta vastaavalla määrällä. 
Käytännössä näin käy silloin, kun asumismeno on hyvin pieni, enin-
tään 120 euroa kuukaudessa17. Koska toimeentulotuessa hyväksytään 
käytännössä ainakin samat asumismenot kuin asumistuessa, lähes 
kaikille työttömän perusturvaa saaville yksin asuville muodostuu 
laskennallista toimeentulotuen tarvetta. Pääkaupunkiseudulla tämä 
tarve on huomattavan suuri, mikä johtuu asumisen kalleudesta.

Toimeentulotuen tarpeen poistaminen edellyttää sitä, että joko toi-
meentulotuessa hyväksyttävät menot pienenevät tai siinä huomioon 
otettavat tulot lisääntyvät riittävästi. Toimeentulotuessa hyväksyttä-
vien asumismenojen voidaan arvioida vastaavan kunnan alueella saa-
tavissa olevaa kohtuullista vuokratasoa. Perusosa puolestaan vastaa 
sitä vähimmäismäärää, jolla yksin asuvan arvioidaan selviävän ta-

17 Erotus 441 - 417 = 24 vastaa asumistuen 20 %:n omavastuuta kun asumismeno on 120 
€/kk. 
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vanomaisista ruoka- ja muista välttämättömistä menoistaan. Näiden 
kummankaan menoerän alentaminen ei vaikuta realistiselta.

Tuloja voidaan lisätä korottamalla työttömän perusturvan tasoa, ke-
ventämällä sen verotusta tai nostamalla asumistuen tukiprosenttia. 
Havaitaan, että perusturvan tasokorotuksen tulisi olla huomattavan 
suuri, jotta toimeentulotuen tarve poistuisi. Vasta 250 euron korotus 
lisäisi työttömän nettotuloa noin 200 euroa kuukaudessa, mikä riit-
täisi pääkaupunkiseudulla yksin asuvan laskennallisen toimeentulo-
tuen tarpeen poistamiseksi. Honkanen (2008) on tehnyt laskelman 
vuokralla yksin asuville ja yksinhuoltajille käyttäen asumistukirekis-
terin tietoja. Sen mukaan työttömän perusturvaa tulisi korottaa kes-
kimäärin 220 euroa kuukaudessa, jotta näiden toimeentulotuen tarve 
poistuisi18. Mikäli toimeentulotuessa otettaisiin huomioon ainoastaan 
asumistuen norminmukaiset asumiskustannukset, peruspäivärahaa 
tulisi laskelman mukaan nostaa 38 euroa kuukaudessa. 

Työmarkkinatuen ja peruspäivärahan verotusta voidaan keventää 
enintään 110 euroa, eli täyteen työmarkkinatukeen asti (551 €/kk). 
Tämä etuuden maksaminen ”puhtaana käteen” ei kuitenkaan riit-
täisi sellaisenaan poistamaan pääkaupunkiseudulla toimeentulotuen 
tarvetta, joka esitetyssä esimerkissä olisi edelleen 84 (= 194 - 110) 
euroa kuukaudessa. Asumistuen tukiprosentin korotuksen vaikutus 
olisi enintään 85 euroa, vaikka tukiprosentti nostettaisiin nykyisestä 
80 prosentista sataan. 

Mikäli asumistuessa hyväksyttävä asumismeno on pienempi kuin 
edellä esitetyssä esimerkissä (jossa se oli enimmäismääräinen), toi-
meentulotuen tarve lisääntyy. Jos todellinen asumismeno, ja siten 
myös toimeentulotuessa hyväksytty asumismeno, on edellä kuvattua 
pienempi, toimeentulotuen tarve vähenee ja loppuu aiemmin esi-
tetyllä tavalla hyvin pienillä asumismenoilla. Nykyisiä asumistuen 
enimmäismääriä pienemmät asumismenot eivät kuitenkaan ole usein 
realistisia.  

18 Korotustarve on laskettu jokaiselle työttömälle erikseen. Siten keskiarvon mukainen 
yleinen korotus tuottaa osalle liian suuren ja osalle liian pienen korotuksen. Tällaisen 
korotuksen jälkeenkin yli 40 % laskennan kohteena olevista talouksista olisi oikeutettu 
toimeentulotukeen. 
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Edellä esitettyjen vaihtoehtojen pohdinta on ollut puhtaasti ”teknis-
luonteista”, jossa ei ole pyritty arvioimaan, miten esimerkiksi työt-
tömyysetuuksien verotusta voitaisiin keventää vaikuttamatta haital-
lisesti työnteon kannustimiin. Lähtökohtaisesti pienten ansiotulojen 
verotusta tulisi samalla keventää. Asumistuen tukiprosentin korotta-
minen puolestaan on ongelmallista, sillä ”asumismenojen kohtuulli-
sena pitämiseksi on tärkeää, että pienituloisimmillakin on asumisme-
nojen mukaan määräytyvä omavastuuosuus” (YM 2006). Mainituilla 
toimenpiteillä voi myös olla muita vero- ja etuusjärjestelmän toimi-
vuuteen liittyviä vaikutuksia. Kaikissa vaihtoehdoissa ongelmana on 
lisäksi se, että toimenpiteet kohdentuvat merkittävissä määrin muille 
kuin toimeentulotuen tarpeessa oleville.

Kuvatun esimerkin tarkoituksena on ollut pelkistää niitä ongelmia, 
joita ilmenee pyrittäessä turvaamaan ensisijaisen etuuden ja asu-
mistuen varassa eläville sellainen tulotaso, ettei tarvetta turvautua 
toimeentulotukeen enää olisi. Erityisen vaikea tämä on silloin, kun 
toimeentulotuessa hyväksytään asumismenot selkeästi suurempina 
kuin yleisessä asumistuessa. Tällainen tilanne on pääkaupunkiseu-
dulla, mutta mahdollisesti myös muissa kasvukeskuksissa. Yksittäis-
ten toimenpiteiden tulisi olla huomattavan radikaaleja, jotta ongelma 
voitaisiin ratkaista19. Lienee realistista, että samanaikaisestikin toteu-
tettavilla toimenpiteillä voidaan parhaimmillaan ainoastaan vähentää 
toimeentulotuen tarpeessa olevien lukumäärä, ja siten kahden luukun 
käyttäjiä. 

5.7 Yleisen asumistukijärjestelmän uudistamisen 
suuntaviivat 

SATA-komitean linjauksen mukaan asumistukijärjestelmää yksin-
kertaistetaan. Ensi vaiheessa yksinkertaistetaan yleinen asumistuki. 
Uudistus ”…perustuu kokonaisvuokraan ja lineaariseen tulosovituk-
seen perustuvaan malliin (tässä kokonaisvuokramalli), joka on suh-

19 Honkanen (2008) toteaa, että perusturvan varassa olevien työttömien asemaa on 
vaikea parantaa, ellei samanaikaisesti tehdä useita muutoksia sekä verotukseen että 
tukijärjestelmiin. 
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teellisen kustannusneutraali ja ohjaa tukea erityisesti lapsiperheille” 
(STM 2009). 

Lineaarinen tulosovitus tarkoittaa sitä, että kuvion 3 perusomavas-
tuukäyrät korvataan suorilla, joiden kulmakerroin on sama kaikille 
ruokakunnille. Mikäli tulosovitus toteutetaan samanlaisena kaikissa 
kuntaryhmissä, asumistuen tarveharkinta ja tuen marginaalivaikutus 
muodostuvat samoiksi ruokakunnan rakenteesta ja tulotasosta riippu-
matta koko maassa. 

Tällainen perusomavastuuosuuksien yhtenäistäminen aiheuttaa muu-
toksia nykyisiin asumistukiin etenkin suurissa ruokakunnissa, koska 
näissä kuntaryhmien väliset erot ovat suurimmat. Lisäksi linearisoin-
ti sellaisenaan (eli perusomavastuukäyrien suoristaminen) muuttaa 
tukea nykyjärjestelmään verrattuna. Tuki voi muuttua myös sen joh-
dosta, että eri ruokakunnissa tarveharkinnan alkaminen määritetään 
nykyisestä poikkeavalla tavalla. 

Kokonaisvuokraa sovellettaessa hyväksyttävät asumismenot määräy-
tyvät ainoastaan ruokakunnan koon ja asunnon sijainnin mukaan, eli 
nykyiset neliövuokra-, pinta-ala- ja ikärajoitukset poistuvat. Toisaal-
ta asumismenoiksi hyväksytään todelliset asumismenot ruokakun-
nan koosta ja asunnon sijainnista riippuvan kokonaisvuokran tasoon 
asti. Vastaava malli on jo käytössä eläkkeensaajan asumistukijärjes-
telmässä ja yleisessä asumistuessa silloin, kun tukea myönnetään 
osaan asuntoa. Voidaan arvioida, että kokonaisvuokrajärjestelmään 
siirryttäessä etenkin pienissä asunnoissa hyväksyttävä asumismeno 
(ja tuki) usein nousee ja nykyisissä enimmäiskoon mukaisissa asun-
noissa laskee. 

Yhtälön (3) mukaisessa laskelmassa hyväksyttävä enimmäisasumis-
meno muodostuisi kokonaisvuokramallissa todennäköisesti nykyistä 
pienemmäksi, ja toimeentulotuen tarve kasvaisi. Siihen, lisääkö kus-
tannusneutraali kokonaisvuokramalli toimeentulotuen kokonaistar-
vetta, ei kuitenkaan ole yksiselitteistä vastausta. Nämä vaikutukset 
riippuvat muun muassa mallin yksityiskohdista.
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Pienten asuntojen hyväksyttävien asumismenojen nousua voidaan 
pitää eräänä kokonaisvuokramallin ongelmana, mikäli asumistuen 
korotuksen arvioidaan kapitalisoituvan vuokriin, eli siirtyvän osittain 
(tai kokonaan) vuokranantajille. Tutkijoiden piirissä tämä asumistuen 
kohtaanto-ongelma koetaan todelliseksi. Hiekka ja Virén (2008) arvi-
oivat ulkomaisiin tutkimuksiin viitaten, että jopa yli puolet asumistu-
esta saattaa valua vuokranantajille nostaen asumiskustannuksia ylei-
sesti ja pahentaen samalla tuloloukkuongelmaa. Oman tutkimuksen-
sa perusteella he toteavat, että asumistuki nostaa vuokratasoa 10–25 
prosenttia. Tämä kohdistuu kaikkiin vuokralla asuviin, ei pelkästään 
asumistuen saajiin. Sen sijaan asumistuen korotuksesta vuokriin siir-
tyy vain 5–10 prosenttia. Kangasharjun (2008) mukaan vuoden 2002 
asumistukiperusteiden keventämisen seurauksena vapaarahoitteisis-
sa asunnoissa asuvien tuensaajien vuokrat nousivat 60–70 prosenttia 
tuen korotuksesta. Muissa asunnoissa korotuksella ei havaittu olevan 
vaikutusta tuensaajien vuokriin20. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että yleisen asumistuen uudistaminen 
on tarpeellista. Lineaarisen tulosovitukseen ja kokonaisvuokraan 
perustuva järjestelmä olisi tuensaajan kannalta ymmärrettävämpi ja 
hallinnollisesti yksinkertaisempi. Tällaiseen järjestelmään siirtymi-
nen voi kuitenkin johtaa asumistuen määrän huomattavaan muuttu-
miseen yksittäistapauksissa. Vaikutukset toimeentulotuen tarpeeseen 
ja vuokratasoon ovat myös mahdollisia.
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ÄITIEN TYÖN TARJONTAAN 

     Tuomas Kosonen 
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

6.1 Johdanto

Monissa maissa pienten lasten äitien alhainen työhön osallistumisas-
te on koettu ongelmaksi (OECD 2007). Lastenhoidon tukien suunnit-
telussa on pyritty samalla äitien työhön osallistumisen lisäämiseen ja 
hedelmällisyysasteen nostamiseen. Suomenkin sosiaaliturva pyrkii 
vaikuttamaan siihen, että lapsia on taloudellisesti mahdollista hank-
kia ja että kummallakin vanhemmalla on mahdollisuus mennä työ-
elämään pian lapsen syntymän jälkeen. 

Aina tukijärjestelmillä ei kuitenkaan ole toivottua työllisyysvaiku-
tusta. Suomessa lasten kotihoidontuella pyritään takaamaan lastaan 
itse hoitavien taloudellinen asema, mutta ainakin periaatteessa tuen 
työllisyysvaikutus on negatiivinen: Mitä suurempi tuki, sen kannat-
tavampaa on jäädä pois töistä. Toisaalta Suomessa on kattava julki-
nen päivähoitojärjestelmä, joka vaikuttaa päinvastaiseen suuntaan eli 
työntekoa kannustavasti. Näillä kahdella sosiaalietuusjärjestelmällä 
on erisuuntaisia kannustimia vanhempien työn tarjonnan suhteen.

Tukijärjestelmän kehittämiseksi olisi luonnollisesti tärkeä tuntea, 
kuinka suuria tukien vaikutukset todellisuudessa ovat. 
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Tässä tutkimuksessa keskitytään kotihoidontuen vaikutukseen äitien 
työn tarjontaan. Kotihoidontukea saa vanhempainrahakauden jälkeen 
siihen asti, kun nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Lisäksi joissain 
kunnissa maksetaan kotihoidontuen kuntalisää. Kuntalisän maksami-
sessa on tapahtunut ajan mittaan myös uudistuksia monessa kunnas-
sa. Näitä uudistuksia käytetään tässä tutkimuksessa siten, että vertail-
laan äitien työhön osallistumista ennen ja jälkeen uudistuksen. 

Suomessa on ennenkin tutkittu sosiaalietuuksien työllisyysvaikutuk-
sia. Laine ja Uusitalo (2001) sekä Ilmakunnas (1997) ovat arvioineet 
lastenhoidon tukien vaikutusta vanhempien työn tarjontaan. Laineen 
ja Uusitalon tulosten mukaan päivähoitomaksujen kasvu vaikuttaa 
negatiivisesti äitien työn tarjontaan. Luotettavien arvioiden saaminen 
sosiaalietuuksien vaikutuksista työn tarjontaan on kuitenkin haasta-
vaa. Yllä mainituissa tutkimuksissakaan tutkimusasetelmat eivät ole 
täysin tyydyttäviä. Työllisyyden muutoksiin voi vaikuttaa samanai-
kaisesti moni muukin asia kuin vain muutos päivähoitomaksussa. 
Jotta saataisiin luotettavia arvioita tukien työllisyysvaikutuksista, on 
kyettävä kontrolloimaan tukien kanssa korreloituneiden muiden teki-
jöiden vaikutukset työllisyyteen. 

Uudemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa on pyritty nimenomaan 
takaamaan luotettava tutkimusasetelma mitattaessa lastenhoidon 
tuen tai maksun suuruuden vaikutusta työn tarjontaan. Lundin ym. 
(2008) tutkivat päivähoitomaksureformin vaikutusta vanhempien 
työn tarjontaan Ruotsissa. Heidän havaintojensa perusteella päivä-
hoitomaksun pienenemisellä ei ole vaikutusta työn tarjontaan. Refor-
missa valtio asetti päivähoitomaksuille ylärajan. Aiemmin maksuissa 
oli paljon kuntakohtaista vaihtelua. Maksukatto vaikutti siten päivä-
hoitomaksuihin eri tavoin eri kunnissa. Ruotsin uudistus tarjosi si-
ten luonnollisen koeasetelman, jossa maksujen vaikutusta äitien työn 
tarjontaan voitiin arvioida vertailemalla työn tarjonnan muutoksen 
suuruutta eri kunnissa.

Milligan ja Stabile (2007) sekä Lefebvre ja Merrigan (2008) arvioi-
vat lastenhoidon tukien vaikutuksia äitien työn tarjontaan Kanadassa. 
Myös näissä tutkimuksissa tukien muutos vaihteli alueittain ja siksi 
niissä voitiin käyttää luonnollista koeasetelmaa. Tutkimusten tulok-
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set viittaavat pieneen, mutta havaittavaan vaikutukseen. Pienemmillä 
tuilla tai pienemmillä päivähoitomaksuilla äidit menevät herkemmin 
töihin.

Lastenhoidon tukien työllisyysvaikutusten arvioinnin menetelmät 
ovat viime aikoina kehittyneet paljon. Samalla vaikutusarviot ovat 
yleisesti pienentyneet. Lisäksi tuen suuruuden vaikutus työn tarjon-
taan näyttäisi riippuvan ihmisryhmästä (Blundell ja Macurdy 1999). 
Yllä esitellyt tutkimukset soveltavat uudenaikaisia menetelmiä ni-
menomaan lastenhoidon tukien tai maksujen vaikutuksen mittaa-
miseksi vanhempien työn tarjontaan. Tässä tutkimuksessa pyritään 
soveltamaan samantyyppistä tutkimusasetelmaa Suomeen. Kiinnos-
tuksen kohteena on kotihoidontuen vaikutus äitien työn tarjontaan. 
Tutkimuksessa käytetään yksilökohtaista mikroaineistoa.

Kuviossa 1 tarkastellaan naisten työllisyysasteita nuorimman lap-
sen iän mukaan eri maissa. Kuviosta selviää, että Pohjoismaissa on 
korkeammat äitien työllisyysasteet kuin OECD-maissa keskimäärin. 
Suomen erottaa Ruotsista ja Tanskasta kuitenkin alle 2-vuotiaiden 
lasten äitien matala työllisyysaste. Muut Pohjoismaat ovat kiinnos-
tavia vertailukohteita, koska niissä on Suomen tapaan kattava jul-
kinen päivähoitojärjestelmä. Niissä ei kuitenkaan ole niin kattavaa 
lasten kotihoidontukea kuin Suomessa. Muita Pohjoismaita alempi 
alle 2-vuotiaiden lasten äitien työllisyysaste saattaa siis selittyä osin 
kotihoidon tuella. 
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Kuvio 1.  Äitien kansainvälisiä työllisyyslukuja nuorimman 
lapsen iän mukaan (OECD 2007)
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Artikkeli etenee niin, että ensin esitellään Suomen lastenhoitojärjes-
telmää. Sen jälkeen tarkastellaan tutkimuksessa käytettyjä menetel-
miä. Kolmannessa luvussa kuvaillaan aineisto ja neljännessä esite-
tään tulokset. Lopuksi keskustellaan ensin tulosten yhteiskunnallisis-
ta vaikutuksista ja loppupäätelmissä kootaan analyysi yhteen.

6.2 Lastenhoidon tuet Suomessa

Suomessa lapsiperheet saavat koko maassa yhtenäisin perustein mak-
settavaa vanhempainrahaa lapsen yhdeksän kuukauden ikään asti. 
Vanhempainrahakauden jälkeen, siihen asti kun nuorin lapsi täyttää 
kolme vuotta, lapsiperheet ovat oikeutettuja kotihoidontukeen. Tuen 
saaminen edellyttää, että lapsi ei ole yksityisessä tai kunnallisessa 
päivähoidossa. Tuki on siis tarkoitettu perheille, joissa lasta hoitaa 
vähintään toinen vanhemmista kotona.

Osa kunnista maksaa lakisääteisen, koko maassa yhtenäisin perustein 
myönnettävän kotihoidontuen lisäksi kotihoidontuen kuntalisää. Ny-
kyisin sitä maksaa noin 70 kuntaa. Koska kunnat saavat itse päättää 
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kuntalisistä, tukien säännöissä on paljon kuntien välistä vaihtelua. 
Lisäksi järjestelmän voimassaoloaikana moni kunta on tehnyt muu-
toksia tuen suuruuteen.

Lastenhoidolle on muitakin julkisesti tuettuja hoitomuotoja. Kun-
nallisen päivähoidon maksut sisältävät julkista tukea. Yksityiseen 
hoitoon on saanut vuodesta 1997 lähtien yksityisen hoidon tukea. 
Myös näihin yksityisen hoidon tukiin moni kunta antaa kuntalisän. 
Tässä tutkimuksessa ei tarkastella näitä hoitomuotoja. Järjestelmät 
ovat pysyneet suhteellisen muuttumattomina eivätkä ne siksi tarjoa 
mahdollisuuksia työn tarjontavaikutusten mittaamiseen. Kunnallinen 
päivähoitojärjestelmä kehittyi jo 1970-luvulla ja vuodesta 1990 sub-
jektiivinen päivähoito-oikeus on taannut jokaiselle alle 3-vuotiaalle 
lapselle oikeuden hoitopaikkaan. Lisäksi päivähoidon maksut ovat 
vuodesta 1997 lähtien pysyneet suhteellisen vakaina. Siten valinta 
yksityisen ja julkisen päivähoidon välillä ei kuvaa työn tarjontaan 
liittyviä kannustimia.

Kausaalivaikutuksen mittaaminen 

Verojen, tukien ja muiden politiikkainstrumenttien vaikuttavuutta 
tarkasteltaessa on huolehdittava, että muiden tekijöiden vaikutukset 
tulee puhdistettua pois arviosta. Yleensä ollaan kiinnostuneita yhden 
tuen tai veron vaikutuksesta. Kiinnostuksen kohteeseen vaikuttaa 
moni muukin asia, joiden vaikutus pitäisi pystyä erottamaan. Kun 
tässä onnistutaan, puhutaan kausaalivaikutuksen mittaamisesta. 

Yhteiskuntatieteissä on erilaisia tapoja eristää kausaalivaikutus. Pe-
rinteinen tapa on lääketieteestäkin tuttu koeasetelma. Siinä valitaan 
satunnaisesti koe- ja vertailuryhmä. Koska ryhmät valittiin satunnai-
sesti ja vain toiselle tehdään koe, voidaan näiden ryhmien keskimää-
räisiä lopputuloksia vertailemalla selvittää kokeen keskimääräinen 
vaikutus. Yhteiskuntatieteissäkin koeasetelmaa on käytetty esimer-
kiksi koulutuksen vaikutusten selvittämiseen. 

Koeasetelman luominen on kallista ja puhtaita asetelmia ei kiinnos-
tuksen kohteena olevista asioista, kuten lastenhoidon tuista, yleensä 
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ole käytettävissä. Näissä tilanteissa sovelletaan usein ns. luonnollista 
koeasetelmaa, joka pyrkii jäljittelemään aitoa koeasetelmaa. Luon-
nollisessa koeasetelmassa ryhmä yksilöitä, joka on esimerkiksi veron 
tai tuen tai näiden muutoksen kohteena, muodostaa koeryhmän, jota 
voidaan verrata niihin yksilöihin, joihin toimenpide ei kohdistu, ns. 
vertailuryhmään.

Hyvässä luonnollisessa koeasetelmassa yksilöt eivät ole itse voineet 
vaikuttaa valikoitumiseensa koe- ja vertailuryhmiin. Jos esimerkiksi 
vertaillaan ihmisiä, joiden veroasteet eroavat, tämä valikoitumisole-
tus ei täyty. Heidän tulotasonsa ja siten myös veroasteensa heijas-
tavat taloudellisia valintoja, kuten työn tarjontapäätöksiä. He ovat 
itse vaikuttaneet valikoitumiseen, ja ryhmäjaon voidaan siten epäillä 
heijastavan yksilöiden erilaisia preferenssejä. Tutkittavana olevan 
tekijän (vero tai tuki) vaikutuksen eristäminen muista tekijöistä ei 
ole tällöin mahdollista. Jos sen sijaan löydetään vero tai tuki, johon 
ihmiset ovat oikeutettuja riippumatta käyttäytymisestään, vältetään 
valikoitumisongelma. 

Toinen edellytys hyvälle luonnolliselle koeasetelmalle on se, että eri 
ryhmien voidaan olettaa käyttäytyvän samalla tavoin tilanteessa, jos-
sa ryhmien erilaista kohtelua (eriävä vero tai tuki) ei esiinny. Tut-
kittaessa esimerkiksi lastenhoidon tukien vaikutusta työn tarjontaan, 
lapsettomat aikuiset eivät ole hyvä vertailuryhmä. On oletettavaa, 
että pienten lasten äitien työn tarjonta eroaisi muiden naisten työn 
tarjonnasta, vaikka näiden ryhmien verokohtelussa ja sosiaaliturvas-
sa ei olisi mitään eroja. Parempi asetelma syntyy, jos lapsiperheiden 
äidit voidaan ryhmitellä tukitason mukaan ja vertailla käyttäytymisen 
muutosta ryhmien välillä, joiden tuet ovat muuttuneet. 

Tämän tutkimuksen metodi

Tässä tutkimuksessa kuntalisissä tapahtuvia muutoksia käytetään 
selittämään äitien työllisyyden muutoksia. Kuten edellä on todettu, 
luonnollinen koeasetelma tarjoutuu hyödyntämällä kuntalisien muu-
toksia. Koeryhmä on lapsiperheet kunnissa, joissa kuntalisää muute-
taan. Vertailuryhmän muodostavat lapsiperheet niissä kunnissa, jois-
sa kuntalisää ei muuteta. Jos tutkimuksessa käytettäisiin selittävänä 
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tekijänä pelkkää kotihoidontukea, ei pystyttäisi selittämään, millä ta-
voin äitien työllisyys olisi käyttäytynyt ilman kotihoidontukea. Saatu 
estimaatti olisi harhainen ja se mittaisi pelkästään korrelaatiota sille, 
että jos on äiti, on oikeutettu myös kotihoidontukeen.

Tutkimuksessa oletetaan, että kuntalisä on yksittäisen äidin työn tar-
jontapäätöksen kannalta eksogeeninen, eli äidin työllistymispäätös ei 
vaikuta kuntalisän muutoksiin. Eksogeenisuus johtuu siitä, että kun-
talisistä päätetään kunnan tasolla. 

Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa käytetään Differences-in-Dif-
ferences (DD, muutos muutoksessa) tutkimusmetodia. Siinä työlli-
syyden muutoksia verrataan kuntalisän samanaikaisiin muutoksiin. 
Aineistosta estimoidaan alla oleva yhtälö:

1 2 4 5iym iym iym m y iymY P X Kunta Vuosi          

Yhtälössä on työn tarjonta -dummy, joka saa arvon 1, jos 
henkilö on työssä vuoden aikana. Alaindeksi 

Yiym

y  viittaa vuoteen, m

kuntaan ja i henkilöön. Piym  on laskennallinen kuntalisän määrä. 
Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita juuri tämän muuttujan 
vaikutuksesta työhön menon todennäköisyyteen. Jotta tämän 
muuttujan kerroin ei sisällä muiden tekijöiden vaikutuksia, 
estimoinnissa niitä kontrolloidaan kontrolli-muuttujilla. 
Estimoitavassa yhtälössä vektori Xiym kuvaa kontrollimuuttujia. 
Kunta ja Vuosi viittaavat siihen, että yhtälöön on lisätty jokaiselle 
vuodelle ja kunnalle dummy-muuttujat, joiden avulla kontrolloidaan 
kuntien tasoerot työllisyydessä ja koko maan yleisen 
työllisyystilanteen muutokset.

Tutkimuksen päätulokset estimoidaan seuraavassa osiossa 
esiteltävällä mikroaineistolla. Yksi havaintoyksikkö on aina henkilö 
(yleensä äiti). Yllä esitettyä yhtälöä estimoitaessa tulokset voidaan 
tulkita muutoksiksi työllisyysasteessa. 
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Kun jokaiselle ihmiselle laitetaan muuttujan Y arvoksi 1, kun he 
ovat töissä ja 0, kun he ovat kotona, näiden lukujen keskiarvo 
tietyssä kunnassa kertoo työllisyysasteen. Muuttujan Piym kerroin
kertoo kuntalisän määrän vaikutuksen työllisyysasteeseen 
vallitsevalla kuntalisän tasolla mitattuna. 

Koska on aihetta epäillä äidin työllisyyden olevan vahvasti 
korreloitunut lapsen iän kanssa, on tärkeää valikoida kontrolli-
muuttujat huolellisesti. Vektori Xiym  sisältää dummy 
-muuttujan lapsen iälle aina kolmen kuukauden välein. Näin lapsen 
iän vaikutus äidin työllisyyteen saadaan poistettua mahdollisimman 
joustavasti

Yksinkertaistetusti sanottuna yhtälössä verrataan työllisyystrendin 
muutoksia kuntalisän muutoksiin. Ne kunnat, joissa kuntalisää ei 
muuteta, toimivat vertailuryhmänä. Vertailuryhmässä voi kunakin 
vuonna olla myös kuntia, joissa kuntalisää maksetaan, mutta sitä ei 
muuteta sinä vuonna. Vertailuryhmän työllisyyden muutoksista saa-
daan yleinen työllisyystrendi, ja kiinnostuksen kohteena on se, mi-
ten koeryhmä poikkeaa trendistä. Tämä vertailumetodi poistaa ne 
vaikutukset äitien työn tarjontaan, jotka syntyvät kaikille kunnille 
yhteisestä työllisyystrendin muutoksesta tai kuntien työllisyystason 
pysyvistä eroista.

Yksi ongelma saattaisi tämän tutkimuksen asetelmassa silti olla. Jos 
kunnat maksavat kotihoidontukeen kuntalisää juuri siitä syystä, että 
työllisyystilanne muuttuu nopeasti, kuntalisän maksaminen ei ole-
kaan enää eksogeenista äitien työllisyydelle. Tällöin muutos työl-
lisyydessä johtaa kuntalisän maksamiseen ja kuntalisän vaikutusta 
työllisyyteen olisi hankala mitata. 

Tutkimuksessa käytettävässä aineistossa edellä kuvattua ongelmaa ei 
kuitenkaan näytä olevan. Kun koeryhmän kuntia verrataan vertailu-
ryhmän kuntiin, työllisyystrendeissä ei havaita selkeää eroa. Tämä 
vertailu on esitetty kuviossa 2. Siinä on esitetty 18–39-vuotiaiden 
naisten työllisyysaste kahdessa ryhmässä. Ryhmässä ”Klisä” on käy-
tössä kuntalisä jonain tai kaikkina vuosina. Ryhmässä ”Ei klisää” ei 
ole käytössä kuntalisää minään vuotena. Lisäksi kuvioon on piirretty 
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trendien luottamusvälit. Koska naisten työllisyystrendit eivät näiden 
ryhmien välillä eroa, voimme päätellä, että kuntalisää ei ole otettu 
käyttöön muuttuneen työllisyystilanteen takia. Kuntalisän muutok-
sia voidaan näin ollen pitää eksogeenisena naisten työllisyystilanteen 
suhteen.

Kuvio 2.  Naisten (18–39-vuotiaat) työllisyystrendit 
kuntalisäkunnissa ja muissa kunnissa
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6.3 Aineiston kuvailu

Tutkimuksessa käytetään pääasiassa Tilastokeskuksesta saatua tu-
lonjakotilaston palveluaineistoa. Aineisto käsittää satunnaisotoksen 
noin 10 000 kotitaloudesta vuosittain vuosilta 1995–2005. Näistä 
kotitalouksista on poimittu ne noin 6 000 kotitaloutta, joissa on alle 
3-vuotiaita lapsia, ja ne noin 14 000 kotitaloutta, joissa on alle koulu-
ikäinen lapsi. Aineistossa on myös kiertävä paneeliominaisuus, jossa 
yhtä kotitaloutta seurataan aina kaksi vuotta peräkkäin.
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Palveluaineisto sisältää yksilötason tietoja kotitalouden jäsenistä. 
Tutkimusta varten aineistoon on yhdistetty kuntatason tietoja ko-
tihoidontuen kuntalisistä, päivähoitomaksujen määräytymisestä, 
työllisyystilanteista ja päivähoitopaikkojen määrästä suhteessa alle 
kouluikäisten lapsien määrään. Nämä tiedot ovat peräisin Tilastokes-
kuksesta, Kelasta, omasta kyselystä kunnille ja Turun yliopiston sosi-
aalipolitiikan laitoksen 1990-luvun puolivälissä tekemästä kyselystä 
kunnille.

Päivähoitomaksut, kotihoidontuet ja kotihoidontuen kuntalisät on 
laskettu aineiston kotitalouksille niiden ominaisuuksien mukaan. 
Ajatuksena näissä laskelmissa on, että jäljitellään maksun tai tuen 
myöntämisperusteita ja lasketaan kullekin kotitaloudelle lastenhoi-
toon liittyvät maksut ja tuet kahdessa tapauksessa. Ensimmäisessä 
oletetaan, että kaikki lapset hoidetaan kotona. Toisessa tapauksessa 
oletetaan, että kaikki lapset ovat kunnallisessa päivähoidossa. Las-
kelmissa otetaan huomioon perheen koko, ikärakenne, tulot ja asuin-
paikka. Näin laskettua kahta maksua tai tukea vertailemalla saadaan 
selville kullekin kotitaloudelle äidin työhön menon varjohinta. Var-
johinnalla tarkoitetaan työhön menoon liittyvien kaikkien kustannus-
ten ja menetettyjen tukien huomioon ottamista, jota verrataan työstä 
odotettavissa olevaan palkkaan.

Päivähoitomaksujen ja kotihoidontukien laskemisessa tarvitaan tie-
toa perheen tuloista. Nämä tiedot on arvioitu perustuen keskimää-
räisiin kunnan ja vuoden tuloihin kotitalouksissa, joissa vanhemmat 
käyvät töissä.
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Taulukko 1. Kuntalisäkuntien ja muiden kuntien vertailua äit-
ien taustamuuttujien perusteella

Kuvailevia lukuja. 
9kk:n - alle 3-vuotiaiden äidit vertailu ja koeryhmässä 

Vuosi 1995 1997 1999 2001 2003 2005

Havaintojen lkm. 409 390 380 375 359 341
Ikä 30,8 31,7 32,5 32,6 31,6 32,0
Koulutus 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5
Työhön osallistuminen 0,22 0,28 0,25 0,27 0,23 0,21
Tulot 754 849 835 993 1006 1092

Ei kuntalisää minään 
vuotena

Lapsia 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,2
   

Havaintojen lkm. 253 269 237 253 218 213
Ikä 31,6 32,0 32,8 31,8 32,2 32,7
Koulutus 1,3 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6
Työhön osallistuminen 0,22 0,24 0,23 0,18 0,19 0,15
Tulot 991 1070 1077 1053 1130 1116

Kuntalisä joinakin tai 
kaikkina vuosina 

Lapsia 2,0 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1

Taulukossa 1 kuvaillaan aineiston havaintoja. Soluissa on kuvat-
tu tutkimuksen pääryhmän, äitien joilla on 9 kk:n – alle 3 vuoden 
ikäisiä lapsia, piirteitä. Muuttujia ovat havaintojen lukumäärä, ikä, 
koulutus viisiportaisella asteikolla, työhön osallistumisaste, tulot ja 
lasten lukumäärä. Havaintojen lukumäärää lukuun ottamatta muut-
tujista on ilmoitettu keskiarvot. Taulukon tarkoituksena on toisaalta 
kuvailla aineistoa, toisaalta vertailla kahta ryhmää. Huomataan, että 
ryhmät muistuttavat paljon toisiaan. Koeryhmässä on hiukan suu-
remmat tulot, hiukan korkeampi koulutusaste ja hiukan vähemmän 
lapsia. Nämä erot eivät ole niin suuria, että ne vaarantaisivat tulosten 
luotettavuuden.
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Taulukko 2. Lastenhoitoon liittyvien kuukausittaisten tukien ja 
maksujen trendit

Tukien, päivähoitomaksujen ja tulojen keskiarvoja 

Vuosi Kotihoidontuki Päivähoitomaksu Kotihoidontuen 
kuntalisä 

Nettotulot äideillä, 
jotka töissä 

1995 219 157 115 1 282 
1996 167 161 125 1 338 
1998 221 160 198 1 450 
2000 209 183 185 1 557 
2002 222 170 205 1 683 
2004 217 168 176 1 895 
2005 236 176 168 1 940 

Taulukossa 2 on esitetty joinain vuosina aineistoon laskettujen mak-
sujen ja tukien kuukausikeskiarvoja kotihoidontukeen oikeutetuissa 
perheissä. Nettotulot kuvaavat keskimääräisen äidin verojen ja mak-
sujen jälkeisiä tuloja, silloin kun hän työskentelee. Verrattaessa töis-
sä käyvän äidin nettotuloa kotihoidontukeen ja päivähoitomaksuun, 
saadaan kuva töihin menon varjohinnasta päivähoitomaksujen ja 
menetettyjen tukien muodossa. Jos äiti esimerkiksi hoitaa lasta ko-
tona, hän saa kotihoidontukea. Kun hän päättää mennä töihin ja lait-
taa lapsen kunnalliseen päivähoitoon, hän menettää kotihoidontuen 
ja joutuu maksamaan päivähoitomaksun, jotka olivat vuonna 2005 
keskimäärin 236 € ja 176 € kuukaudessa. Toisaalta äiti olisi vuonna 
2005 töissä käydessään ansainnut keskimäärin 1 940 € kuukaudessa.

Kotihoidontuen kuntalisä on laskettu vain niille, jotka asuvat sellai-
sessa kunnassa, jossa sitä maksetaan. Varsinkin myöhempinä vuo-
sina on selvää, että kotihoidontuki on merkittävä tulo verrattuna 
muihin tukiin tai nettotuloihin. Esimerkiksi vuonna 2005 työhön-
menopäätöksellä keskimääräinen äiti olisi menettänyt yhteensä 580 
€ (236+176+168 €). Näin ollen on mahdollista, että kuntalisä riittää 
muuttamaan äidin mielen pikaisesta töihin palaamisesta. Kuntalisä 
on tässä riittävän suuri verrattuna muihin tukiin tai nettotuloihin.



Lastenhoidon tukien vaikutus äitien työn tarjontaan

131

6.4 Tuloksia

Taulukossa 3 esitellään tutkimuksen Differences-in-Differences -me-
todilla estimoidut tulokset. Kaikissa sarakkeissa selitettävänä muut-
tujana on pienten lasten äitien työhön osallistumis -dummy, joka saa 
arvon 1, jos äiti on töissä. Kaikissa tuloksissa on käytetty vuosi- ja 
kuntamuuttujia kontrolloimassa kaikkiin äiteihin vaikuttavia trende-
jä. Kuntalisän yksikkö näissä tuloksissa on 100 € kuukaudessa.

Taulukko 3. Estimointitulokset

Muuttuja (i) (ii) (iii)

-0,05*** -0,08*** -0,014* Kuntalisä
(0,006) (0,0096) (0,008) 

Vuodet Ei Kyllä Kyllä
Kunnat Ei Kyllä Kyllä

Lapsen ikä Ei Ei Kyllä
0,25*** -0,78** 11,5***Vakio 
(0,006) (0,34) (3,6) 

Havaintoja 6 023 6 023 6 023 
R toiseen 0,01 0,14 0,27

Keskivirheet suluissa 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

Sarake (i) kertoo tuloksen tilanteessa, jossa selittävänä muuttujana on 
vain kuntalisä. Sarakkeessa (ii) on tavallinen DD-estimointi, joka on 
saatu lisäämällä yhtälöön päävaikutukset kunnille ja vuosille. Lisäksi 
yhtälössä on kontrolloitu äidin ja kunnan ominaisuudet. Sarakkeessa 
(iii) esitetään päätulos. Tässä yhtälössä on sarakkeessa (ii) esitetty-
jen muuttujien lisäksi kontrolloitu nuorimman lapsen ikää laittamalla 
kolmen kuukauden välein dummy-muuttujat. 

Sarakkeen (iii) tulosten mukaan maksamalla kuntalisää 100 € enem-
män kuukaudessa, keskimäärin noin 1,5 prosenttia vähemmän äi-
tejä osallistuu töihin. Tulos on suuruudeltaan linjassa ulkomaisten  
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tutkimusten kanssa siitä, mikä on lastenhoidon tukien suuruuden vai-
kutus äitien työn tarjontaan. 

Kuten menetelmäosiossa kuvattiin, tavoitteena oli laskea kotihoidon-
tuen suuruuden vaikutus äitien työhön osallistumiseen. Sarakkeesta 
(i) nähdään tulos, jos äitien työn tarjontaa selitetään pelkällä kuntali-
sällä. Sarake (ii) osoittaa, että otettaessa huomioon kuntien väliset erot 
äitien työllisyystasoissa, saadaan itse asiassa suurempi tulos. Kuntien 
väliset erot siis aiheuttavat harhaa alaspäin, kun niitä ei kontrolloida 
sarakkeessa (i). Tulokset muuttuvat jälleen, kun otetaan huomioon 
lapsen iän vaikutus kolmen kuukauden tarkkuudella (sarake (iii)). 
Lapsen iän aiheuttaman harhan takia estimaatit ovat itseisarvoltaan 
suurempia kahdessa ensimmäisessä sarakkeessa, joissa lapsen ikää 
ei oteta huomioon. Syy tähän harhaan on se, että sekä tuet että äidin 
työn tarjonta riippuvat nuorimman lapsen iästä. Mitä nuorempi lapsi, 
sitä todennäköisemmin äiti ei mene töihin, täysin riippumatta tuista. 
Toisaalta kuntalisien säännöt riippuvat lapsen iästä, usein muutenkin 
kuin, että lapsen tulee olla alle kolmevuotias. 

On mahdollista, että kuntien työllisyystrendeissä ilmenee jotain 
poikkeavuutta juuri samaan aikaan, kun kuntalisä otetaan käyttöön. 
Jos näin on, yllä olevaa tulosta ei voi tulkita kuntalisän vaikutuksek-
si äitien työn tarjontaan. Tämän kysymyksen selvittämiseksi tehtiin 
seuraavanlaisia tarkistuksia. Kuntalisän vaikutusta estimoitiin uudel-
leen siten, että annettiin kuntalisä yli 3-vuotiaiden lasten äideille niis-
sä kunnissa, joissa kuntalisä on käytössä nuoremmille lapsille. Tästä 
estimoinnista ei saatu nollasta eroavaa tulosta. Siten ei vaikuta siltä, 
että tulokset taulukossa 3 johtuisivat jostain muusta kuin kuntalisän 
vaikutuksesta. Koska vanhempien lasten äitien käyttäytyminen ei 
näytä vaihtelevan systemaattisesti eri kunnissa, voidaan olettaa, että 
sama pätee myös nuorempien lasten äiteihin. Samantyyppinen tar-
kistus tehtiin myös äideille, jotka saavat seuraavana vuonna lapsen. 
Tämäkään estimointi ei tuottanut nollasta eroavaa tulosta. Näiden li-
säksi tarkistettiin, että perheet eivät muuta kuntaan, jossa maksetaan 
enemmän kuntalisää. Tulokset viittaavat siihen, että muuttamisen 
syynä ei ole kunnissa maksettava kuntalisä. Nämä tarkistukset anta-
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vat siten vahvistusta sille, että tutkimuksessa mitattiin juuri kotihoi-
dontuen suuruuden vaikutusta äitien työn tarjontaan.

6.5 Tulosten taloudellinen merkitys

Tutkimuksen päätulos on, että keskimäärin 1,5 prosenttia vähemmän 
äitejä osallistuu työmarkkinoille, kun kotihoidontukea korotetaan 
100 € kuukaudessa. Seuraavaksi pohditaan tämän tuloksen taloudel-
lista merkitystä julkisen talouden kannalta. Taulukosta 1 selviää, että 
kotihoidontukeen oikeutettujen äitien keskimääräinen töihin osallis-
tumisaste on noin 25 prosenttia. He saavat kotihoidontukea keski-
määrin 300 € kuussa. Tämän perusteella voidaan arvioida, että koko 
kotihoidontuen vaikutus työhön osallistumiseen on 3*(-1,5) = -4,5 
prosenttiyksikköä. Tämä estimaatti viittaa siis keskimääräisen äidin 
saaman rahamäärän vaikutukseen. Se ei riitä selittämään miksi työl-
lisyysaste ei ole tässä ryhmässä 75 prosenttia, niin kuin vanhempien 
lasten äideillä (OECD 2007). Ilman kotihoidontukia osallistumisaste 
olisi 25 prosentin sijasta noin 29,5 prosenttia. Yllä oleva estimaatti 
pyrkiikin tuen suuruuden työllisyysvaikutuksen eristämiseen muista 
työllisyyteen vaikuttavista asioista.

Mitä kotihoidontuen negatiivinen työllisyysvaikutus merkitsee jul-
kisen talouden kannalta? Asiaa voidaan lähestyä ainakin kolmesta 
näkökulmasta. Ensinnäkin, Suomen talouspolitiikan tavoitteisiin on 
usein todettu sisältyvän lapsiperheiden äitien korkea työhön osallis-
tumisaste (OECD 2007). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan ko-
tihoidontukijärjestelmällä on kyseisen työllisyystavoitteen kanssa 
ristiriitaisia vaikutuksia.  Kotihoidontuki ei ole ainoastaan tulonsiirto 
kotona lapsiaan hoitaville perheille, vaan sillä on negatiivinen työn-
tarjontavaikutus, jonka suuruuden estimoitu tulos osoittaa.
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Taulukko 4. Esimerkkilaskelma

Esimerkkilaskelma keskimääräisen äidin kustannuksista 
julkiselle taloudelle 

A) Töissä 

Veroja yhteensä (2 100 € bruttotulo) 500
Päivähoitomaksut (1,4 lasta) 280
Päivähoidon kustannukset kunnalle (1,4 lasta) -1 302 
YHTEENSÄ -522

B) Kotona 

Kotihoidontuki -300
Kotihoidontuen kuntalisä -200
YHTEENSÄ -500

Toiseksi, julkiselle taloudelle äitien työhön osallistumisasteen rea-
gointi tukeen tarkoittaa sitä, että käyttäytymisvaikutus pitää ottaa 
huomioon tukia suunniteltaessa. Estimointi tehtiin myös isille, mutta 
sen tulosten mukaan kotihoidontuki ei vaikuta isien työn tarjontaan. 
Siten tässä tarkastellaan kotihoidontuen vaikutuksia juuri äiteihin. 

Taulukossa 4 on esitetty esimerkkilaskelma julkisen talouden kus-
tannuksista. Se perustuu laskelmiin omasta aineistosta sekä KELA:n 
(2008) ja Tilastokeskuksen tietoihin. Laskelmissa on oletettu keski-
määräinen perhe, jossa on kaksi työssä käyvää aikuista ja (keskimää-
rin) 1,4 päivähoitoikäistä lasta. Perheen tulot vastaavat työssä käyvän 
perheen keskituloja (äidin tulot 2 100 € kuukaudessa). Taulukon las-
kelmassa A kummatkin vanhemmat ovat töissä ja lapset päivähoidos-
sa. Valtio ja kunta saavat verotuloja äidin palkasta noin 500 euroa ja 
kunta saa päivähoitomaksuja noin 280 euroa. Toisaalta päivähoidon 
järjestämisestä koituu kunnalle menoja 1 302 euroa. Vähentämällä 
luvut toisistaan selviää, että koko julkiselle taloudelle tästä vaihtoeh-
dosta syntyy tappiota hieman yli 500 €. Laskelmassa B äiti päättää 
jäädä kotiin ja hoitaa lapset itse. Tällöin hänelle maksetaan keski-
määrin 300 € kotihoidontukea. Tämä vaihtoehto olisi siis julkiselle 
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taloudelle edullisempi kuin äidin työssäkäynti, kun kotihoidontuen 
kuntalisää ei oteta huomioon. Keskimääräinen kuntalisä tasaa tilan-
teen kuitenkin niin, että yhteiskunnalle aiheutuu suunnilleen yhtä 
suuret kulut kuin työssäkäyntivaihtoehdosta.

Kuntien näkökulmasta laskelma voi tosin olla toisenlainen. Valtion-
osuudet maksetaan ikäluokan koon mukaan, ei hoidossa olevien las-
ten perusteella. Kunta maksaa päivähoidosta syntyneet kustannukset 
ja saa vain osan äidin palkasta koituvista verotuloista. Siten kunnan 
talouden kannalta on edullisempaa, jos äiti on kotona ja lapset eivät 
tule kunnalliseen päivähoitoon. Tästä näkökulmasta kuntalisien ole-
massaolo on ymmärrettävää. Lisäksi kunnilla on tähän instrumentti 
käytössään, kuntalisä, joka näyttää vaikuttavan äitien käyttäytymi-
seen. 

Yllä todettiin kuntataloudelle olevan edullisempaa, jos pienet lapset 
hoidetaan kotona. On kuitenkin eri asia, minkä suuruiset kuntalisät 
olisivat optimaalisia. Kuntatalouden kannalta on mahdollista, että 
käyttäytymisvaikutus on niin pieni, että kovin suuret kuntalisät eivät 
ole kannattavia. Tarkastellaan esimerkiksi kuntaa, jossa on 400 ko-
tihoidontukeen oikeutettua äitiä, joista neljännes eli 100 käy töissä 
ja 300 hoitaa lapsia kotona. 100 euron kasvu kuntalisässä johtaisi 
4,5 äidin kotiin jäämiseen. Tällöin kunta säästäisi kunnallisen päi-
vähoidon kustannuksissa noin 4,5*1,4*(1 300–280) = 6 426 euroa 
ja kunnalle aiheutuisi 304,5*100 = 30 450 euron lisäkustannukset 
kuntalisän kasvusta, koska kuntalisää maksetaan kaikille kotihoidon 
tukea saaville. Näin ollen kuntatalouden kannalta kaikille kuntalisää 
saaville tapahtuvasta tulonsiirrosta aiheutuva kulu ylittää säästön päi-
vähoidon kustannuksissa, jotka syntyvät käyttäytymisvaikutuksesta. 

Jotta kuntalisän optimaalisuutta voisi pohtia yhteiskunnan hyvin-
voinnin kannalta, pitäisi ottaa kuitenkin äidin hyvinvointi mukaan 
laskelmaan. Niin kuin aluksi todettiin, yleensä tavoitteena pidetään 
äitien suurta työllisyysastetta. Tämä tarkoittaisi, ettei kuntalisä ole 
yhteiskunnalle optimaalista politiikkaa, koska se aiheuttaa joidenkin 
äitien kotiin jäämisen. Lisäksi taulukossa 4 esitetty laskelma aliarvi-
oi työvoiman ulkopuolella olemisen vaikutuksia. Jos äiti on pitkään 
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poissa työelämästä, hänen elinkaaritulonsa jäävät alhaisiksi. Lisäksi 
työssä osaaminen ei kehity tänä aikana. Tässä voi piillä syy siihen, 
miksi äitejä kannattaisi pikemminkin kannustaa työntekoon kuin ko-
tona olemiseen.

Kolmas näkökanta on arvokysymys. Voidaan olla sitä mieltä, että 
pienten lasten kuuluu olla kotihoidossa. Tässä arvokysymys on se, 
arvostetaanko enemmän oman vanhemman hoitamista vai muuta 
hoitomuotoa. Mahdollinen lasku tuesta, jonka maksaminen perustuu 
arvostukseen, voidaan maksaa, kunhan on oikea käsitys kustannuk-
sista. 

6.6 Loppupäätelmiä

Tässä tutkimuksessa selvitetään lastenhoidon tukien ja erityisesti ko-
tihoidontuen vaikutusta äitien työn tarjonnan kannustimiin. Tavoit-
teena on mitata, kuinka paljon tietyn suuruinen tuki vaikuttaa toden-
näköisyyteen, että pienen lapsen äiti menee töihin tai jää kotiin. 

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa tukien tai verojen vaikutuksen 
suuruuden mittaamista pidetään haasteellisena. Haasteena on tietyn 
tuen vaikuttavuuden arviointi. Tässä tutkimuksessa osoitetaan, että 
työn tarjonnan selittäminen pelkällä kotihoidontuella johtaa harhai-
seen arvioon tuen vaikutuksesta, koska arvioon vaikuttavat muutkin 
asiat kuin tuki. Monet äidit hoitavat pieniä lapsiaan joka tapaukses-
sa itse ja sattuvat siitä huolimatta saamaan kotihoidontukea. Kotona 
oleminen ei siis ole kotihoidontuen vaikutus. Mitattu vaikutus on lii-
an suuri itseisarvoltaan.

Tutkimuksessa sovelletaan metodologiaa, jota on sovellettu aiemmin 
ulkomailla. Alueellista koeasetelmaa käyttäen päästiin vaikuttavuu-
den arviointiin. Eri kunnissa asuvilla kotitalouksilla on erisuuruiset 
kotihoidontuet, koska eri kunnissa maksetaan erisuuruista kuntalisää 
kotihoidontukeen. Kuntalisän muutosten avulla pystytään muodos-
tamaan koeryhmä ja vertailuryhmä. Näitä ryhmiä vertailemalla saa-
daan selville tuen vaikutus työn tarjontaan. Tuloksista selviää tuen 
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suuruuden keskimääräinen vaikutus. Tämä ei tietenkään tarkoita, että 
jokainen äiti tekisi niin kuin tuloksissa sanotaan, vaan että keskimää-
rin tuki vaikuttaa mitatulla todennäköisyydellä.

Tulosten mukaan noin 1,5 prosenttia vähemmän äitejä osallistuu työ-
markkinoille, jos kotihoidontukea korotetaan 100 € kuukaudessa. 
Tärkeä osa analyysiä oli poistaa nimenomaan nuorimman lapsen iän 
vaikutus äidin työhön osallistumiseen. Yhteiskunnallisesti tämä tulos 
tarkoittaa, että arvioitaessa tukien kustannuksia, tulee ihmisten käyt-
täytymisen muutos ottaa huomion laskelmissa. Kotihoidontuen suu-
ruus selittää vain osan pienten lasten äitien alhaisesta työn tarjonnan 
tasosta. Nykytilanteeseen ovat vaikuttaneet muut lapsen hoidon jär-
jestelyt Suomessa jo pidemmältä ajalta. Johdannossa esitetty kuvio 
1 esittää Suomen äitien työllisyysasteen verrattuna muihin maihin. 
Vaikka pienten lasten äitien työllisyys on muita Pohjoismaita sel-
västi matalampi, tämän selvityksen tulosten perusteella ero ei johdu 
pelkästään kotihoidontuen suuruudesta. Sen sijaan hoitoinstituutiot 
Suomessa saattavat selittää suuremman osan eroista. Institutionaa-
listen seikkojen vaikutuksen suuruutta on vaikea mitata, eikä sitä ole 
asetettu tavoitteeksi tässä artikkelissa.

Alle kolmivuotiaiden lasten äitien tapauksessa ei kuitenkaan ole sel-
vää menettääkö yhteiskunta suoraan kuluina kovin paljoa. Tämä joh-
tuu siitä, että lasten kunnallinen päivähoito maksaa enemmän kuin 
keskiverto tulonsaaja maksaa verotuloja. 

Kotihoidontuen vaikutuksen suuruudesta ei voida suoraan vetää joh-
topäätöksiä muiden tukien tai verojen vaikutuksen suuruuteen. On 
mahdollista, että äideille kotona olemisen arvo on paljon suurempi, 
kuin esimerkiksi työttömäksi joutuneelle. Tällöin pieni rahallinen li-
säkannustin johtaa suurempaan muutokseen käyttäytymisessä. Toi-
saalta järjestelmässä on muitakin piirteitä, jotka edesauttavat juuri 
kotona olemista. Vanhempi saa palata entiseen työpaikkaansa suo-
raan kotihoidontuelta (mikäli työpaikka vielä on olemassa). Tämä 
varmasti helpottaa myös päätöstä olla kotona.
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Palkansaajien tutkimuslaitos

7.1 Johdanto

Brittiläinen tutkimuslaitos, Institute for Fiscal Studies (IFS), on ko-
koamassa laajaa katsausta siitä, miten verojärjestelmä tulisi suun-
nitella. Tämä raportti, Mirrlees Review (MR), ilmestyy 30 vuot-
ta IFS:n perustamiseen johtaneen, laajaa kansainvälistä huomiota 
saaneen Meade-raportin jälkeen. Raporttien nimet viittaavat niiden 
toimitusneuvostojen puheenjohtajiin, James Meadeen ja modernin 
verotutkimuksen edelläkävijään, professori James Mirrleesiin. On 
aivan ilmeistä, että Mirrlees Review tulee olemaan yhtä lailla keskei-
nen veropolitiikan ohjenuora ja tutkimuksen inspiraation lähde kuin 
Meade-raporttikin, johon jatkuvasti viitataan taloustieteellisessä ve-
rokeskustelussa.

MR:n rakenne on kaksiosainen. Ensimmäinen osa on kokoelma laa-
joja katsauksia verotuksen eri osa-alueisiin. Näitä katsausartikkeleita 
ovat olleet kirjoittamassa maailman parhaat veroekspertit, pääasiassa 
taloustieteilijät, mutta mukana on myös juristeja. Jokaisella luvulla 

1 Tämä artikkeli perustuu lähes täysin samannimiseen kirjoitukseeni teoksessa: Taimio 
(2009). Kiitän Essi Eerolaa, Seppo Karia, Heikki Taimiota ja Matti Tuomalaa hyödyllisistä 
kommenteista.



Jukka Pirttilä

140

on lisäksi joukko kommentaattoreita. Näiden artikkeleiden lopulliset 
versiot ovat jo luettavissa raportin kotisivuilla osoitteessa www.ifs.
org.uk/mirrleesreview/.

Raportin toinen osa on synteesiluku, jonka kirjoittavat sen päätoi-
mittajat. Päätoimittajien puheenjohtaja on Sir James Mirrlees, Nobel 
-palkittu optimiveroteorian perustaja. Hänen johdollaan päätoimit-
tajajoukko kokoaa johtopäätöksensä kaikkien katsausartikkeleiden 
pohjalta ja tekee suosituksia siitä, kuinka Ison-Britannian verojärjes-
telmä tulisi uudistaa.

Tässä artikkelissa yritän tarjota valikoidun katsauksen MR:n teemoi-
hin ja pohtia niiden avulla, mihin suuntaan Suomen verojärjestelmää 
tulisi muuttaa. Tämä on luonnollisesti valtava haaste, ja Suomessa 
asiaa pohditaan jo alivaltiosihteeri Martti Hetemäen johtamassa ve-
rotyöryhmässä. Lisäksi tätä kirjoittaessa on se ongelma, että alkupe-
räisen aikataulun vastaisesti raportin lopulliset johtopäätökset ja suo-
situkset eivät ole vielä valmiina. Omat ajatukseni perustuvat sen jo 
valmiina oleviin alalukuihin sekä Richard Blundellin Suomen vero-
ryhmälle marraskuussa 2008 ja norjalaisessa Skatteforumissa kesällä 
2009 pitämiin esitelmiin, mutta luonnollisesti tällaisessa lyhyessä ar-
tikkelissa voi esittää vain alustavia johtopäätöksiä. Lukujen pituudet 
heijastavat lisäksi omaa suhteellista etuani. 

7.2 Verotuksen perusperiaatteita

Verotusta tarvitaan luonnollisesti rahoittamaan julkiset menot. Tavoi-
teltavaan julkisten menojen tasoon vaikuttaa se, millainen julkisten 
palveluiden ja yksityisen kulutuksen osuus toteuttaa mahdollisimman 
hyvin yhteiskunnan tavoitteet. Se, miten yhteiskunnallisia tavoittei-
ta mitataan, on suurelta osin arvokysymys. Tässä artikkelissa rajaan 
käsittelyn siten, että pohdin lähinnä tavoiteltavaa verorakennetta 
sen jälkeen kun kokonaisveroaste on päätetty. Siten en ota juurikaan 
kantaa kokonaisveroasteeseen. Toinen arvovalinta on, kuinka uudel-
leenjakavaa verotuksen, sosiaaliturvan ja julkisten palveluiden tar-
jonnan tulisi olla. Uudelleenjaolla tarkoitetaan joko ihmisten välistä 
tai henkilön elinkaaren sisäistä tulojen siirtoa. Kansalaisten välinen 
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uudelleenjako haittaa lähes aina jossakin määrin talouden toimintaa,2 
jolloin esiin nousee talouden tehokkuuden ja oikeudenmukaisen / ta-
saisen tulonjaon välinen vastakkainasettelu. Jos joku arvostaa tasaista 
tulonjakoa paljon, hän on valmis sietämään melko suuria menetyksiä 
talouden tehokkuudessa (esim. työtuntien määrässä tai talouden kas-
vuvauhdissa). Vastaavasti toinen pitää tavoiteltavana lähinnä talou-
den tehokkuuden maksimointia välittämättä tulonjaosta tai äärimmil-
leen vietynä edes köyhyydestä. 

Järkevän verotutkimuksen ei tarvitse ottaa kantaa siihen, kuinka pal-
jon tasaista tulonjakoa arvostetaan, mutta jonkinlainen tulonjakora-
joite tarvitsee veropolitiikassa olla. Jos ei olisi, voitaisiin verotukses-
sa tyytyä könttäsummaveroihin tai täysin suhteellisiin veroasteisiin. 
Könttäsummaveroilla tarkoitetaan sellaisia veroja, jotka eivät miten-
kään riipu taloudenpitäjän toiminnasta. Esimerkiksi, jos vero olisi 
10 000 euroa vuodessa siitä riippumatta, paljonko henkilö saa tulo-
ja, verojärjestelmä olisi täysin tehokas eli vääristämätön. Oikeuden-
mukaisuussyistä tällainen verojärjestelmä tuntuu kuitenkin monesta 
väärältä, ja siksi tulonjakotavoite tulee ottaa veropolitiikan suunnit-
telussa huomioon. Lähes kaikki mielekkäät tutkimusongelmat, kuten 
miten tuloverotus pitäisi järjestää, vaativat jonkinlaisen tulonjako-
tavoitteen olemassaolon (Brewer ym. 2008), mutta tulonjakotavoite 
voi hyvin olla eriasteinen. 

Mirrlees Review ei pidä mitään satunnaisesti valittua periaatetta 
verotuksen kulmakivenä. Tällaisia osittain satunnaisia periaatteita 
olisi esimerkiksi maksukykyperiaate tai se, että on parempi verot-
taa sitä, mitä kukin taloudesta ottaa (kulutuksen verottaminen), kuin 
sitä, mitä kukin talouteen tuo (tulojen verottaminen).3 Lähtökohta-
na on sen sijaan optimaalisen verotuksen ajatus siitä, että ensin tar-
kastellaan, kuinka verotus vaikuttaa talouteen, ja sitten verrataan 
kaikkia mahdollisia veroyhdistelmiä pitäen tavoitteena yhteiskun-
nallisen hyvinvoinnin maksimoimista (Banks ja Diamond 2008).  

2 Aina näin ei suinkaan ole. Uudelleenjakavan verotuksen ja sosiaaliturvan yhdistelmä voi 
osittain olla myös tehokkuutta lisäävä sosiaalivakuutusjärjestelmä.
3 Siirtymistä kokonaan kulutuksen verottamiseen perusteltiin juuri näin esimerkiksi EVAn 
hiljattaisessa veropamfletissa (Nyberg 2008). 
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Yhteiskunnalliset tavoitteet voivat taas saada erilaisia muotoja mm. 
juuri eriarvoisuuden karttamisen suhteen.

7.3 Ansiotulojen verotus

Tässä luvussa käsittelen ansiotulojen verotusta kokonaisuudessaan, 
ottamatta vielä kantaa siihen, miten tulokertymä jaetaan valtion ja 
kuntien välillä. Uudelleenjakavaa työtulojen verotuksen ja sosiaali-
tukien yhdistelmää tarkastelevat MR:ssa Brewer ym. (2008). He esit-
tävät ensin tuloverotuksen analyysin lähtökohtamallin, joka perustuu 
Mirrleesin vuoden 1971 artikkeliin.4 Siinä ajatuksena on maksimoi-
da yhteiskunnallinen hyvinvointi ehdoilla, että verotuloja kerätään 
riittävä määrä ja että tuloverotuksen haitalliset vaikutukset työn tar-
jontaan otetaan huomioon. Mirrlees-mallissa progressiota kannattaa 
kiristää, muut tekijät annettuna, jos

- työn tarjonnasta tulee jäykempää siten, että se reagoi vähemmän 
käteen jäävään tuloon (vääristymät pienenevät),

- yhteiskunnan tulonjakoa koskevat preferenssit muuttuvat eriar-
voisuutta karttavaan suuntaan, 

- veroja edeltävät tuloerot markkinoilla kasvavat, koska juuri niitä 
halutaan tasata,

- verokertymätavoite kasvaa.

Brewer ym. (2008) johtavat kuvion 1 mukaisen optimaalisen efek-
tiivisen rajaveroasteen Isolle-Britannialle. Kuviossa on kaksi uudel-
leenjakoa koskevaa yhteiskunnallista tavoitetta, ns. Rawlsilainen, 
jonka mukaan yhteiskunta pyrkii maksimoimaan heikoimmassa ase-
massa olevan hyvinvoinnin, sekä painotetun utilitarismin mukainen 
tavoite, joka antaa painoa myös rikkaampien hyvinvoinnille. Efektii-
viset rajaverot sisältävät tässä sekä verotuksen kiristymisen että so-
siaaliturvan heikkenemisen vaikutuksen tulojen noustessa. Ne ovat 
pienituloisilla suuria juuri siksi, että tulojen nousu heikentää saatua 

4 Matti Tuomala on tehnyt suuren osan Mirrlees-mallin numeerisista sovelluksista, ks. 
esim. Tuomala (1990). Tuomala on myös MR:ssa ylivoimaisesti useimmiten siteerattu 
suomalaistutkija.  
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sosiaaliturvaa. Jos sosiaaliturva alenisi hyvin hitaasti tulojen nous-
tessa, se tulisi kalliiksi tai sen tasoa täytyisi radikaalisti laskea. Alim-
millaan optimaaliset efektiiviset rajaverot ovat keskituloisilla. Koska 
keskituloisia on paljon, korkea rajavero haittaisi monen työntekijän 
työn tarjontapäätöksiä ja aiheuttaisi suuren tehokkuustappion. Korke-
ammilla tulotasoilla veronmaksajia taas on vähemmän ja lisätulojen 
sosiaalinen arvostus on alhaisempi, joten efektiiviset rajaveroasteet 
ovat korkeita keskituloisiin verrattuna. Rajavero nousee ylimmillä 
tuloilla tässä esimerkissä noin 60 prosenttiin. Tulee kuitenkin pitää 
mielessä, että silloin siihen sisältyy myös se osa sosiaaliturvamak-
suista, jota ei voida pitää pelkkänä pakkosäästämisenä, sekä kulutuk-
sesta maksettavat verot.

Selvää on myös, että ns. tasavero – jossa verovapaan tulorajan ylittä-
viä tuloja verotetaan samalla rajaveroasteella – ei ole taloustieteelli-
sen verotutkimuksen mukaan tavoiteltava. Tämä kaikkea uudelleen-
jakavaa verotusta koskeva tulos on hyvin yleispätevä, sillä verojärjes-
telmän äärimmilleen viety yksinkertaistaminen ei ole tehokasta kuin 
sellaisissa ääriolosuhteissa (esim. alikehittyneissä maissa), joissa vä-
hääkään monimutkaisempia veromalleja ei pystytä hallinnoimaan. 
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Kuvio 1.  Optimaaliset efektiiviset rajaveroasteet  
Isolle-Britannialle

Optimal tax sensitivity, redistribution preference
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 Lähde: Brewer ym. (2008).

Yllä oleva malli ei ota huomioon muutamaa tärkeää seikkaa. Ensim-
mäinen on se, että yksilön oletetaan voivan valita työtuntiensa mää-
rän täysin joustavasti: hän voi työskennellä esimerkiksi 0, 1, 5 tai 
45 tuntia viikossa. Todellisuudessa työtuntivalinta on kuitenkin sikäli 
rajoitettua, että tehdessään työtä, hän joutuu valitsemaan tyypillisen 
osa-aikatyömäärän (esim. 20 tuntia) tai täyden työajan välillä. Työn 
tarjontatutkimuksen uuden ns. konsensusnäkemyksen mukaan (ks. 
mm. Meghir ja Phillips 2008) työn tarjonnan muutoksista suurin osa 
selittyy ns. ekstensiivisellä marginaalilla (kokonaan pois työmarkki-
noilta vs. töissä) eikä niinkään jo töissä olevien työtuntien muutok-
silla (intensiivinen marginaali), joihin alkuperäinen Mirrlees-malli 
perustuu. Erityisesti pienituloisilla ja joissakin erityisryhmissä (ku-
ten yksinhuoltajat) työssäkäynnin jousto verotuksen ja sosiaaliturvan 
muutosten suhteen voi olla merkittävää (Immervoll ym. 2007). Täl-
löin alhaisten työtulojen verotusta kannattaa keventää ja työkykyis-
ten sosiaaliturvan tasoa tulee alentaa (Saez 2002). 
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Kun pienituloisten verotusta suunnitellessa on tärkeää tietää työn tar-
jonnan reagointi ekstensiivisellä marginaalilla, on ylimpien tulojen 
verotuksessa keskeistä verotettavan tulon jousto veroasteen suhteen. 
Ideana on se, että verotettava tulo on hyvä mittari verotuksen kai-
kille hyvinvointitappioille, koska se ottaa huomioon sekä työn tar-
jonnan muutoksen, sellaisten ponnistusten muutokset, jotka vaikut-
tavat tuntipalkkaan, sekä mahdollisen veron välttämisen tai verojen 
kierron.5  Monen tutkimuksen mukaan verotettavan tulon jousto on 
suurimmillaan juuri suurituloisilla (ks. esim. Saez 2004) sen vuoksi, 
että suurituloisilla on suurimmat mahdollisuudet esimerkiksi palka-
ta verojuristeja verojen välttämiseksi. Ulkomaisissa tutkimuksissa 
ylimpien tulojen joustoksi on saatu 0,5–0,8 (Brewer ym. 2008, Saez 
2004). Siksi suurituloisten verotuksessa on keskeistä ottaa huomioon 
nimenomaan verotettavan tulon jousto. Slemrod (1998) ja Kopczuk 
(2005) huomauttavat kuitenkin, että verotettavan tulon jousto ei ole 
sellainen talouden parametri, joka olisi verottajan tavoittamattomis-
sa, vaan siihen voidaan puuttua muun muassa laajentamalla veropoh-
jaa ja kaventamalla tulojen muuntomahdollisuuksia.

Yllä oleva malli ei ota myöskään huomioon maastamuuton uhkaa. 
Yleisesti ajatellaan, että maastamuuttouhka koskee erityisesti suuri-
tuloisia asiantuntijoita, joilla on pohjoismaisessa mallissa (pieneh-
köt palkkaerot, ilmainen korkeakoulutus, kireä ansiotuloverotuksen 
progressio) suurimmat kannustimet muuttaa matalamman veroasteen 
maihin. Jos maastamuuttouhka nähdään vakavana, tulisi korkeim-
pien tulojen keskimääräisiä veroasteita alentaa. Egger ja Radulescu 
(2008) ovat tutkineet maastamuuttoa OECD-maissa ja huomanneet, 
että verotuksen erot selittävät koulutettujen liikkumista maiden vä-
lillä.  

Kolmanneksi mallista puuttuu tuloepävarmuus, jonka vallitessa osa 
progressiosta on tavoiteltavaa vakuutusaspektin vuoksi (Pirttilä ja 

5 Uraa-uurtava tutkimus tällä alalla oli Feldstein (1995). Suomenkielisen katsauksen 
aiheeseen ovat kirjoittaneet Pirttilä ja Uusitalo (2006). Tuore kansainvälinen katsaus on 
Saez, Slemrod ja Giertz (2009).
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Tuomala 2007).6 Tällaisessa kehikossa ajatellaan, että ihmisten tu-
lot muodostuvat toisaalta heidän omien ponnisteluidensa perusteel-
la, mutta toisaalta tuloihin vaikuttaa myös satunnaiselementti (kuten 
kuinka onnekas ihminen on ollut valitessaan alan, jolle on aikanaan 
kouluttautunut). Tuloepävarmuuden vallitessa ihmiset tyypillises-
ti arvostavat järjestelmää, jossa verotus ja sosiaaliturvajärjestelmä 
toimivat vakuutuselementtinä siten, että tuloja jaetaan onnekkailta 
vähemmän onnekkaille, aivan samoin kuin ihmiset arvostavat vaik-
kapa kotivakuutusta. Kotivakuutuksessahan kodin ryöstön kohteeksi 
joutuneet saavat korjauksia niiden onnekkaiden vakuutusmaksuista, 
joiden kotia ei ole ryöstetty. 

Mitä edellä olevan analyysin perusteella voidaan päätellä Suomen 
tuloverotuksesta? 

Pienituloisilla keskeistä on verotuksen ja sosiaaliturvan yhteisvaiku-
tus työllistymiselle. Honkanen ym. (2007) laskivat, miten ns. työt-
tömyysloukut (työttömän työllistymisestä jää hyvin vähän rahaa 
käteen) ovat kehittyneet Suomessa vuosina 1995–2004. Taulukosta 
1 huomataan, että työn tarjonnan kannustimet ovat parantuneet, eri-
tyisesti siksi, että ansiotulovähennystä (jonka saa palkkatulosta mutta 
ei päivärahatulosta) on kasvatettu järjestelmällisesti. Edelleen kui-
tenkin merkittävä osa työttömistä lapsiperheistä ja erityisesti yksin-
huoltajista on tilanteessa, jossa työllistyminen ei välttämättä kannata. 
Tämän vuoksi Hakola-Uusitalo ym. (2007) yrittivät kehittää erilaisia 
paketteja, joissa sosiaaliturvan tulosidonnaisuutta lievennettäisiin, 
mikä lisäisi pienituloisten työllisten käytettävissä olevia tuloja. Vaik-
ka tarkastellut kannustinpaketit onnistuivatkin pienentämään työttö-
myysloukussa olevien osuutta, suurelle joukolle työttömiä työn vas-
taanottamisen kannustimet itse asiassa heikkenivät. Tämä johtunee 
sosiaaliturvan eri alalajien monimutkaisista yhteisvaikutuksista. 

6 Samaan suuntaan vaikuttaisi ajatus siitä, että osa työnteosta ei niinkään johdu halusta 
parantaa omaa asemaa absoluuttisesti vaan suhteessa muihin. Tällöin kaikki hyötyisivät 
koordinoidusta työn tarjonnan laskusta, mikä voitaisiin toteuttaa (tavallaan ulkoisvaikutuksen 
korjaavalla) progressiivisella verotuksella (Layard 2005).
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Taulukko 1. Työttömyysloukussa olevien osuus perhe- 
tyypeittäin, vuosina 1995 ja 2007

1995 2007

Kaikki 32 15,4

Yksinhuoltaja 68 27,7

2 vanhempaa 41 22,5
Yksin asuva 41 13,8
Lapseton pari 20 12,1
Muut 16 10,9

Työttömyysloukku määritellään siten, että työllistymisveroaste on 
yli 80 %. Työllistymisveroaste on maksettujen verojen lisäys ja tu-
lonsiirtojen vähennys osuutena bruttopalkasta, kun työtön työllistyy. 
Lähde: Honkanen ym. (2007) ja Hakola-Uusitalo ym. (2007).

Sosiaaliturvajärjestelmän sijasta kannustinpaketin voisi koota ansio-
tulovähennyksen yhteyteen siten, että ansiotulovähennystä kasvatet-
taisiin, sen kohdentumista parannettaisiin (so. poistumisprosenttia 
kasvatettaisiin) ja ansiotulovähennys sidottaisiin perhekokoon siten, 
että perheellisten ansiotulovähennys olisi suurempi. Näin puututtai-
siin nimenomaan lapsiperheiden kannustinongelmiin eli sinne, mis-
sä verotuksen kannustinvaikutukset ovat vakavimmillaan. Tällaisen 
paketin täsmällinen suunnittelu pitäisi luonnollisesti tehdä huolella, 
ottaen huomioon kannustimet sekä kokoaikaiseen että osa-aikaiseen 
työhön. Selvää on, että työllisyysongelmaa ei näillä toimenpiteil-
lä ratkaista, varsinkaan syvän taantuman tai laman aikana, jolloin 
keynesiläiset kysyntävaikeudet varmasti dominoivat työllisyyden 
kehitystä. Mutta hyvin luultavaa on, että verotuksen työllisyysvai-
kutukset ovat pitkällä aikavälillä suurimmillaan pienituloisilla, joten 
työllisyyssyistä kannattaa keskittyä nimenomaan pienituloisten kan-
nustin- ja työn kysyntäongelmien ratkaisemiseen.7

7 Vaihtoehtona pienituloisille tähdättäville veronalennuksille on luonnollisesti 
matalapalkkaisten työnantajille kohdennetut sosiaaliturvamaksujen alennukset. Jos nyt 
käynnissä oleva yli 54-vuotiaiden matalapalkkatukikokeilu osoittautuu hyödylliseksi, 
kannattaa sitä jatkaa ja laajentaa koskemaan myös nuorempia ikäluokkia. 
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Samanaikaisesti tulee muistaa, että kannustinongelma olisi periaat-
teessa helppo ratkaista alentamalla sosiaaliturvan tasoa tuntuvasti. 
Koko kannustinongelma syntyy siitä, että työttömille ja työvoiman 
ulkopuolisille halutaan turvata riittävä toimeentulo. On paljon merk-
kejä siitä, että paikallaan junnaava perustoimeentulon taso on riit-
tämätön ja voi johtaa huono-osaisuuden periytymiseen. Siksi tasa-
painoinen ratkaisu olisi parantaa perustoimeentuloturvaa ja saman-
aikaisesti pienentää pahimpia työttömyysloukkuja kohdennetuilla 
ansiotulovähennyksen muutoksilla. Samalla korkean korvaustason 
mahdollisesti aiheuttamia kannustinongelmia tulisi todennäköises-
ti hillitä lisäämällä työttömyysturvajärjestelmän vastikkeellisuutta 
Tanskan malliin: vastikkeellisuus voi helpottaa tehokkuuden ja tu-
lojen uudelleenjaon välistä ristiriitaa. Vastikkeellisuuden ei pitäisi 
sisältää pelkkiä rangaistusuhkia, vaan ideana on myös auttaa syr-
jäytymisuhassa olevia, esimerkiksi pitkäaikaistyöttömiä, pääsemään 
kiinni työelämään aktiivisen työvoimapolitiikan ja sosiaalipolitiikan 
keinoilla. 

Suurituloisten verotusta suunniteltaessa olisi olennaista tietää vero-
tettavan tulon jouston estimaatteja Suomessa. Hyvää tutkimustietoa 
aiheesta ei ole. Osasyy tähän on, että Suomesta ei helposti löydy sel-
laista tutkimusasetelmaa, jolla tätä joustoa pystyttäisiin luotettavasti 
estimoimaan. Brewer ym. (2008) artikkelin perusteella voidaan kui-
tenkin päätellä, millainen on korkein mahdollinen ylimpien ansio-
tulojen rajaveroaste, jolla ollaan vielä ns. Lafferin käyrän huipulla. 
Jos rajaveroaste nousisi tätä korkeammaksi, verotuksen kiristäminen 
aiheuttaisi niin paljon vääristymiä, että verotulot laskisivat. Verotulot 
maksimoivan ylimmän rajaveroasteen laskemiseksi tarvitaan jousto-
arvioiden lisäksi tietoa ylimpien tulojen jakaumasta, eli ns. Pareto-
parametrista. Riihelä, Sullström ja Tuomala (2009) arvioivat, että 
tämä parametri olisi Suomen aineistossa noin 2. Jos ylimpien tulojen 
jousto veroasteen suhteen olisi puoli (melko maltillinen arvio), saa-
taisiin verotulot maksimoivaksi ylimmäksi rajaveroasteeksi 60 %.

Laskelmissa käytettävän veroasteen tulee olla efektiivinen vero, jo-
ten sen tulisi sisältää kaikki lisätyöhön ja sen kulutukseen kohdistu-
vat verot. Ylin rajaveroaste on Suomessa keskimääräisellä kunnallis-
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veroasteella nyt 53 % (JUTTA-mallilla laskettuna). Kun efektiivinen 
kulutusveroaste on noin 19 %, saadaan efektiiviseksi ylimmäksi an-
siotulojen rajaveroasteeksi noin 61 %, eli joustoarviolla 0,5 oltaisiin 
hiukan yli verotulot maksimoivan ylimmän rajaveroasteen.8 Jos työn-
antajan maksamat sosiaaliturvamaksut laskettaisiin veroksi, Suomen 
nykyinen rajaveroaste vielä nousisi.9 Olennaista näissä laskelmissa 
on, mikä on todellinen verotettavan tulon jousto. Jotta jousto olisi 
mahdollisimman pieni, tulisi verojen välttämisen olla mahdollisim-
man hankalaa ja veropohjan laaja. Tähän palataan pääomatulojen ve-
rotuksen yhteydessä.

Yksi erilliskysymys työtulojen verotuksessa on, pitäisikö puolisoja 
verottaa erikseen vai yhteisesti. Taloustutkimuksessa tyypillisesti aja-
tellaan, että tulonjakoseikat puoltavat yhteisverotusta, mutta tehok-
kuusaspektit erillisverotusta. Yhteisverotus kohtelee samalla lailla 
kahta pariskuntaa, joiden yhteistulot ovat samat, mutta joiden tulojen 
jakauma perheenjäsenten kesken on erilainen. Usein pienempipalk-
kaisen perheenjäsenen työn tarjonta on suhteellisen joustavaa, jolloin 
verotuksen vaikutuksia työllisyyteen voidaan pienentää verottamalla 
vähemmän ansaitsevan työn tekoa suhteellisen kevyesti, mikä taas 
toteutuu erillisverotuksessa. Hyvin vakuuttava uusi tutkimus (Kleven 
ym. 2009) osoittaa, että erillisverotus on järkevää, mutta tulonsiirto-
jen tulisi perustua koko perheen yhteistuloihin. Tässä mallissa ei kui-
tenkaan oteta huomioon sitä, että perheiden mieltymykset yhtäältä 
lasten kotihoitoon ja toisaalta molempien vanhempien työssäkäyntiin 
voivat erota. Olisi mielenkiintoista tutkia, olisiko silloin hyvinvoin-
timielessä – siis ei vain siinä mielessä, miten työllisyys maksimoituu 
– Norjan malli, jossa perheet voivat itse valita erillis- tai yhteisvero-
tuksen, tavoiteltava. 

Toinen kiinnostava kysymys on se, voisiko eri-ikäisiä verottaa eri 
tavoin. Banks ja Diamond (2008) perustelevat vakuuttavasti, miksi 

8 Samaan tulokseen tulee Nyberg (2008) pohjautuen ruotsalaiseen evidenssiin perustuvaan 
tutkimukseen (Holmlund ja Söderström 2007).
9 On epäselvää, tulisiko näin tehdä. Työnantajamaksut ovat suurelta osin eläkemaksuja, eikä 
Suomessa ole eläkekattoa. Tämän takia lisätuloista maksettava eläkemaksu kartuttaa aina 
eläkettä, jolloin eläkemaksut olisivat vain pakkosäästämistä, eivät veroa. 
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ajatusta ei voi vastustaa samalla tavalla horisontaalisen eriarvoisuu-
den näkökulmasta kuin esimerkiksi eripituisten erilaista verokohte-
lua: jokainen ikääntyy kuolemaansa saakka. On luultavaa, että elä-
keikäisten työn tarjonta on joustavampaa kuin keski-ikäisten, mikä 
puoltaisi – muut tekijät annettuna – eläkeikäisten työpanoksen kevy-
empää verottamista. Tällaista mahdollisuutta ovat Suomessa jo tutki-
neet Hakola-Uusitalo ja Määttänen (2009). 

Suomalainen ansiotulovero sisältää myös turhia vähennyksiä. Asun-
tolainojen velkojen korkojen vähennysoikeus todennäköisesti kapi-
talisoituu asuntojen hintoihin ja toimii tulonjakotavoitteita vastaan 
(Gordon ja Kopczuk 2008). Kotitalousvähennys taas kohdistuu suu-
rimmilta osin remontteihin, jolloin se todennäköisesti nostaa remont-
tien veroja edeltäviä hintoja (Uusitalo 2005), ja sen työllistävä vai-
kutus jäänee vähäiseksi, vaikka teoreettisia perusteita kotityötä kor-
vaavan työn kevyemmälle verotukselle voisi ollakin (ks. keskustelu 
välillisen verotuksen yhteydessä).  Eläkesäästöjen verovähennys-
oikeutta voisi kaventaa todennäköisesti ilman, että kokonaissäästöt 
eläkettä varten vähenisivät ja ne pitäisi rajata annuiteettimuotoisiin 
säästöihin kohdistuviksi (Valtioneuvoston kanslia 2009). 

Näiden kaltaiset osittain tehottomat vähennykset ovat joidenkin etu-
ryhmien tavoitteiden mukaisia ja nämä järjestöt pyrkivät vaikutta-
maan poliitikkoihin, jotta juuri heidän edustamansa ryhmä saisi eril-
lisetuja. Talouden kokonaistehokkuuden kannalta erilaisten pienten 
vähennysten yhdistelmä on kuitenkin hyvin todennäköisesti heikom-
pi vaihtoehto kuin verojärjestelmä, jossa on vähemmän vähennyksiä, 
mutta vastaavasti alhaisempi veroaste. 

7.4 Pääomatulojen verotus

Tässä luvussa tarkastelen luonnollisten henkilöiden saamien pääoma-
tulojen (tai säästöjen tuottojen) verotusta; yritysten voittoverotusta 
käsittelen seuraavassa luvussa. MR:ssä asiaa tarkastelevat Banks ja 
Diamond (2008). Heidän lähtökohtansa on tilanne, jossa verotuksella 
tavoitellaan sekä oikeudenmukaista tulonjakoa että taloudellista te-
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hokkuutta ja käytössä on tuloja uudelleenjakava progressiivinen työ-
tulojen verotus. 

Banks ja Diamond (2008) kysyvät, pitäisikö pääomatuloja verottaa 
ollenkaan, täysin samalla lailla kuin työtuloja vai jotenkin muuten. 
Heidän mukaansa minkään taloustieteen mallin mukaan ansio- ja 
pääomatuloja ei pitäisi verottaa täysin samalla lailla, jollei sitten tulo-
jen muuntaminen (eli se että tulot, jotka ovat olennaisilta piirteiltään 
syntyneet työpanoksesta, esitetään verottajalle pääomatuloina) ole 
niin vakavaa, että ansio- ja pääomatuloja ei pystytä ollenkaan erot-
tamaan toisistaan. Yhtä selvää on, että joidenkin taloustieteilijöiden 
suositus, ettei pääomatuloja pitäisi verottaa lainkaan, ei ole järkevä. 
Tämä suositushan tulee silloin tällöin esille Suomessakin, viimeksi 
muun muassa EVAn 2008-veropamfletissa. Pääomatuloja kannattaa 
verottaa muun muassa seuraavista syistä:

- Vaikka työtulot olisivatkin samat, kyvykkäämpien ihmisten 
säästämisaste on suurempi. Silloin pääomatulojen verottaminen 
on tapa verottaa tulonansaintakykyä, mitä oikeastaan juuri ha-
luttaisiin verottaa. Tuoretta evidenssiä tästä tarjoavat Gordon ja  
Kopczuk (2008). Suomalainen aineisto tukee samaa johtopäätöstä 
(Pirttilä ja Suoniemi 2009).

- Kun perintöverotus on epätäydellistä, pääomatulojen verottami-
nen on epäsuora tapa verottaa perittyä varallisuutta.

- Pääomatulojen verottaminen voi parantaa pienempituloisten 
työmarkkina-asemaa, jos pääoma ja pienituloisten työpanos ovat 
substituutteja tuotannossa (Pirttilä ja Tuomala 2001).

- Tuloepävarmuuden vallitessa paremman tulonansaintakyvyn 
omaavat ihmiset haluaisivat säästää enemmän. Tällöin pääoma-
tulojen verottaminen lisää heidän muuten alaspäin vääristynyt-
tä työn tarjontaansa. Tämä on niin sanotun uuden dynaamisen 
julkistalouskirjallisuuden keskeinen ja hyvin yleispätevä tulos 
(Diamond 2006 on selkeä esitys näistä teorioista).

Sen sijaan teoria ei vielä tarjoa selkeitä perusteita sille, pitäisikö 
pääomatuloja verottaa suhteellisen veroasteikon mukaan, kuten poh-
joismaisessa eriytetyssä tuloverossa, vai progressiivisesti siten, että 
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ansio- ja pääomatulojen veroasteet eivät välttämättä olisi samat, mut-
ta positiivisessa riippuvuudessa toisiinsa. Hallinnollinen selkeys puo-
lustaa pohjoismaista duaaliveromallia. Kun pääomatuloverotus on 
suhteellista, perheen sisäiset omistusjärjestelyt ja muu progression 
välttämiseen tähtäävä verosuunnittelu vähenee. Samalla verosuun-
nittelun estämiseen liittyvät järjestelyt tulevat tarpeettomiksi. Toi-
saalta tulojen muuntamisen mahdollisuus ansiotuloista pääomatulok-
si puoltaa sitä, että ansio- ja pääomatulojen veroasteet seurailisivat 
toisiaan.10 Samoin uuden psykologisen talousteorian mukaan monet 
ihmiset säästävät liian vähän tulevaisuutta varten, ja alisäästäminen 
on yleisempää pienituloisessa päässä (ks. esim. Banks ja Diamond 
2008). Tämäkin havainto puoltaa progressiivista pääomatuloveroa 
tai säästöjen tukemisesta siten, että tukiasteet olisivat suurimmillaan 
pienituloisilla. 

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Mirrlees Review suosittelee sel-
laisten pääomatulojen verottamatta jättämistä, jotka vastaavat niin 
sanottua pääoman normaalituottoa eli riskitöntä korkoa (Blun-
dell 2008, 2009). Perusteluna on se, että vaikka teoria suosittelee 
normaalituotonkin verottamista, ei ole selvää, millainen normaalituo-
ton verotus pitäisi olla. Luonnollisesti toisenlaiseenkin lopputulok-
seen olisi voinut päätyä. Normaalituoton verovapaudella on toivotta-
via neutraalisuusominaisuuksia esim. vieraan ja oman pääoman käy-
tön suhteen, mutta toisaalta pääomatulojen verottamisella näyttäisi 
olevan hyödyllisiä vaikutuksia uudelleenjaon tehokkuuden kannalta. 
Tällöin tarvittaisiin empiirisiä arvioita näiden vastakkaissuuntaisten 
vaikutusten suuruuksista. Normaalituoton verottamatta jättäminen 
toteutuu esimerkiksi Norjan uudessa osinkotuloverojärjestelmässä 
(ks. esim. Sørensen 2005). Norjan järjestelmästä poiketen MR suo-
sittelee kuitenkin todennäköisesti sitä, että normaalituoton ylittävistä 
pääomatuloista maksettaisiin progressiivista veroa (Blundell 2008, 
2009). 

Suomessa tarve korjata pääomatulojen verotusta on suuri sen vuoksi, 
että ylimpien ansiotulojen rajaverotus on kireää ja veroero pääoma-

10 Diamond ja Spinnewijn (2009) osoittavat, että progressiivinen pääomatuloverotus vähentää 
useammin kuin suhteellinen pääomatuloverotus progressiivisen ansiotuloverotuksen 
aiheuttamia tehokkuustappioita.
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tulojen 28 %:n veroasteeseen on iso. Lisäksi verovapaita osinkoja saa 
nostaa tarpeettoman paljon. Kannustin muuntaa ansiotuloja pääoma-
tuloksi onkin yrittäjillä Suomen järjestelmässä merkittävä esimerkik-
si Lindhen ym. (2002, 2004) tutkimusten mukaan. 

Suomessa suurituloisten tulot koostuvatkin nykyään hyvin suurelta 
osin pääomatuloista. Tilanne on hiljalleen muuttunut vuoden 1993 
jälkeen, kun siirryttiin eriytettyyn tuloveroon (kuvio 2). Ennen vuotta 
1993 kaikkia tuloja verotettiin periaatteessa samalla progressiivisella 
asteikolla – vaikkakin järjestelmässä oli paljon poikkeuksia. Vuon-
na 1993 siirryttiin malliin, jossa ainoastaan ansiotuloja verotetaan 
progressiivisesti, kun taas pääomatuloilla on aina sama suhteellinen 
veroaste. Se, että tällainen siirtymä on tapahtunut samaan aikaan kun 
jokin verojärjestelmä on ollut voimassa, ei tietenkään vielä osoita, 
että juuri tuo verojärjestelmä olisi ollut tulojen koostumuksen muu-
toksen syy. 

Kuvio 2.  Tulojen koostumus eri desiileissä, sekä ylimmässä 
5 ja 1 prosentissa tulonsaajista vuosina  
1966 ja 2004 

Vuosi 1966

31

57

73 69

54

67

32

26

15
17

29

18

4

5

8 9 15 6
32

12
4 4 3

9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 5 10 Ylin 5% Ylin 1% Kaikki

%

Palkkatulot Yrittäjätulot

Vuosi 2004

20

59 55
48

28

57

4

5
7

6

5

5

6

9

30
39

63
15

71

27

8 7 4

23

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 5 10 Ylin 5% Ylin 1% Kaikki

%

Pääomatulot Saadut tulonsiirrot
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Pirttilä ja Selin (2008) koettavat löytää tulojen muuntamisen ja eriy-
tettyyn tuloverojärjestelmään siirtymisen välille syy-seuraussuhteen. 
He puhdistavat ensin datasta veropohjaan tehdyt muutokset, jotta ve-
rotettavan tulon mahdolliset reaktiot heijastelisivat todellisia eikä vain 
veropohjan lainsäädännöllisten määritelmien aiheuttamia muutoksia. 
He selittävät verotettavan pääomatulon, ansiotulojen ja kokonaistu-
lojen muutoksia ansio- ja pääomatulojen veroprosentin muutoksilla 
vuoden 1993 reformin ympärillä. Tutkijat huomaavat, että yrittäjillä 
pääomatuloveroprosentin lasku näkyi kyllä pääomatulojen kasvuna, 
mutta kokonaistulot eivät muuttuneet. Tulojen muuntaminen on yksi 
mahdollinen syy tälle havainnolle. 

Tulojen muuntaminen pääomatuloiksi on selkeässä yhteydessä an-
siotuloverotuksen toimivuuteen. Edellisessä luvussa todettiin, että 
ylimpien tulojen joustoon veroasteen suhteen vaikuttanee lähinnä 
se, kuinka helppoa on verotuksen välttäminen. Suomessa listaamat-
tomien yritysten omistajien verovapaat pääomatulo-osingot ovat 
keskeinen reitti verojen minimoimiseksi. Siksi järkevä veroreformi 
Suomessa olisikin kiristää suurimpien pääomatulojen, erityisesti 
osinkotulojen verotusta, ja alentaa ylimpiä ansiotuloverojen rajave-
roasteita. Normaalituottoprosenttia tulisi laskea merkittävästi siten, 
että pääomatuloina saisi nostaa ainoastaan riskittömän tuoton verran 
(esim. noin 3 %). Tämä voitaisiin toteuttaa esimerkiksi juuri MR:n 
suosittelemalla Norjan uudella osinkoverojärjestelmällä mutta hyl-
käämällä pääomatulojen tasavero ja verottamalla osaa osinkotuloista 
progressiivisesti.11 Luonnollisesti myös muut porsaanreiät, kuten pe-
rintöverotuksen liialliset helpotukset, tulisi tukkia. 

Pääoman verottamiseen yleisemminkin liittyy myös kysymys lah-
jojen ja perintöjen verotuksesta, jota MR:ssä tarkastelevat Boad-
way ym. (2008), jotka pureutuvat hiukan yllättäen (toisin kuin 
muualla MR:ssä) ns. ei-welfaristisiin periaatteisiin perintöve-
rotuksessa, eli sellaisiin argumentteihin, joissa ei tavoitella yh-
teiskunnan kokonaishyvinvoinnin maksimointia. Itselleni ym-
märrettävämpi lähestymistapa oli Cremerin (2008) kommentti  

11 Matikka (2008) tarkastelee JUTTA-mikrosimulointimallilla erilaisia vaihtoehtoja Suomen 
nykyisen pääomatuloverjärjestelmän uudistamiseksi.
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Boadwayn ja kumppaneiden katsausartikkeliin. Cremer osoittaa sel-
västi, että perintöverotus on osa optimaalista verorakennetta, ja sopi-
va perintöverotuksen muoto riippuu perinnönjättömotiiveista. Suun-
nittelemattomien perintöjen verottaminenhan on vääristämätöntä, ja 
ihmisillä on selkeä tarve säilyttää itsellään hallintaoikeus varallisuu-
teen (Kopczuk 2007). Tällöin odottamattomasti kuolleiden perin-
nöt ovat osin suunnittelemattomia. Kannatimme Saku Auran kanssa 
(Aura ja Pirttilä 2007) suomalaisen perintöverotuksen progression 
kiristämistä. Hallitus on alentanut pienien perintöjen verotusta, mut-
ta lähisukulaisten suurimpien perintöjen verotusta voisi Suomessa 
kiristää. Erityisesti niin tulisi tehdä, jos pääomatulojen suhteellisesta 
verotuksesta ei luovuta.

7.5 Yritysten verotus

Yritysten verotusta tarkastelee MR:ssä kaksi lukua, Auerbach ym. 
(2008) ja Griffith ym. (2008). Molemmat korostavat sitä, että kan-
sainvälinen verokilpailu on tehnyt yritysten voittojen verottamisesta 
nykyisen lähdevaltioperiaatteen mukaan entistä hankalampaa. Eri-
tyisesti Auerbach ym. (2008) korostavat tarvetta pitää kansainvälis-
ten yritysten sijaintipaikkaa koskevat vääristymät pieninä. Tällöin 
Meade-raportissa korostetun marginaalisen investointipäätöksen 
neutraalisuuden lisäksi keskeistä on kansainvälisten yritysten efektii-
vinen keskimääräinen verorasitus, johon vaikuttaa myös ns. normaa-
lituoton verotus. Kummassakin luvussa huomautetaan lisäksi, että 
finanssi-instrumenttien kehitys on tehnyt oman ja vieraan pääoman 
erilaisen kohtelun entistä vaikeammaksi. Kummankaan luvun kir-
joittajat eivät kuitenkaan kannata yritysverotuksen poistamista, vaan 
päätyvät sen melko radikaaleihin uudistuksiin, mutta eri tavoin. 

Auerbach ym. (2008) painottavat eniten sijoituspäätösten vääristy-
mien korjaamista uudella ehdotuksella kohdemaaperusteisesta kas-
savirtaverosta, joka toimisi vähän niin kuin arvonlisäverotus (ALV), 
mutta jossa myös työvoimakustannukset olisivat vähennyskelpoisia. 
Griffith ym. (2008) taas kannattavat ns. ACE-yritysverojärjestelmää, 
jossa myös oman pääoman normaalituotto olisi vähennyskelpoista. 
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Tämä johtaisi todennäköisesti verotuottojen alenemiseen, joita voisi 
heidän mukaansa paikata esimerkiksi kiinteistöveron korotuksilla ja 
korkeammalla osingon saajan veroasteella. 

Blundellin (2008) mukaan MR seurannee enemmän Griffithin ym. 
(2008) suosituksia, mutta kuten sanottua, korvaisi yksilön pääomatu-
loveroasteen progressiivisella asteikolla. Se olisi sovitettu ansiotulo-
veron progression mukaiseksi siten, että yrityksen veron + osinkotu-
lojen rajaveroaste vastaisi aina ansiotuloveron rajaveroastetta. 

Suomessa vuoden 2005 pääomatuloverouudistus oli sikäli onnistunut 
uudistus, että siinä yritysveroastetta alennettiin, mikä paransi Suo-
men asemaa kansainvälisten yritysten sijaintipaikkana. Veromenetyk-
siä paikattiin osittain kiristämällä osinkoverotusta, mikä ei tuntunut  
vähentäneen niiden suomalaisyritysten investointeja, joiden omista-
jien osinkoverotus kiristyi (Kari ym. 2008, 2009). Suomen yritysve-
rotus on jatkossakin pidettävä kilpailukykyisenä, sillä vaikka vero-
harmonisointia kannattaakin suosia, niin kauan kuin yritysveroasteita 
ei harmonisoida, ei kannata ampua itseään jalkaan, mitä kireä kan-
sainvälisten yritysten voittojen verotus voisi olla. Listaamattomien 
yritysten kokonaan verovapaista pääomatulo-osingoista voitaisiin 
luopua, jolloin myös 90 000 euron mielivaltainen raja12 joutaa men-
nä. Pieni verovapaa normaalituottoa vastaava osuus ja ylimenevän 
osingon progressiivinen verotus olisi myös Suomessa järkevä ratkai-
su. Väite, että osinkoja ei saisi ollenkaan enää verottaa osingonsaajan 
tasolla, koska osingonjakoon jääneistä rahoista yritys on jo maksanut 
veroa, ei ole pätevä perustelu vastustaa osinkoverotusta. Osinkojen 
veroastetta valittaessa voidaan hyvin ottaa huomioon yrityksen jo 
maksama osuus ja asettaa yrityksen ja osakkeenomistajan osinkojen 
kokonaisverorasitus sopivalle tasolle verrattuna ansiotulojen vero-
tukseen. 

12 Nykysääntöjen mukaan pörssin ulkopuolinen yrittäjä saa nostaa verovapaita osinkoja 
yrityksestään 90 000 euron arvosta vuosittain, jos yrityksessä on riittävästi varallisuutta 
(nettovarallisuuden on oltava tässä tapauksessa vähintään miljoona euroa). Rajan ylittävistä 
osingoista 70 % on verotettavaa tuloa osakkeenomistajalle. 



Mirrlees Review ja Suomen verojärjestelmä

157

Joskus törmää väitteeseen, että yritysriskin vuoksi yrittäjien verotus 
pitäisi olla palkansaajaan lievempää. Boadway ja Keen (2006) tar-
kastelevat tätä väitettä huolellisesti ja päätyvät siihen, että ainakaan 
näin päin yrittäjien ja palkansaajien suhteellisen veroasteen ei tulisi 
mennä, koska muuten kannustettaisiin riskinottoon, joka pääoma-
markkinoiden puutteellisuuden vuoksi voi ilman verohelpotuksiakin 
olla liiallista.

7.6 Välillinen verotus 

Hyödykkeiden verotusta tarkastelevat Crawford ym. (2008). Kuten 
säästämisen tuottojen verotuksessa, hyödykeverotuksessakin järkevä 
lähtökohta on se, miten hyödykkeitä tulisi verottaa, kun käytössä on 
jo progressiivinen tulovero. Tällöin aivan keskeinen vero-oppi on ns. 
Atkinsonin-Stiglitzin (1976) sääntö, jonka mukaan hyödykkeittäin 
eriytettyä hyödykeveroa ei tarvita, jos hyödykkeiden suhteellinen ku-
lutus ei riipu työn tarjonnasta. Jos tämä ehto ei toteudu, kannattaa ve-
rottaa ankarammin sellaisia hyödykkeitä, joita kulutetaan vapaa-ajan 
yhteydessä. Vastaavasti kannattaa tukipalkita sellaisia hyödykkeitä, 
joita kulutetaan työn tarjonnan yhteydessä (Edwards ym. 1994). Näin 
pystytään tukemaan työn tarjontaa, jota palkkatulojen verottaminen 
pyrkii painamaan alaspäin. 

Nämä säännöt ovat lähtökohtana myös Crawford ym. (2008) rapor-
tissa. Lisäksi he tutkivat moderneja kulutustutkimuksen menetelmiä 
käyttäen, miten hyödykkeiden kulutus riippuu työn tarjonnasta. Ku-
ten oletettavaa on, eri hyödykeryhmien kulutuksen riippuvuus työn 
tarjonnasta on erilainen. Tämä puoltaisi periaatteessa eriytettyä hyö-
dykeveroa, mutta Crawford ym. (2008) tulevat johtopäätökseen, että 
eriytetyn verojärjestelmän taloudelliset tehokkuushyödyt olisivat 
pieniä verrattuna hallinnollisiin kustannuksiin. Niinpä he päätyvät 
suosittelemaan kaikille hyödykkeille tasaista ALV-astetta. Blundell 
(2009) kuitenkin huomauttaa, että pienituloiset kantaisivat tasaiseen 
arvonlisäverotukseen siirtymisestä suhteessa suurimman taakan, jo-
ten heille siirtymisestä aiheutuvat kulut tulisi kompensoida muun so-
siaaliturva- ja verojärjestelmän kautta. 
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Tasaisesta hyödykeverotuksesta kannattaa poiketa vain ympäristö-
syistä tai niin sanottujen syntihyödykkeiden kohdalla (viina, tupak-
ka, rasvainen ruoka jne.). Niiden korjaava vero tulisi periaatteessa 
asettaa varsinaisen korjaavan tarpeen mukaisesti, ja muun muassa 
tulonjakotavoitteet ottaa huomioon muuttamalla ansiotuloverotusta 
ja tulonsiirtoja tarpeen mukaan.13 Toinen mahdollinen syy poiketa ta-
saisesta hyödykeverotuksesta olisi asettaa alhaisempi vero kotityötä 
korvaaville palveluille, jolloin palvelun ostajien aikaa vapautuisi var-
sinaiseen ansiotyöhön (Kleven, Richter, Sørensen 2000).14 

Ympäristöverotuksessa aivan keskeistä on se, miten ilmastonmuu-
tokseen suhtaudutaan. Johnson ja Stern (2008) viittaavat Sternin ryh-
män aiempiin selvityksiin aiheesta ja esittävät minusta vakuuttavat 
perustelut sille, miksi ilmastonmuutos tulee ottaa todella vakavasti ja 
sitä tulee välittömästi alkaa torjua.15 Ilmastonmuutosta tulee kuiten-
kin torjua siihen liittyvien riskien vuoksi erityisesti määrärajoitusten 
avulla (’cap and trade’ eli päästökauppajärjestelmä), jolloin ympäris-
töverotuksessa sen merkitys jää vähäisemmäksi.

Suomessa hyödykeverotuksessa on käytössä suuri joukko alennet-
tuja arvonlisäveroasteita (taulukko 2). Lisäksi ruuan arvonlisäveroa 
on päätetty alentaa lisää. Suuri osa näistä alennetuista arvonlisävero-
asteista tulisi todennäköisesti poistaa ja ruuan arvonlisäveroalennus 
perua. Näin saataisiin kerättyä verotuloja melko vääristämättömällä 
tavalla, ja kertyneet verotulot voisi kanavoida sosiaaliturvan paran-
nuksiin ja ansiotuloveron kevennysten rahoittamiseen.16 

13 Tosin Sandmo (2008) huomauttaa Koskelan ja Schöbin (1999) mukaisesti, että työttö-
myyttä saatetaan osittain helpottaa, jos saastuttavaa tuotannontekijää verotetaan anka-
rammin ja työvoimaa kevyemmin. 
14 Tämä argumentti itse asiassa puolustaa kotitalousvähennystä. Mutta jos vähennys vain 
nostaa palveluiden hintoja, vähennyksen efektiivinen työn tarjontaa kasvattava vaikutus 
alenee. 
15 Tuomala (2008) esittää selvällä suomenkielellä myös sen, miksi Sternin raportin kritiikki 
osuu suurelta osin harhaan.
16 Eli samalla summalla, mikä nyt käytetään elintarvikkeiden ALV:n alentamiseen, saataisiin 
pienituloisten asemaa parannettua enemmän muilla tavoin. Se olisi mahdollista tehdä myös 
työn tarjonnan kannustimia heikentämättä, jos ei muuten niin Hakola-Uusitalon ym. (2007) 
kannustinpaketin mukaan. 
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Suomessa on pitkät perinteet verottaa viinaa ja tupakkaa kireästi ja 
hyvä niin. Niiden veroaste kannattaa ehdottomasti asettaa vähintään 
verotuotot maksimoivalle tasolle ottaen huomioon rajakaupan jous-
to. Koska väestön ylipaino on jo nyt ja siitä on edelleen tulossa yhä 
merkittävämpi kansanterveydellinen ongelma, tulisi myös selvittää, 
kuinka hyvin ylipainoa vastaan voisi taistella laskemalla terveellis-
ten ja korottamalla epäterveellisten ruokien verotusta. Periaatteessa 
korjaavat verot tulisi toteuttaa valmisteverotuksella (vaikkapa asetta-
malla haittavero eläinrasvalle, sokerille ja suolalle), mutta käytännön 
syistä voi harkita myös arvonlisäverotuksen porrastuksia esimerkiksi 
alentamalla kasvisten ja hedelmien arvonlisäveroa. 

Taulukko 2.  Arvonlisäveroasteet Suomessa vuonna 2008

Yleinen verokanta 22

Elintarvikkeet ja rehuaineet 17

Lääkkeet 8

Kirjat 8

Henkilökuljetus 8

Majoituspalvelut 8

Yleisradion lupamaksut 8

Kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut 8

Liikuntatilojen käyttömaksut 8

Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut 0

7.7 Kunnallisverotus

Brittitutkija Rachel Griffith huomautti eräässä seminaaritilaisuudes-
sa, että alueellisen verotuksen jääminen Mirrlees Review’n ulkopuo-
lelle oli virhe. Koska aihetta ei tutkita MR:ssä, esitän siitä muutaman 
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huomion paikallistason verotusta koskevan tutkimuksen lukemiseni 
ja Suomen tilannetta koskevan oman harkintani perusteella.17 Mi-
nusta näyttää ilmeiseltä, että alueiden erilaistuminen kasvaa. Köy-
hät syrjäseudut menettävät aktiivista työvoimaa, mikä pakottaa ne 
nostamaan kunnallisveroastetta, mikä ajaa entisestään aktiiviväestöä 
niistä pois. Vastaavasti pääkaupunkiseudulla neljän kunnan kilpailu 
ns. hyvistä veronmaksajista esimerkiksi vero- ja kaavoituspolitiikalla 
on johtanut kokonaisuuden kannalta huonoon lopputulokseen – ai-
kanaan esimerkiksi Vantaa antoi subventoituja omakotitontteja sitä 
helpommin mitä suuremmat tulot perheellä oli!

Suomalainen järjestelmä on aivan liikaa hajauttanut päätöksentekoa 
kuntiin eikä tarvetta niiden niin suureen itsemääräämisoikeuteen ole. 
Kuinka paljon onnettomampia esimerkiksi norjalaiset kuntalaiset 
ovat, kun Norjan kuntien korkein kunnallisveroaste on käytännössä 
efektiivisesti valtion määräämä?18 Tällöin kuntien palveluvelvoitteet 
tulisi riittävässä määrin korvata valtion tuella. Kuntien erilaistumisen 
kiihtyminen johtaa yksinkertaisella keskusvallan ja kuntien välisellä 
riskinjakomallilla siihen, että valtion osuuden kuntien rahoituksesta 
tulisi kasvaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kuntaliitosten lisäksi valtion-
osuuksien tasoa pitäisi nostaa, jotta kuntien riippuvuus omista vero-
tuloistaan pienenisi. 

Valtion rahoitusosuuden kasvaminen saattaa mahdollisesti vähentää 
kuntapäättäjien omien tehostamistoimien aktiivisuutta. Jos tämä ak-
tiivisuus ei muutu, mutta erilaistuminen kasvaa, muutos vie tavoi-
teltavaa tasapainoa valtionosuuden kasvattamisen suuntaan. Kyse on 
aivan samasta asiasta kuin jos pohditaan vaikka sitä, kuinka suuri 
työttömyyskorvauksen tulee olla. Työttömyyskorvauksen korkea taso 
on toisaalta tavoiteltava asia, koska työttömien toimeentulo halutaan 
taata, mutta toisaalta korkea korvausaste voi vähentää työttömien in-
nokkuutta etsiä uutta työpaikkaa ja siten pidentää työttömyyden kes-
toa. Jos jälkimmäisen tehokkuustappion kustannus ei nouse, mutta 
ihmiset alkavat arvostaa entistä enemmän sitä, että kulutus vähenee 

17 OECD (2008) sisältää samantyyppistä pohdintaa.
18 Pääministeri Vanhanen ehdotti Suomeenkin hiljattain tätä järkevää norjalaismallia 
(esim. SK 1/2009).
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työn menetyksen jälkeen vain vähän, kannattaa työttömyysvakuutuk-
sen korvausastetta nostaa. 

Suhdanteista riippuvaisen yritysverotuksen tuoton pitäisi kokonaan 
ohjautua valtiolle eikä osittain kunnille kuten nykyään. Kiinteistö-
vero on järkevä kunnallinen veromuoto, koska kiinteistöt eivät ole 
liikkuvia kuten työvoima paikallistasolla on. Kiinteistöveron nosta-
minen on hyvä tapa rahoittaa muihin veroihin tehtyjä kevennyksiä 
(Griffith ym. 2008). OECD (2008) tarkastelee tarkemmin, kuinka 
kiinteistöverotuksen korottamisen voisi toteuttaa. 

7.8 Johtopäätökset

Verotus on aina arvovalinta.19 Minun arvoihini kuuluu, että kokonais-
veroaste on riittävä kattavien julkisten palveluiden rahoittamiseksi ja 
että verotuksella ja tulonsiirroilla torjutaan köyhyyttä. Vaikkei köy-
hyyttä absoluuttisesti ilmenisikään, olen silti kiinnostunut myös tu-
loeroista, sillä sekä arkijärjen että tutkimusten mukaan ihmisten suh-
teellisella asemalla on paljon vaikutusta heidän hyvinvointiinsa (ks. 
esim. Layard 2005 ja Frank 2007). Samalla on kuitenkin huolehdit-
tava verotuksen riittävästä tehokkuudesta. Näiden perusperiaatteiden 
sekä MR:n – kuten myös OECD:n (2008)20 – suositusten perusteella 
järkevä verouudistus voisi muodostua seuraavista osista: 

1. Korotetaan perusturvan tasoa, esimerkiksi nostamalla tuntuvasti 
perusvähennystä. Samalla huolehditaan, että pahimmissa kannus-
tinloukuissa olevien asema helpottuu siten, että ansiotulovähen-
nystä kasvatetaan ja tehdään siitä suurempi perheellisille. Tämä 

19 Tämä painotus johtopäätöksiin on velkaa Slemrodin 2005-artikkelille ”My Beautiful Tax 
Reform”.
20 OECD:n (2008) veropoliittiset suositukset Suomelle olivat pelkistetysti seuraavat: 
Ylimpiä ansiotuloveroja tulisi alentaa, kiinteistöveroa tulisi nostaa, ALV:n veropohjaa pitäisi 
laajentaa, ja pitäisi siirtyä pääomatulojen verotuksessa Norjan malliin. 
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kiristää verotuksen progressiota (mitattuna rajaverolla) keskituloi-
silla, mutta koska työn tarjontavaikutukset heillä ovat pieniä, siitä 
ei koidu suurta tehokkuushaittaa.

2. Alennetaan ylimpiä rajaveroja tulojen muuntamisen kannustimen 
pienentämiseksi ja osaajien mahdollisen maastamuuton uhan vä-
hentämiseksi.

3. Laajennetaan ansiotuloveron veropohjaa supistamalla vähennys-
oikeuksia. Asuntolainojen korkovähennysoikeus tulisi muutamien 
vuosien suunnitelmallisella vähentämisellä poistaa kokonaan. Yk-
silöllisten eläkemaksujen verovähennysoikeutta tulisi olennaisesti 
supistaa. Kotitalousvähennystä tulisi myös pienentää ja rajata se 
mahdollisesti vain siivous- ja hoivapalveluihin.

4. Luovutaan tiukasta eriytetystä tuloverosta ja tehdään myös pää-
omatuloverosta progressiivisempi. Suurituloisten listaamattomien 
yritysten omistajien osinkoverotusta tulisi kiristää.

5. Luovutaan suuresta osasta alennettuja arvonlisäveroasteita. Elin-
tarvikkeiden arvonlisäveron alennus tulisi perua, mahdollisesti 
kompensoida pienituloisten kärsimät tappiot ja muuttaa elintarvi-
keverotusta terveelliseen ruokavalioon ohjaavaan suuntaan.

6. Vähennetään kuntien riippuvuutta omista verotuloistaan ja ase-
tetaan kuntien ansiotuloverolle todella pureva katto. Korotetaan 
kiinteistöverotusta.

Tutkijana luonnollisesti haluan, että mitään näistä suosituksista ei to-
teutettaisi noin vain, vaan niiden yksityiskohdat pohdittaisiin huolella 
etukäteen ottaen huomioon sekä tehokkuus- että tulonjakovaikutuk-
set, kuten myös laajemmat näkemykset hyvinvoinnista. Mahdollisten 
uudistusten vaikutukset pitäisi myös arvioida jälkikäteen systemaat-
tisen ja korkealaatuisen tutkimuksen avulla.
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

8.1 Johdanto

Suomen tuloverotus perustuu eriytetyn tuloveron malliin, jossa an-
siotuloja verotetaan progressiivisesti ja pääomatuloja suhteellisen 
verokannan mukaan. Tämä Ruotsin (1991) ja Norjan (1992) uudis-
tuksia mukaileva järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 1993 läh-
tien. Jo aikaisemmin Suomi oli alkanut monien muiden Euroopan 
maiden tavoin soveltaa yhtiöveron hyvitysjärjestelmää: Osakeyhtiön 
voitonjaon kahdenkertainen verotus poistettiin sallimalla yhtiöveron 
vähentäminen osingonsaajan veroista. Seuraavan kerran pääomatu-
loverotukseen tehtiin mittavampia muutoksia vuoden 2005 alusta. 
Silloin kevennettiin yhteisö- ja pääomatuloveroa ja luovuttiin hy-
vitysjärjestelmästä. Osinkoverotuksen pääsäännöksi tuli osittainen 
kahdenkertainen verotus, jossa osingonsaajan tasolla 70 prosenttia 
osingosta on veronalaista pääomatuloa. Listaamattomasta yhtiöstä 
saatu pääomatulona verotettava osinko jätettiin verovapaaksi 90 000 
euroon asti.    

Suomen nykyistä tuloverojärjestelmää on pääsääntöisesti arvosteltu 
kolmesta näkökulmasta: (i) matalaan suhteelliseen verokantaan pe-
rustuva pääomatulojen verotus heikentää tuloverotuksen progressii-
visuutta mm. tulonmuuntomahdollisuuksien takia (esim. Riihelä ym. 
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2009), (ii) järjestelmän useat verokynnykset ja rajanvedot tekevät 
siitä monimutkaisen ja (iii) sillä on haitallisia kannustinvaikutuksia 
(esim. Kari ym. 2006). 

Pääomatuloverotuksen kansainvälisessä kehityksessä voidaan havai-
ta seuraavia piirteitä. Samalla kun yhtiöverokannat ovat alentuneet, 
erityisesti Euroopassa on siirrytty pois yhtiöveron hyvitysjärjestel-
mästä tai muista vastaavista huojennuksista yhtiön tai omistajan 
verotuksessa. Useissa maissa on tehty ehdotuksia siirtymisestä poh-
joismaiseen eriytetyn tuloveron malliin (GCEA 2006, Keuschnigg 
ja Dietz 2007, Griffith ym. 2008). Vaikka toteutetut uudistukset pe-
rustuvatkin osittain samoille periaatteille, ne ovat toistaiseksi olleet 
pohjoismaista järjestelmää suppeampia ja lähinnä tuoneet erillisiä 
suhteellisia verokantoja osingoille, luovutusvoitoille ja koroille (ks. 
Genser ja Reutter 2007). Mm. Saksa siirtyi osinkotulon matalahkoon 
lopulliseen lähdeveroon vuoden 2009 alusta.  

Talousteoria antaa joitain eväitä tämän kehityksen arvioimiseen. 
Globalisoituvassa maailmassa mailla on kannustin alentaa verokan-
tojaan ja houkutella tällä tavoin taloudellista toimintaa ja veropohjia 
ulkomailta. Verokilpailupaine kohdistuu erityisesti yhteisöveroon, 
mikä selittänee yhteisöverokantojen pitkään jatkuneen alenemisen. 
Avotaloudessa osinkojen verotus ja yhteisöverotus toimivat eri ta-
voin kuin suljetussa taloudessa. Yhteisövero on kotimaisten inves-
tointien vero, kun taas osinkovero vaikuttaa lähinnä kotitalouksien 
varallisuuden rakenteeseen ja yritysten omistusrakenteisiin. Siten hy-
vitysjärjestelmän tapaiset yhtiön ja omistajan verotuksen integrointi-
tavat eivät enää ole samalla tavalla tärkeitä kuin suljetussa taloudessa 
(Boadway ja Bruce 1992). Talouksien integroituminen ei kuitenkaan 
ole täydellistä. Tutkimusten mukaan mm. kotimainen säästäminen 
ja investoinnit korreloivat edelleen ja sijoittajat suosivat kotimaisia 
sijoituskohteita (Bovenberg ja Gordon 1996). Osassa yrityssektoria 
investoinnit ja rahoituksen saanti riippuvat edelleen kotimaisen ra-
hoituksen tarjonnasta. Tämä voi olla syytä ottaa huomioon suunnitel-
taessa osakesijoitusten verotusta.      

Tuloverotus on se osa verojärjestelmää, jolle tulojen uudelleenja-
kotehtävä parhaiten sopii. Siksi on luontevaa, että uudelleenjako on 
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tärkeässä asemassa pohdittaessa pääomatuloverotuksen kehittämis-
tä. Tähän verotuksen alueeseen liittyy toisaalta erityispiirteitä, jotka 
puoltavat tuntuvan painon antamista myös muille näkökohdille. Täs-
tä syystä korostamme neutraalisuuden ja johdonmukaisten periaattei-
den arvoa pääomatuloverotuksen rakenteen suunnittelussa. 

Tarkastelemme tässä artikkelissa pääomatulojen verotuksen toteut-
tamistapoja osana koko tuloverojärjestelmää. Luvussa 8.2 vertai-
lemme kahta erilaista tuloverojärjestelmää, yhtenäistä progressiivis-
ta tuloveroa ja pohjoismaista eriytettyä tuloverotusta. Luvussa 8.3 
esittelemme erilaisia tapoja toteuttaa pääomaverotus. Tavoitteena on 
verrata viime vuosina eri maissa toteutettuja malleja kirjallisuudessa 
usein ideaalina esitettyyn kassavirtaveroon. Erityisenä kiinnostuksen 
kohteena tarkastelussa on se, millä tavoin malleissa vastataan seu-
raaviin haasteisiin: neutraalisuus, yrityksen ja omistajan verotuksen 
yhteensovittaminen (integrointi) ja velan ja oman pääoman kohtelun 
yhdenmukaisuus. Luvussa 8.4 pohdimme eri mallien hyviä ja huono-
ja puolia ja luvussa 8.5 esitämme johtopäätökset.   

8.2 Tuloverotuksen rakenne

Yhtenäinen progressiivinen tuloverotus

Yhtenäisessä tuloverotuksessa henkilön kaikki tulot lasketaan yhteen 
ja verotetaan progressiivisesti. Jos verotus perustuu kokonaistuloihin 
ja tulot heijastavat henkilön maksukykyä, vero täyttää horisontaa-
lisen ja vertikaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Henkilöt, 
joilla on yhtä suuret tulot, maksavat saman määrän veroja ja niiltä, 
joiden tulot ovat suuremmat, peritään suhteessa enemmän veroja. Se 
on myös periaatteessa yksinkertainen toteuttaa, koska ei tarvitse eri-
tellä eri lähteistä saatavia tuloja (Sørensen 1994).

Teoriassa eri tulojen yhdenmukainen verottaminen saattaisi olla 
hyvä myös tehokkuuden kannalta; yhtäläisyys voisi tarkoittaa talo-
udellisten valintojen neutraalia kohtelua. Tähän on kuitenkin kaksi 
huomautusta. Neutraalisuus edellyttää, että kaikki tulot kyetään si-
sällyttämään veropohjaan ja että tulot mitataan oikein. Lisäksi tulisi 
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verottaa vain reaalista tuloa (otetaan huomioon inflaatio) ja kaikkea 
tuloa pitäisi verottaa silloin, kun se syntyy riippumatta siitä, realisoi-
tuuko se vai ei. Näiden vaatimusten toteuttaminen on osoittautunut 
hankalaksi. 

Käytännössä yhtenäistä tuloverotusta ei ole pystytty toteuttamaan 
niin, että se todella olisi laaja-alainen, kaikkea tuloa samalla tavalla 
kohteleva järjestelmä. Yleensä veronalaiseen pääomatuloon luetaan 
vain realisoituneet arvonmuutokset. Omistusasuntojen laskennalli-
nen tuotto on veropohjan ulkopuolella ja monissa maissa vapaaeh-
toisia eläkesäästöjä verotetaan kevyemmin kuin muita pääomatuloja. 
Myös talletuskoroille ja omaisuuden luovutusvoitoille on käytännös-
sä annettu poikkeava, kevyempi verokohtelu. Lisäksi verotuksessa 
ei yleensä eliminoida inflaation vaikutusta reaaliseen pääomatuloon. 
Perinnöt ja lahjat verotetaan tuloverotuksen ulkopuolella ja yhteisö-
muotoisista yrityksistä saatua tuloa ei veroteta henkilöverotuksessa 
kertymäperusteisesti esimerkiksi vuosittain vaan vasta tulon realisoi-
tuessa. 

Hyvän tuloverojärjestelmän periaatteita pohdittiin 1970-luvulla mm. 
keskustelussa siitä, pitäisikö verotuksen perustua tuloihin vai kulu-
tukseen. Useissa selvityksissä kulutusta pidettiin parempana veron-
maksukyvyn mittarina kuin tuloa (Meade 1978, US Department of 
the Treasury 1977, Kay ja King 1990). Yksi näkökohta oli se, että 
kulutuksen verottaminen vääristää taloudenpitäjien päätöksentekoa 
vähemmän kuin tuloverotus. Muita perusteluja olivat oikeudenmu-
kaisuus ja hallinnollinen toteutettavuus. Tässä debatissa kehiteltiin 
menovero (expenditure tax), joka kohdistuu yksilön kulutukseen 
käytettyihin tuloihin ja jonka veroasteikko on progressiivinen. 1980-
luvun tärkeissä tuloverouudistuksissa päädyttiin kuitenkin yleisesti 
laajapohjaisen yhtenäisen tuloveron kannalle (Iso-Britannia, USA 
ym.). Uudistusten lopputulosta on kutsuttu myös hybridiksi, koska 
siinä on sekä tulo- että menoverotuksen piirteitä. Esimerkiksi Isossa 
-Britanniassa suuri osa kotitalouksien säästämisestä kanavoituu sääs-
tämisohjelmiin, joihin sovelletaan menoveromallia. USA:ssa keskus-
telu kulutukseen perustuvasta liittovaltiotason verotuksesta jatkuu 
edelleen (US Tax reform panel 2005). 
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Tuloverotuksessa joudutaan aina ottamaan kantaa yhtiö- ja henkilö-
verotuksen yhteensovittamiseen. Yhtenäisessä tuloverotuksessa tämä 
haaste on merkittävä. Progressiivisen pääomatuloverotuksen takia 
kahdenkertainen verotus voi johtaa hyvin korkeisiin efektiivisiin ra-
javeroasteisiin. Tästä syystä verojärjestelmiin sisältyy yleensä joko 
yrityksen tai omistajan verotuksessa annettavia kevennyksiä. Yksi 
Suomessa ja muualla Euroopassa aiemmin sovellettu integrointitapa 
on yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, joka sopii erityisen hyvin progres-
siivisen yhtenäisen tuloveron malliin. Yhtiön maksamaan voitonja-
koon kohdistuva vero hyvitetään omistajalle, jolloin yhtiövero toimii 
kuten tulon ennakonpidätys. Lopputulos on se, että osinkoa verote-
taan samalla veroasteella kuin henkilön muitakin tuloja.1 

Eriytetty tuloverotus

Yleisesti ottaen termi eriytetty tulovero tarkoittaa verojärjestelmää, 
jossa eri tulolajeja verotetaan eri veroasteilla. Sillä viitataan usein 
myös pohjoismaiseen eriytetyn tuloveron malliin (dual income tax), 
joka ideoitiin Tanskassa 1980-luvun puolivälissä ja otettiin käyttöön 
Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa 1990-luvun alkuvuosina. Tanskassa 
toteutettiin vuonna 1987 verouudistus, jossa toimeenpantiin eriyte-
tyn tuloveron ideoita, muttei samassa laajuudessa kuin myöhemmin 
muissa Pohjoismaissa (ks. Sørensen 1998). 

Mallista on eri maissa käytössä hieman eri versioita, mutta yhtenä 
mallin peruspiirteenä pidetään ensinnäkin sitä, että ansiotuloja (työ-
tulot ja sosiaalietuudet) verotetaan progressiivisesti ja pääomatuloja 
verotetaan laajapohjaisesti suhteellisella verokannalla. Pääomatulo-
jen veroaste asettuu ansiotulon veroasteikon alimman portaan tasolle 
ja yhteisöjen voittoja verotetaan samalla verokannalla kuin pääoma-
tuloja. Lisäksi yhteisö- ja henkilöverotus on integroitu hyvitysjärjes-
telmällä tai vastaavalla järjestelyllä. (Sørensen 1998, Cnossen 1999, 

1 Hyvitysjärjestelmät oli yleensä suunniteltu integroimaan kotimainen yhtiö- ja 
henkilöverotus. EY-tuomioistuimen ratkaisuissa tämän rajauksen nähtiin olevan ristiriidassa 
pääomien liikkumisvapauden kanssa. Tulkinnan takia hyvitysjärjestelmistä on luovuttu EU-
alueella. (Äimä 2005 ja EU:n Komissio 2003.)



Essi Eerola - Seppo Kari

172

Genser ja Reutter 2007). Taulukossa 1 on esitetty eri maiden järjes-
telmien keskeisiä muuttujia.

Taulukko 1. Tuloverotuksen piirteitä Pohjoismaissa 2009

Tanska Suomi Norja Ruotsi 

Tyyppi Sekajärjestelmä Nordic dual Nordic dual Nordic dual 

Ylin ansiotulovero- 
prosentti1 63 56,361 47,8 63,5

Pääomatulovero- 
prosentti2

progressiivinen 
28–45 28 28 30

Osinkoverojärjestelmä 
Kahdenkertainen/ 
alempi verokanta 

osingoille

Kahdenkertainen/ 
huojennuksia 
osakastasolla 

Kahdenkertainen/ 
normaalituotto 

verovapaa 

Kahdenkertainen/ 
suppeita 

huojennuksia 

Yhteisöverokanta 25 26 28 26,3

Split-järjestelmä3 Ei On On On

Varallisuusvero Ei Ei On Ei

1) Sisältää tuloverojen lisäksi palkan perusteella maksettavat vakuutetun maksut.  
2) Tanskan osalta koskee osinkoja ja osakkeiden myyntivoittoja. 
3) Yrittäjän tulon kaavamainen jako ansio- ja pääomatulo-osuuksiin. 

Pohjoismaisen eriytetyn tuloveron taustalla on useita periaatteellisia 
ja käytännön tekijöitä. Ensimmäiseksi on syytä mainita se, että op-
timiveroteorian mukaan toimintoja, joihin verotus vaikuttaa eri ta-
voilla, on optimaalista verottaa eri tavoin. Yhtenäisen tuloverotuksen 
perusajatus on ristiriidassa tämän optimiveroteorian keskeisen tulok-
sen kanssa. Taloustieteellisen kirjallisuuden mukaan ansiotulojen ve-
rottaminen vääristää vähemmän kotitalouksien dynaamisia päätöksiä 
kuin säästämisen verottaminen. Lisäksi globalisaatio on kasvattanut 
pääoman liikkuvuutta ja vaikeuttanut pääomatulojen verotuksen toi-
meenpanoa. Nämä tekijät puoltavat ansio- ja pääomatulojen erilaista 
verotusta. Useat tunnetut julkistaloustieteen tutkijat ovatkin arvioi-
neet, ettei ole perusteltua verottaa työ- ja pääomapanoksen tuottamaa 
tuloa yhtenäisesti. (Ks. esim. Boadway ja Wildasin 1995, Boadway 
2004, Banks ja Diamond 2008.) 
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Toinen pääomatulojen erillistä verottamista puoltava tekijä liittyy tu-
lon mittaamiseen ja on osaksi periaatteellinen osaksi käytännöllinen. 
Tuloteorioiden mukaan pääomalle saatua tuloa on vain se osa nimel-
listulosta, joka ylittää inflaation.  Jos esimerkiksi säästöjen nimelli-
nen tuotto on viisi prosenttia ja inflaatio kolme prosenttia, pääoman 
reaalinen tuotto on kaksi prosenttia. Jos verokanta on 30 prosenttia, 
reaalitulon veroaste (efektiivinen veroaste) voidaan laskea seuraa-
vasti:

Efektiivinen veroaste = 30% 5% 1,5% 75%
5% 3% 2%


 


.   (1)

Efektiivinen veroaste voi siis nousta varsin korkeaksi. Pääomatulo-
verotuksen indeksoiminen ratkaisisi ongelman, mutta sitä ei ole to-
teutettu missään maassa systemaattisesti ja pysyvästi. Yhtenäisessä 
tuloverotuksessa inflaatiolle herkkien tulojen (esimerkiksi korot ja 
luovutusvoitot) verotusta kevennetään usein erilaisilla vähennyksillä 
ja vapautuksilla. Pohjoismaissa pääomatulojen matalaa, suhteellista 
verokantaa on perusteltu juuri sillä, että se on yksinkertainen epäsuo-
ra tapa ottaa huomioon inflaation vaikutus tilanteessa, jossa verotus 
kohdistuu nimellistuloon (Sørensen 1994).

Yhtenäisessä tuloverotuksessa, jossa on laaja veropohja ja kaikkea 
tuloa kohdellaan samalla tavalla, ei jouduta ottamaan kantaa siihen, 
miten tulo muodostuu. Pohjoismaisessa eriytetyssä tuloverotuksessa 
sen sijaan yrittäjän tulo täytyy jakaa sijoitetun pääoman tuottoon ja 
työtuloon. Käytännössä verottaja jakaa yrittäjän tulon kaavamaisesti 
ansio- ja pääomatulo-osuuksiin, jotka lisätään verovelvollisen mui-
hin ansio- ja pääomatuloihin ja verotetaan niihin sovellettavilla vero-
asteilla (ns. split-järjestelmä). Tämän järjestelyn tavoitteena on taata 
palkansaajan ja yhtymänä tai toiminimenä toimivan yrittäjän tulojen 
samantasoinen verotus ja toisaalta estää osakeyhtiönä yritystoimin-
taa harjoittavan yrittäjän tulonmuuntoa. 

Kannustin tulonmuuntoon syntyy ansiotulon rajaveroasteen ja pää-
omatuloverokannan verokantaerosta erityisesti ylimmissä tuloluokis-
sa. Mahdollisuuksia vaikuttaa tulolajiin on yrittäjillä, mutta kannus-
tin lisännee myös palkansaajien halukkuutta myydä työpanostaan 
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yrittäjänä. Näihin ongelmiin on kiinnitetty huomiota eriytetyn tulo-
veron alkuvaiheista lähtien. Lainsäädäntöön on rakennettu erilaisia 
estosääntöjä, joista ehkä merkittävin on yrittäjän ”ylisuuren” osingon 
verottaminen progressiivisesti ansiotulona (split-järjestelmä). Sekä 
Suomessa että Norjassa verokantaero oli suuri. Norjassa tämän on 
arvioitu lisänneen verosuunnittelua (Jacobsen 2008). Suomessa vero-
kantaero on kaventunut ansio- ja pääomatulojen veroastemuutosten 
myötä, mutta se on edelleen verosuunnittelukannustimien kannalta 
huolestuttavan suuri. 

Norjassa ja Suomessa tulonmuuntoa ei ilmeisesti ole onnistuttu es-
tämään. Ruotsissa vastaavaa ilmiötä ei ole syntynyt, ainakaan pal-
kasta osingoksi.2 Tähän löytyy ehkä luonteva selitys näiden maiden 
osinkoverojärjestelmistä. Norjassa ja Suomessa osinkoverotus oli 
yhdenkertaista (yhtiöveron hyvitys), mutta Ruotsissa on ollut lähes 
koko ajan ns. klassinen järjestelmä, jossa omistajan tulo on verotet-
tu ensin yritystasolla ja sitten omistajan tasolla. Ruotsissa osingon 
kokonaisveroaste on tästä syystä varsin lähellä ansiotulon ylimpiä 
veroasteita.

Tulonmuuntoa on tutkittu Norjassa paljon ja myös Suomessa jonkin 
verran.3 Tutkimusten mukaan tulonmuuntoon johtanut verosuunnit-
telu on ollut erilaista näissä maissa. Norjassa tulonmuuntoa koske-
vat säännökset kohdistuivat aiemmin vain suppeassa omistuksessa 
olevien yhtiöiden ns. aktiivisiin osakkaisiin (yrittäjä-omistajiin ja 
näiden perheenjäseniin). Tulonmuunto keskittyi säännösten sovelta-
miskriteerien kiertämiseen. Omistusjärjestelyillä pyrittiin siihen, että 
näyttäisi siltä, että yritys on laajassa omistuksessa ja että todellinen 
yrittäjä-omistaja ei kuulu keskeisiin omistajiin. Näin progressiivinen 
ansiotuloverotus saatettiin välttää kokonaan (ks. Alstadsaeter ym. 
2006). Norja otti vuonna 2006 käyttöön ns. osakasmallin, jota tar-
kastelemme myöhemmin. Siinä yhteydessä aktiivisen omistajan eri-
tyiskohtelusta luovuttiin ja siirryttiin kaikille samanlaiseen osinko-

2 Asiantuntija-arvioiden mukaan muuntoa olisi tapahtunut palkasta luovutusvoitoiksi. 
3 Tulonmuuntoa (suoraan tai välillisesti) tarkastelevaan suomalaiseen taloustieteelliseen 
tutkimukseen ja debattiin sisältyvät mm. Kari (1999), Hietala ja Kari (2006), Ulvinen 
(2006), Kari ja Karikallio (2007), Pirttilä ja Selin (2007), Ylä-Liedenpohja (2007, 2008), 
Riihelä ym. (2008, 2009).
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jen ja osakkeiden luovutusvoittojen verotukseen (ks. Kari ja Kröger 
2009).

Suomessa tilanne on ollut toinen. Split-sääntöä pääoma- ja ansiotu-
lo-osuuksiin sovelletaan kaikkien arvopaperipörssin ulkopuolisten 
(listaamattomien) yhtiöiden osakkaisiin. Listaamattomasta yhtiöstä 
saatu osinko on verovapaata tuloa, jos osingonjako on korkeintaan 
yhdeksän prosenttia yrityksen nettovarallisuudesta. Jos taas osinkona 
jaetaan enemmän, 70 prosenttia yhdeksän prosentin ylittävästä osas-
ta verotetaan ansiotulona. Suomessa split-järjestelmä koskee suurta 
joukkoa yrityksiä ja siten tulonmuunto ei ole voinut tapahtua siir-
tämällä kaikki tulot suhteellisen verokannan piiriin kuten Norjassa. 
Suomessa jako pääoma- ja ansiotuloon on periaatteessa ollut vältet-
tävissä vain listautumalla. Ennen vuoden 2005 verouudistusta tämän 
säännöksen voidaankin arvioida kannustaneen yrityksiä listautumi-
seen.4 Nykyisin listattujen yhtiöiden osingot ovat kuitenkin muilta 
osin ankarammin verotettuja kuin listaamattomien. 

Suomen tulonmuunto-ongelma liittyy sekä suhteellisen väljiin split-
sääntöihin että ansiotulo-osingon verokohteluun verrattuna palkkaan. 
Väljät split-säännöt johtavat yrittäjän pääomatulo-osuuden yliarvioi-
miseen. Taloustieteellisten asiantuntija-arvioiden mukaan (ks. esim. 
Sørensen 2005) pääomatulo-osuudeksi tulisi laskea karkeasti ottaen 
riskittömän markkinakoron perusteella määriteltävä tuotto sijoitetul-
le omalle pääomalle, mikä tarkoittaisi ehkä noin 3-4 prosentin tuot-
toastetta nykyisin sovellettavien yhdeksän prosentin (osakeyhtiöt) ja 
20 prosentin (henkilöyhtiöt sekä maatalouden- ja elinkeinonharjoit-
tajat) sijaan. Suora tapa puuttua muuntoilmiöön voisi olla näiden pro-
senttien korjaaminen alaspäin. Lisäksi ansiotulo-osingosta ei mak-
seta työnantajamaksuja eikä palkkaperusteisia vakuutetun maksuja. 
Siksi sen verokiila on pienempi kuin palkan. Korvauksen nostami-
nen ansiotulo-osinkona palkan sijaan näyttää olleen yleistä erityisesti 
TyEL-järjestelmän piirissä olevilla yrittäjillä. (Ulvinen 2006). 

4 Toisaalta ennen vuotta 2005 split-säännöstä vapautuivat vain Helsingin arvopaperipörssin 
päälistan yhtiöt. Muilla listoilla olevat yhtiöt olivat sen piirissä.
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8.3 Pääomaverotuksen mallit

Edellisen luvun tarkastelussa on tullut esiin se, että käytännössä yri-
tys- ja pääomatuloverotus ohjaavat eri tavoin taloudenpitäjien päätök-
sentekoa eli vääristävät käyttäytymistä. Tässä luvussa tarkastelemme 
tarkemmin erilaisia malleja, joilla pyritään puuttumaan vääristymiin. 
On kuitenkin otettava huomioon myös se, että monissa tilanteissa 
verotuksella nimenomaan pyritään vaikuttamaan taloudenpitäjien 
käyttäytymiseen. Yleisesti hyväksytty esimerkki on haitallisia ul-
koisvaikutuksia aiheuttavan kulutuksen tai tuotannon verottaminen. 
Myös yritysverotukseen liittyen keskustellaan esim. verotuksen kan-
nustavuudesta yritysten kasvuun tai yrittäjyyden houkuttelevuuteen. 
Joka tapauksessa neutraalisuuteen pyrkivä verojärjestelmä on tärkeä 
vertailukohta, kun tarkastellaan käytössä olevia järjestelmiä ja ver-
taillaan erilaisia uudistusvaihtoehtoja. 

Verotuksen sanotaan olevan neutraalia, jos se ei ohjaa taloudenpitä-
jien valintoja, verrattuna tilanteeseen ilman verotusta. Investointien 
suhteen neutraali verotus ei vääristä yrityksen investointien määrää 
tai kohdentumista. Tämä toteutuu, jos verotus ei vaikuta siihen, min-
kälaiset investoinnit ovat kannattavia. Investointineutraalisuus on 
tärkeä ominaisuus, koska ei ole ainakaan mitään selvää näyttöä siitä, 
että verotuksella tulisi ohjata investointien kohdentumista. Rahoitus-
neutraali verotus taas ei vaikuta yrityksen rahoitusvalintoihin. Sen 
sijaan verotus, joka kohdistuu oman pääoman vaihtoehtoiskustan-
nuksen osuuteen investoinnin tuotosta, suosii velkarahoituksen käyt-
tämistä oman pääoman sijaan. Edelleen, verotus voi vaikuttaa sääs-
tämispäätöksiin kahdella tavalla: se voi ohjata säästämiskohteiden 
valinnassa ja se voi vaikuttaa kotitalouksien säästöjen kokonaismää-
rään. Henkilöiden pääomatuloverotus heikentää säästämisen tuottoa 
ja siten kannustinta säästää. Näin ollen se vaikuttaa kotitalouksien 
kokonaissäästämiseen, vaikka verotus olisikin neutraalia siinä mie-
lessä, ettei se ohjaa sijoitus- ja investointikohteiden valintaa. Pienes-
sä avotaloudessa pääomatulojen verottaminen henkilöverotuksessa 
ei kuitenkaan vaikuta investointipäätöksiin, jos investoinnit voidaan 
toteuttaa ulkomaisella rahoituksella. Tässä tapauksessa pääomatulo-
verotus on siis pelkästään säästämisen, ei investointien verotusta. 
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Teoriassa yhtenäinen tuloverotus yhdistettynä yhtiöveron hyvityk-
seen voi olla sijoitusneutraali: riippumatta siitä, mistä lähteestä tuloja 
saadaan, verokohtelu on sama. Toisaalta käytännössä yhtenäistä tu-
loverotusta käyttävissä maissa merkittäviä tulolähteitä on kokonaan 
veropohjan ulkopuolella, mikä luonnollisesti rikkoo neutraalisuuden 
vaatimuksen. Sen sijaan progressiivisuuden seurauksena rajaveroaste 
voi olla korkea. Tästä seuraa, että verotus vaikuttaa kokonaissäästä-
miseen. Yksi perustelu eriytetyn tuloverotuksen puolesta liittyy siten 
neutraalisuuteen: matala suhteellinen verokanta mahdollistaa laajem-
man veropohjan.

Koska yritysverotus ja henkilöiden pääomatuloverotus koskevat eri-
laisia taloudenpitäjiä ja monia erilaisia päätöksiä, verotus voi olla 
neutraalia jossakin suhteessa, mutta saattaa vääristää jotakin toista 
päätöstä. Siksi kattavasti neutraali pääomaverotus on haastava toteut-
taa. Keskustelemme seuraavaksi kahdesta haasteesta, joita edellä ku-
vatut verotuksen neutraalisuuden periaatteet muodostavat pääoma-
verotuksen käytännön toteutukselle. Tarkoituksena on pohjustaa eri 
mallien esittelyä ja tuoda esiin ne teorian esittämät haasteet, joihin 
mallit pyrkivät eri tavoilla vastaamaan.  

Yrityksen ja omistajan verotuksen yhteensovittaminen on tärkeää 
kahdesta eri syystä. Ensinnäkin eriytetyssä tuloverotuksessa yhtiön 
ja sen omistajan verotuksen kokonaisuus on suunniteltava siten, et-
tei verojärjestelmä avaa mahdollisuuksia ansiotulojen muuntamiseen 
pääomatuloiksi. Tässä suhteessa Suomen verojärjestelmä on ongel-
mallinen. Toiseksi pääomatuloja saadaan useista erilaisista lähteis-
tä, kuten rahoitusmarkkinasijoituksista, asuntovarallisuudesta, osa-
kesijoituksista ja vapaaehtoisista eläkevakuutuksista. Yritysverotus 
ja pääomatulojen henkilöverotus yhdessä vaikuttavat siihen, min-
kälainen osakesijoitusten verokohtelu on verrattuna vaihtoehtoisiin 
sijoituskohteisiin. Jos halutaan, ettei verojärjestelmä ohjaa sijoitus-
kohteiden valintaa, yritysverotus ja henkilöiden pääomatuloverotus 
pitää sovittaa yhteen siten, että eri sijoituskohteiden kokonaisveroas-
te kotitalouden näkökulmasta on yhtä suuri. Käytännössä pääomatu-
loverotus sisältää rakenteita, jotka heikentävät verotuksen neutraali-
suutta. Esimerkkeinä voi mainita jo edellä käsitellyt omistusasunnon 
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laskennallisen tuoton verottomuuden ja vapaaehtoisen eläkesäästä-
misen muita sijoituskohteita kevyemmän verokohtelun. 

Toinen tärkeä kysymys on se, miten yritysten rahoituskustannuksia 
kohdellaan verotuksessa. Rahoitusneutraali verotus ei vaikuta sii-
hen, onko investointi kannattavampaa rahoittaa omalla pääomalla 
vai velalla. Tyypillinen yritysverojärjestelmä perustuu siihen, että 
velan korot saa vähentää, mutta oman pääoman kustannusta ei. Tämä 
kannustaa velkarahoituksen käyttämiseen, sillä verokohtelun ero ei 
useinkaan kompensoidu rahoittajan verotuksessa. 

Edellä esitettyjen peruskysymysten rinnalle on noussut se, miten yri-
tysverotus voidaan toteuttaa edes likipitäen neutraalilla tavalla sil-
loin, kun yrityksillä ja kotitalouksilla on mahdollisuus sijoittaa ko-
timaan ulkopuolelle.  Monikansalliset yritykset pystyvät tehokkaasti 
hyödyntämään eri maiden verojärjestelmien eroja. Näin ollen maat 
joutuvat miettimään myös aikaisempaa enemmän oman verojärjes-
telmän suhdetta muiden maiden järjestelmiin. 

Tarkastelemme seuraavassa kolmea erilaista yritysverotuksen mallia. 
Pyrimme esittelemään malleja nimenomaan siitä näkökulmasta, mi-
ten ne vastaavat edellä esitettyihin haasteisiin. Lähdemme tarkaste-
lussa suljetun talouden oletuksesta, mutta kommentoimme myös sitä, 
miten johtopäätökset muuttuvat pienen avotalouden tapauksessa. 

Kassavirtavero

Kassavirtaveroa pidetään yhtenä teoreettisena ideaalina neutraalis-
ta yritysverotuksen muodosta. Kassavirtaverotuksessa veropohja on 
yrityksen tuotto vähennettynä saman periodin investointien hankin-
tamenolla. Investoinnit saa vähentää kokonaisuudessaan välittömäs-
ti. Jos verotus on täysin symmetristä eli siihen sisältyy täydellinen 
tappiontasaus, myös tappion aiheuttama negatiivinen vero hyvitetään 
kokonaisuudessaan. 

Kassavirtaverotuksessa verottaja osallistuu veroasteen suhteessa yri-
tyksen investoinnin kustannuksiin ja saa veroasteen osuuden verran 
tuotoista. Jos verojärjestelmä on symmetrinen, kassavirtavero on 
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vero realisoituneille kassavirroille; verottaja ottaa osansa kaikista 
kassavirran eristä samassa suhteessa. Vero lankeaa vain puhtaalle 
voitolle. Tämä tarkoittaa, että marginaalisen investoinnin rajaveroas-
te on nolla. Vero on siis investointineutraali riippumatta investointien 
riskisyydestä. Samalla tämä tarkoittaa myös sitä, että kassavirtavero 
ei vaikuta siihen, millä tavalla yrityksen kannattaa rahoittaa inves-
toinnit. 

Miten puhtaan voiton veroaste sitten pitäisi valita? Koska kassavirta-
vero on vero puhtaalle voitolle, suljetussa taloudessa yhteisöverokanta 
voidaan teoriassa asettaa hyvinkin korkeaksi. Avoimessa taloudessa 
verorasituksen tason valintaa rajoittaa kansainvälinen toimintaympä-
ristö, erityisesti monikansallisten yritysten ja näiden voittojen liikku-
vuus sekä muiden maiden veroasteet. Käytännössä myös suljetussa 
taloudessa korkea veroaste voisi aiheuttaa suuria verosuunnittelun ja 
veronkierron aiheuttamia toimeenpano-ongelmia.   

Jos kassavirtaveroa sovelletaan yritysverotuksessa, miten pääomave-
rotus henkilöverotuksessa pitäisi järjestää, jotta verotus ei vaikuttaisi 
sijoituskohteiden valintaan eikä kannustaisi tulonmuuntoon? Koska 
pääoman normaalituottoa ei veroteta yhtiötasolla, henkilötasolla pää-
omatuloverotus voidaan suunnitella suhteellisen vapaasti: jos kaikki-
en pääomatulojen verokohtelu on samanlaista henkilöverotuksessa, 
eri sijoituskohteista saatua normaalituottoa verotetaan samalla ta-
valla, joten verotus ei ohjaa sijoituskohteen valintaa. Tulonmuunto-
ongelman ratkaiseminen edellyttää kuitenkin ansiotuloverotuksen ja 
pääomatuloverotuksen yhteensovittamista.
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ACE-malli

1990-luvun alussa IFS Capital Taxes Group teki ehdotuksen Ison 
-Britannian yritysverojärjestelmän uudistamiseksi (ks. esim.  
Devereux ja Freeman 1991). Ehdotuksessa esiteltiin ACE-malli  
(Allowance for Corporate Equity), joka perustui Boadwayn ja  
Brucen (1984) läheisesti kassavirtaveroa muistuttavaan malliin. 
Malli on esillä myös Mirrlees Review’ssä (ks. Auerbach ym. 2008 ja 
Griffith ym. 2008). ACE-mallin idea on sallia oman pääoman lasken-
nallisen kustannuksen vähentäminen velan kustannuksen lisäksi.5 

Mallissa yritys voi vähentää verotuksessaan käyttöomaisuuden pois-
tojen ja toteutuneiden velan korkojen lisäksi oman pääoman lasken-
nallisen kustannuksen, joka määräytyy yrityksen nettovarallisuuden 
kirjanpitoarvon perusteella. Vähennys lasketaan kertomalla yrityk-
sen vuoden alun nettovarallisuus riskittömällä korolla. Velan korot 
vähennetään toteutuneiden kustannusten mukaisina ja poistot niillä 
poistoasteilla, jotka verolainsäädännössä on säädetty. Vähennystä 
voidaan tarkastella puhtaasti omalla pääomalla rahoitetun investoin-
nin tapauksessa seuraavasti: Veropohjasta investointien perusteella 
tehtävä vuosittainen vähennys on siis (r+a)A, jossa A on yrityksen 
kirjanpitoarvo, a on vuotuinen poistoaste (menojäännöspoisto) ja r 
on riskitön korko. Koska investoinnin koko rahoituskustannuksen 
saa vähentää verotuksessa, investoinnin normaalituotto on verovapaa 
yrityksen verotuksessa ja verotus kohdistuu kassavirtaveron tapaan 
vain normaalituoton ylittävään puhtaaseen voittoon. Koska veropoh-
ja voi olla negatiivinen, järjestelmän neutraalisuus edellyttää täydel-
listä tappiontasausta.

ACE-malli on siis analoginen kassavirtaveron kanssa, vaikkakin to-
teuttamistapa on toinen. Voidaan nimittäin osoittaa, että ACE-mallis-
sa riskitöntä korkoa käyttäen laskettu vähennysten nykyarvo on yhtä 
suuri kuin investointien alkuperäinen kustannus. Tämä tarkoittaa, 
että investointien elinkaaren aikana yritys saa tehdä investointiin liit-
tyviä vähennyksiä nykyarvoltaan yhtä paljon kuin kassavirtaverossa 

5 Periaatteessa velan ja oman pääoman verokohtelun voi yhtenäistää myös luopumalla 
korkojen vähennysoikeudesta. Tätä mallia kutsutaan nimellä Comprehensive Business 
Income Tax (CBIT), ks. esim. Bond (2000). 
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investointihetkellä tehtävä investointivähennys. Tämän takia ACE-
malli on investointi- ja rahoitusneutraali riippumatta investointien 
riskisyydestä. 

ACE-mallilla on myös kiinnostava lisäominaisuus, joka helpottaa 
sen käytännön toimeenpanoa. Mallissa investointimenot kirjataan 
kuluiksi vuotuisin poistoin, joiden poistoaste a voidaan valita suh-
teellisen vapaasti. Investointineutraalisuus ei esimerkiksi vaadi pois-
toasteiden sovittamista teknis-taloudellista kulumista vastaaviksi. Jos 
a on jonakin vuonna korkea, veropohjasta tehtävä vähennys on suuri. 
Tämän takia (annettuna yrityksen kirjanpitoarvo) maksettava vero 
on alhainen. Mutta korkean a:n takia yrityksen kirjanpitoarvo, A, on 
pienempi seuraavana vuonna. Tästä seuraa, että tulevaisuudessa ve-
ropohjasta tehtävä vähennys on pienempi. Nämä kaksi vaikutusta tis-
malleen kumoavat toisensa, jos verovähennyksessä käytettävä korko 
on riskitön markkinakorko (Devereux ja Freeman 1991, Boadway ja 
Bruce 1984).

ACE-mallia on viimeaikaisissa verouudistusehdotuksissa sovitettu 
myös osaksi laajempaa tuloverojärjestelmää. Keuschnigg ja Dietz 
(2007) ja Griffith ym. (2008) tarkastelevat ACE-mallia osana eriytet-
tyä tuloverotusta. Tulonmuunto-ongelman ratkaiseminen edellyttää 
yhteisöverokannan ja pääomatuloverotuksen tason yhteensovittamis-
ta siten, että ansiotulojen ja pääomatulojen rajaveroasteet vastaavat 
ainakin likipitäen toisiaan. ACE-malli voidaan yhdistää suhteelliseen 
pääomatuloverotukseen ja progressiiviseen ansiotuloverotukseen si-
ten, että 

    LYP ttt  111      (2)

jossa tP on pääomatuloverokanta, tY yhteisöverokanta ja tL ansiotulo-
verotuksen korkein rajaveroaste. Tämän ehdon toteutuessa osingon 
jakamista ansiotulo- ja pääomatulo-osuuksiin ei tarvittaisi, toisin 
kuin nykyisessä pohjoismaisessa eriytetyn tuloveron mallissa.
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Norjan malli

Norjan mallissa osakeyhtiön veropohja on perinteinen. Veropoh-
jasta vähennetään toteutuneet velan korot ja käyttöomaisuuden 
poistot, jotka on sovitettu lähelle pääoman todellista kulumista. 
Toisin kuin ACE-mallissa oman pääoman kustannusta ei siis voi 
vähentää. Osakasmallin perusajatus onkin vapauttaa osakesijoituk-
sen normaalituotto nimenomaan osakkeenomistajan verotuksessa.6  
Vapauttaminen toteutetaan normaalituottovähennyksellä, jonka saa 
tehdä sekä osingosta että osakkeen myyntivoitosta. Tämä verotus 
koskee kaikkia osakeyhtiöiden henkilöosakkaita riippumatta yhtiön 
koosta ja mahdollisesta pörssilistautumisesta. Osakasmallia sovelle-
taan myös osakerahastoista saatuihin tuottoihin.

Normaalituottovähennys on normaalituottopohja kerrottuna normaa-
lituottokorolla. Normaalituottopohja on lähtökohtaisesti osakkeen 
hankintahinta. Osakkeen hankintahintaan lasketaan lisäksi hankin-
taan liittyvät kustannukset. Jos osakas on perustanut osakeyhtiön, 
hankintahintana pidetään sitä summaa, joka on sitoutunut osakkee-
seen. Normaalituottokorko viittaa pääoman verojen jälkeiseen riskit-
tömään vaihtoehtoistuottoon. Norjan osakasmallissa normaalituotto-
prosentti on kolmen kuukauden valtionvelan keskimääräinen korko 
verojen jälkeen osingonnostoa edeltävänä verovuonna. 

Mallin neutraalisuuden kannalta on tärkeää, että normaalituottopoh-
jaa korjataan vuosittain käyttämättä jääneillä normaalituottovähen-
nyksillä. Asian havainnollistamiseksi voidaan ajatella ensimmäis-
tä vuotta osakkeen hankkimisen jälkeen. Jos ko. vuonna osinko on 
suurempi kuin normaalituottovähennys (eli normaalituottokorko 
kerrottuna osakkeen hankintamenolla), veroa maksetaan vähennyk-
sen ylittävältä osalta. Jos osinko on pienempi, käyttämätön vähennys 
siirretään normaalituottokorolla korotettuna käytettäväksi seuraavi-
na vuosina. Lisäksi käyttämättä jäänyt vähennys lisätään seuraavan 
vuoden normaalituottopohjaan. 

6 Norjan mallin tarkempi kuvaus ja sen käyttöönottoon liittyvä keskustelu, ks. Kari ja Kröger 
(2009).
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Osakkeen myyntivoitto verotetaan pääomatulona, josta vähennetään 
käyttämättömät normaalituottovähennykset. Norjan malli siis poik-
keaa kassavirtaverosta siinä mielessä, että investointimeno vähenne-
tään vasta, kun osake myydään. Kompensaationa vähennyksen vii-
västymisestä omistaja saa vuosittaisen normaalituottovähennyksen. 
Tämän takia järjestelmä on käytännössä identtinen kassavirtaveron 
kanssa. 

On kuitenkin otettava huomioon, että neutraalisuus edellyttää, että 
verotus on täysin symmetristä voittojen ja tappioiden suhteen. Jos 
luovutustilanteessa käyttämättömillä normaalituottovähennyksillä 
korjattu hankintameno on suurempi kuin myyntituotto, ylimääräinen 
vähennys täytyy voida vähentää henkilön muista tuloista tai verotta-
jan tulee hyvittää tälle negatiivinen vero. Jos näin tehdään, on perus-
teltua ajatella, että korjattu hankintameno vastaa riskittömällä korolla 
diskontattuna alkuperäistä hankintamenoa ja silloin yhtäläisyys puh-
taan kassavirtaveron kanssa toteutuu. 

Norjan osakasmallissa yksityishenkilölle osakesijoituksen vuosittai-
nen normaalituotto on verovapaa, ja osinkojen ja osakkeiden luovu-
tusvoittojen verotus kohdistuu vain normaalituoton ylittävään osaan. 
Normaalituottoon kohdistuu 28 prosentin yhteisövero. Koska myös 
pääomatulojen yleinen verokanta on 28 prosenttia, osakkeiden, osa-
kerahastojen ja muiden sijoituskohteiden veroasteet ovat normaali-
tuoton osalta samat. Verotus ei siis vaikuta siihen, miten kotitaloudet 
jakavat sijoitusvarallisuuttaan eri kohteisiin. Tämä tarkoittaa samalla 
sitä, että yrityksen omalle pääomalle ja velalle maksamien korvausten 
veroasteet ovat (normaalituoton osalta) samat; nimellinen veroaste on 
molemmille 28 prosenttia. Järjestelmä on siis neutraali sen suhteen, 
rahoittaako yritys investointejaan velalla vai omalla pääomalla. 

Norjan osakasmallin toimintaa havainnollistetaan seuraavassa 
esimerkillä, jossa vertaillaan pörssiosingosta maksettavan veron 
määräytymistä Suomessa ja Norjassa. Esimerkissä osakkeen han-
kintameno on 30 000 ja osakkeelle saadaan osinkoa 2000. Norjan 
järjestelmässä osingonsaaja voi tehdä normaalituottovähennyksen. 
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Sen laskemisessa sovellettavaksi normaalituottokoroksi (riskitön ve-
ron jälkeinen korko) oletetaan kolmea prosenttia.7

Taulukko 2. Esimerkki pörssiosingon verotuksesta Suomessa 
ja Norjassa 

 Suomen nykyinen verotus Norjan osakasmalli 

Osinkotulo 2 000 2 000 
Normaalituottovähennys 
(3 % x 30 000)                 - 900

Verotettava osinko 1 400* 1 100 
Vero (28 %)   392 308
Nettotulo 1 608 1 692 

 

* Suomessa osingosta on veronalaista 70 %.

Norjan mallin erikoisuus on se, että osakkeenomistajalla ei ole kan-
nustinta lykätä osakkeen myyntiä veron lykkäämiseksi. Tämä johtuu 
siitä, että vanhan veroluoton määrä tulee korotetuksi vuosittain omis-
tajan normaalituottokorolla. (Sørensen 2005, Auerbach ja Bradford, 
2004). 

8.4 Mallien arviointia

Kassavirtaveroa ei ole sovellettu missään maassa pitkäaikaisesti. Mir-
rlees Review’n yritysverotusta käsittelevässä katsauksessa Auerbach 
ym. (2008) listaavat useita syitä tälle. Ensinnäkin, jos puhtaan voiton 
veroaste vaihtelee maiden välillä, vero vääristää monikansallisten 
yritysten sijaintipäätöksiä. Tämä johtuu siitä, että vaikka kassavir-
tavero ei vääristä marginaalisia investointeja suljetussa taloudessa, 
vero vaikuttaa siihen, miten suuri yrityksen puhdas voitto on. Koska 
monikansallisten yritysten sijoittumispäätökset perustuvat verojen 
jälkeiseen keskimääräiseen tuottoon eri maissa, voittoverotus vaikut-
taa sijoittumispäätöksiin. Tämä tuskin on kuitenkaan tärkein syy kas-
savirtaveron paitsioon. Yritysten liikkuvuus vaatii lähinnä veroasteen 

7 Tämä korko oli Norjassa 3,3 prosenttia vuonna 2007 ja 3,8 prosenttia vuonna 2008. 
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sovittamista kansainvälisesti vertailukelpoiselle tasolle. Tämä haaste 
on myös tavanomaisissa yhtiöverojärjestelmissä. Kolme muuta syytä 
sille, miksi mallia ei ole otettu käyttöön liittyvät käytännöllisempiin 
ongelmiin. Ensinnäkin sen käyttöönotto edellyttäisi pitkää siirtymä-
aikaa. Toiseksi neutraalisuusedut saavutetaan vain, jos veroaste py-
syy muuttumattomana. Kolmanneksi kassavirtavero voi edellyttää 
mittavien veronpalautusten maksamista suurten kertainvestointien 
tapauksissa. Verotuoton vaihtelun lisäksi näihin voi liittyä väärinkäy-
tösten vaara. 

Sekä Norjan malli että ACE-malli pyrkivät lähelle kassavirtaveron 
tapaista neutraalia verojärjestelmää. Ne vapauttavat pääoman nor-
maalituoton verosta, edellinen osakkaan ja jälkimmäinen yrityksen 
verotuksessa. Teoriassa molemmat mallit johtavat investointi- ja 
rahoitusneutraalisuuteen. Tarkkaan ottaen investointineutraalisuus 
edellyttää täydellistä tappiontasausta. Norjan mallissa normaalituot-
tovähennys on osakekohtainen eikä sitä voi siirtää tehtäväksi muiden 
osakkeiden tuotoista tai henkilön muista tuloista (muut pääomatulot, 
ansiotulot). Se ei myöskään siirry myyntitilanteessa osakkeen uudel-
le omistajalle. Näin ollen Norjan käytännön sovelluksessa verotus 
ei ole täysin symmetristä. Tappiontasauksen toteuttaminen saattaakin 
olla työläämpää henkilöverotuksessa kuin yritysverotuksessa. Tappi-
oiden vähentämisen puutteellisuutta on mahdollista korvata sisällyt-
tämällä normaalituottokorkoon pieni riskipreemio (Sørensen 2005). 

Sijoitusneutraalisuus edellyttää yritys- ja pääomatuloverotuksen yh-
teensovittamista. Yhtenäisessä progressiivisessa tuloverotuksessa 
suurin ongelma liittyy siihen, että osa pääomatulosta on veropohjan 
ulkopuolella, mikä johtaa suuriin vääristymiin, kun rajaveroasteet 
ovat korkeita. Pohjoismaisessa eriytetyssä tuloverotuksessa on py-
ritty siihen, että veropohja olisi laajempi siinä kuitenkaan täysin on-
nistumatta. 

Sekä Norjan malli että ACE-malli johtavat periaatteessa myös sijoi-
tusneutraalisuuteen edellyttäen, että veropohjaan saadaan mukaan 
vaihtoehtoisia sijoituskohteita, kuten esimerkiksi omistusasuminen 
ja eläkesäästäminen. Jos pääomatuloverokanta on sama kuin yhteisö-
verokanta, molemmissa malleissa pääoman normaalituoton efektiivi-
nen verorasitus on yhtä suuri kuin vaikkapa sijoitusasunnon vuokra-
tuoton verorasitus. 
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Tulonmuunto-ongelman ratkaiseminen edellyttää ansiotuloverotuk-
sen ja pääomatuloverotuksen yhteensovittamista. Pohjoismaisessa 
eriytetyssä tuloverotuksessa tämä tarkoittaisi sitä, että nettoansiotulo 
korkeimmalla rajaveroasteella vastaa likipitäen pääoman nettotuot-
toa (ottaen huomioon pääomatuloverokanta ja yhteisöverokanta). 
Esimerkiksi Norjan kokeilussa on toimittu näin. 

ACE-mallia ja sen piirteitä on sovellettu lyhytaikaisesti mm. Kro-
atiassa, Itävallassa ja Italiassa. Belgia on soveltanut järjestelmää vuo-
desta 2006. VATT on kokoamassa selvitystä näissä maissa saaduista 
kokemuksista. Selvitys valmistuu loppuvuodesta 2009. 

Myös Norjan vuoden 2006 verouudistusta valmistellut Skauge-ko-
mitea tarkasteli ACE-mallia ennen osakasmalliin päätymistä. Søren-
senin (2005) mukaan normaalituoton verovapaus haluttiin toteuttaa 
osakastasolla yritystason sijaan kolmesta syystä. Ensinnäkin pelät-
tiin, että normaalituoton ylittävien voittojen verottaminen korkeah-
kolla verokannalla johtaisi siihen, että monikansalliset yritykset siir-
tävät tytäryhtiönsä pois Norjasta. Toiseksi norjalaisten tytäryhtiöiden 
ulkomaiset emoyhtiöt sijaitsevat usein maissa, jotka myöntävät hy-
vityksen Norjassa maksetusta verosta. Tämä hyvitysjärjestelmä pois-
taa lähdemaan antamien huojennusten vaikutuksen tulon lopulliseen 
veroasteeseen. Tämän takia ajateltiin, että huojennus yritystasolla ei 
kannustaisi investoimaan Norjaan vaan olisi lähinnä tulonsiirto Nor-
jan valtiolta emoyhtiön asuinvaltiolle. Kolmanneksi norjalaisten yri-
tysten osakkeiden omistajat ovat usein verovapaita institutionaalisia 
ja ulkomaalaisia sijoittajia. Tämän takia arvioitiin, että vähennyksen 
antaminen yritystasolla pienentäisi verotuloja enemmän kuin sen 
myöntäminen osakastasolla. 

8.5 Johtopäätökset

Tarkastelemme tässä kirjoituksessa pääomatulojen verotuksen ase-
maa osana koko tuloverojärjestelmää ja pääoman normaalituoton ve-
rovapauteen perustuvaa mallia yhtenä yritys- ja pääomatuloverotuk-
sen kehittämisvaihtoehtona. 
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Hyvin toimivan pääomaverotuksen toteuttaminen on haastavaa, sil-
lä siihen kohdistuu ristiriitaisia odotuksia. Globalisaatio ja pääoman 
liikkuvuus puhuvat suhteellisen matalan pääomatulon veroasteen 
puolesta. Tavoiteltavan tulojen uudelleenjaon varmistaminen ja tu-
lonmuunnon estäminen puolestaan edellyttävät pääomatulojen ja 
työtulojen veroasteiden yhtenäistämistä. Lisäksi monissa puheenvuo-
roissa vaaditaan talouskasvun edistämistä verokannustein, esimerk-
kinä tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yrittäjyyden tukeminen 
verotuksessa. On kuitenkin vahvoja perusteluja myös vastakkaiselle 
toimintalinjalle, jonka mukaan samantyyppisten taloudellisten toi-
mintojen verotus tulisi pitää yhdenmukaisena; verotuksella ei tule 
ohjata taloudenpitäjien käyttäytymistä ilman hyviä perusteluja. 

Pääomatulojen verotusta uudistettaessa tulee luonnollisesti ottaa 
huomioon yhteiskunnan tulojen uudelleenjakoon liittyvät tavoitteet. 
On selvää, että tuloverotus on se osa verojärjestelmää, jolle uudel-
leenjakotehtävä sopii parhaiten. Toisaalta pääomatulojen verotuk-
seen liittyy erityispiirteitä, jotka puoltavat tuntuvan painon antamista 
myös muille näkökohdille. Pienetkin erot veroasteissa voivat syn-
nyttää suuria ohjausvaikutuksia. Tämä korostaa neutraalisuustavoit-
teen merkitystä pääomatulojen verotusta suunniteltaessa. Lisäksi jos 
pääomaverotus ei rakennu johdonmukaisille periaatteille, siitä tulee 
helposti monimutkainen ja altis lobbaukselle ja lyhytnäköisille poliit-
tisille intresseille.   

Euroopassa on käyty parinkymmenen vuoden ajan keskustelua siitä, 
miten pääomatuloja tulisi verottaa suhteessa työtuloihin. Vastikään 
sitä on käsitelty näkyvästi brittiläisessä Mirrlees Review -selvityk-
sessä useiden tunnettujen julkistalouden tutkijoiden voimin. Kes-
kustelu on ajankohtainen myös Suomessa. Ulkomaisessa keskuste-
lussa on tullut selväksi se, että talousteoriasta ei löydy tukea työ- ja 
pääomatulojen yhtenäiselle verotukselle. Kun tarkastelussa otetaan 
huomioon vielä globalisaatio ja veropohjien liikkuvuus, alkaa näyt-
tää yhä selvemmin siltä, että optimaalinen henkilötason pääomatu-
loveroaste on työtulojen ylimpiä rajaveroasteita matalampi. Tätä tu-
kevat vielä eräät muut näkökohdat, joita olemme käsitelleet edellä. 
Pääoma- ja ansiotulojen nimellisveroasteiden ero synnyttää helposti  



Essi Eerola - Seppo Kari

188

kannustimia raportoida työpanokseen perustuvia tuloja pääomatu-
loina. Suomen verojärjestelmässä on tältä osin kehittämisen varaa. 
Korjaukset ovat kuitenkin tehtävissä suhteellisen pienin muutoksin 
puuttumatta eriytetyn tuloverotuksen perusrakenteisiin. Avaintekijöi-
tä tässä ovat verokantaeron pienentäminen ja tulonmuuntoa estävien 
säännösten kiristäminen. 

Edellä viitattiin siihen, että pääomaverotuksen kehittämiselle esite-
tään usein monia perusteltuja, mutta toistensa kanssa ristiriitaisia ta-
voitteita. Siksi joudutaankin miettimään ratkaisuja, jotka palvelisivat 
tyydyttävästi useita eri näkökohtia. Juuri tällaisessa roolissa esitte-
lemme tässä artikkelissa kaksi veromallia, ACE-mallin ja Norjan osa-
kasmallin, joiden yhteinen piirre on oman pääoman normaalituoton 
vapauttaminen verosta. Näiden mallien kehittämisen lähtökohtana on 
ollut yrityksen investointi- ja rahoituspäätösten ja kotitalouden sääs-
töpäätösten mahdollisimman neutraali kohtelu. Korostamme kuiten-
kin, että niillä on myös muita etuja. Ne tuovat luontevan ratkaisun 
mm. yhtiön ja omistajan verotuksen integroimiseen. Osana eriytettyä 
tuloverotusta ne voidaan myös suunnitella torjumaan tulonmuuntoa. 
Tältä osin nämä mallit voivat parantaa verotuksen oikeudenmukai-
suutta.
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

9.1 Johdanto

Suomen julkisen talouden kestävyyteen kohdistuu paineita, joita ko-
rostaa ajautuminen syvään taantumaan. Taantuma on luonnollisesti 
aiheuttanut laajan keskustelun talouden toipumisen edellyttämistä tu-
kitoimista. Mutta se on myös vauhdittanut keskustelua julkisen talou-
den pitkän aikavälin tasapainosta ja siihen liittyvistä veroratkaisuista. 
Yleisesti on arvioitu, että Suomessa joudutaan kiristämään verotusta 
lähivuosien aikana. 

Meneillään olevassa verotuksen rakennetta ja tasoa pohtivassa kes-
kustelussa on useita juonteita. Eräs niistä koskee verotuksen painopis-
teen siirtämistä kohti kulutuksen verotusta. Vuosina 2009–2010 kulu-
tusverotuksessa tapahtuukin paljon: Hallitus on jo tehnyt päätöksen 
arvonlisäverotuksen vakioverokannan korottamisesta 23 prosenttiin. 
Valmisteveroista korotetaan alkoholi- ja tupakkaveroa ja makeisvero 
otetaan uudelleen käyttöön. On myös väläytelty ympäristövaikutteis-
ten verojen kiristämistä. Toisaalta on päätetty elintarvikkeiden arvon-
lisäverokannan alentamisesta ensin 12 ja myöhemmin korottamisesta 
13 prosenttiin sekä ravintolapalveluiden verokannan alentamisesta 
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13 prosenttiin. Työvaltaisten palvelujen arvonlisäverokantaa on alen-
nettu määräaikaisesti jo aiemmin. 

Tässä artikkelissa keskitymme kulutusverotuksen tärkeimpään ele-
menttiin, arvonlisäverotukseen. Pohdimme, miten Euroopan unionin 
arvonlisäverotusta pitäisi kehittää ja mitä Suomi voisi tehdä kansal-
lisella tasolla. 

Teoriassa arvonlisäverojärjestelmä on erinomainen veromuoto, se on 
periaatteessa tehokas ja yksinkertainen. Käytännön toteutus kuiten-
kin sanelee sen, missä määrin alv-järjestelmän teoreettiset ihanteet 
toteutuvat. Esimerkiksi EU:n arvonlisäverojärjestelmä on sekava ja 
se kärsii vakavista väärinkäytöksistä.  EU:ssa verotuksen kehittämi-
nen on kuitenkin vaikeaa ja hidasta, koska muutokset edellyttävät 
kaikkien jäsenmaiden hyväksyntää. 

Vaikka EU:n arvonlisäverojärjestelmä on direktiivien säätelemä, 
jäsenmaat voivat suhteellisen vapaasti päättää tärkeistäkin yksityis-
kohdista. Jos kulutuksen verotusta halutaan Suomessa kiristää, on 
tarpeellista tarkastella kriittisesti koko järjestelmää yksittäisiin hyö-
dykeryhmiin kohdistuvien muutosten sijaan. 

Tarkastelemme ensin talousteorian avulla sitä, mikä on hyvä välilli-
sen ja välittömän verotuksen työnjako ja mikä on tavoiteltava välilli-
sen verotuksen rakenne. Sen jälkeen perehdymme tarkemmin siihen, 
miten arvonlisäverotus on järjestetty EU:ssa ja mitkä järjestelmän 
keskeiset ongelmat ovat. Lopuksi keskustelemme erilaisista ehdotuk-
sista ongelmien ratkaisemiseksi ja järjestelmän kehittämiseksi.

9.2 Kulutusverotuksen rooli ja rakenne

Välillisen ja välittömän verotuksen työnjako

Veroja voidaan luokitella useilla eri tavoilla. Usein verot jaetaan 
välittömiin ja välillisiin veroihin. Välittömät verot verovelvollinen 
maksaa suoraan verottajalle, usein ennakonpidätyksen muodossa. 
Välilliset verot myyjän tulee periä ostajalta tuotteen myyntihinnassa 
tai maksaa maahantuonnin yhteydessä. Välillisiin veroihin kuuluvat 
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tavaroiden ja palvelujen verot. Välillisiä veroja kutsutaankin usein 
myös hyödyke- tai kulutusveroiksi. 

Tarkastellaan ensin tulo- ja kulutusverotuksen työnjakoa yksinker-
taisella yhden periodin mallilla. Kotitalouksien tulot muodostuvat 
ansiotuloista, joita verotetaan suhteellisella tuloverolla, ja tulot käy-
tetään kulutukseen. Tässä tilanteessa tulovero ja yhtenäinen kulutus-
vero nostavat yhtä paljon kulutuksen hintaa suhteessa vapaa-aikaan. 
Molemmat siis vääristävät samalla tavalla kotitalouksien päätöksen-
tekoa. Jos tarvitaan tietty määrä verotuloja, on samantekevää, vero-
tetaanko työtä vai kulutusta. Verotuksen painopisteen siirtäminen tu-
loverotuksesta kohti kulutuksen verotusta ei siis vähennä verotuksen 
aiheuttamaa tehokkuustappiota.

Esimerkki on yksinkertainen, mutta tekemämme johtopäätös ei ole 
vain siihen liittyvä erikoisuus. Annettuna, että ansiotuloja verotetaan, 
yhtenäisen kulutusverotuksen käyttöönotolla ei pystytä lisäämään 
verojärjestelmän tehokkuutta. Perustelut kulutusverotukselle tule-
vatkin muualta. Ensinnäkin kulutusverotus mahdollistaa, toisin kuin 
ansiotulojen verotus, alkuvarallisuuden verottamisen siinä vaihees-
sa, kun varallisuutta käytetään kulutukseen. Yleisemminkin, jos osa 
tulosta karkaa tuloverotuksen ulottumattomiin, kannattaa verottaa 
myös kulutusta, vaikkei siihen muuten olisi syytä. Toiseksi esimerk-
kiin voidaan lisätä periodeja ja sallia säästäminen. Tällöinkin työn 
ja kulutuksen verotuksella on usein samanlainen vaikutus kotita- 
louksien käyttäytymiseen. Sen sijaan kulutusverotus on tavanomais-
ta pääomaverotusta tehokkaampi tapa verottaa pääomatuloja, sillä se 
vääristää vähemmän taloudenpitäjien säästämis- ja investointipäätök-
siä (ks. esim. Coleman 2000). Kolmanneksi välillisen ja välittömän 
verotuksen toteuttaminen edellyttää taloudellista toimintaa koskevaa 
informaatiota eri lähteistä. On luontevaa ajatella, että useista lähteistä 
tulevaan informaatioon perustuva järjestelmä ei ole yhtä haavoittu-
vainen väärinkäytöksille kuin yhteen veropohjaan perustuva järjes-
telmä.

Välillisen verotuksen rakenne 

Millaiseen kulutusverorakenteeseen sitten tulisi pyrkiä? Eräs tär-
keimmistä kulutusverotuksen rakenteeseen liittyvistä tuloksista on 
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Diamondin ja Mirrleesin (1971) tuotannon tehokkuusperiaate. Tä-
män periaatteen mukaan kulutusverotuksen tulee olla sellaista, ettei 
se vääristä yritysten tuotannontekijäpäätöksiä. Käytännössä tämä tar-
koittaa vain loppukulutuksen, ei välituotteiden verotusta. 

Tehokkuusperiaate on selkeä perusperiaate. Se kuitenkin jättää avoi-
meksi sen, miten loppukulutusta tulisi verottaa. Tämä on mielenkiin-
toinen kysymys, koska kulutusverotus voidaan suunnitella siten, että 
eri hyödykkeiden tai palveluiden kulutukseen kohdistuu erisuuruinen 
verorasitus. Tämän mahdollisuuden hyödyntämiseen voi olla ainakin 
kaksi eri syytä.

Ensinnäkin verotuksen tavoitteena voi nimenomaan olla talouden-
pitäjien kulutuskäyttäytymiseen vaikuttaminen. Vallitsee laaja yksi-
mielisyys siitä, että kulutusverotusta tulee käyttää ohjauskeinona, jos 
kulutus tai tuotanto aiheuttaa negatiivisia ulkoisvaikutuksia. Esimer-
kiksi Suomessa on yleisen kulutusverotuksen (siis arvonlisäveron) 
lisäksi käytössä valmisteveroja ja liikenteeseen kohdistuvia vero-
ja, joista suuri osa luokitellaan ympäristöveroiksi, vaikka niillä on 
yleensä muitakin tavoitteita. 

Valmisteverojen piirissä ovat myös tupakka ja alkoholi, joiden ve-
rottamista on perusteltu niiden käytön aiheuttamilla ulkoisvaikutuk-
silla, mutta myös paternalistisilla syillä, esim. kuluttajien itsekont-
rollin puutteella. Suomessa on arvioitu, että alkoholin aiheuttamat 
välittömät kustannukset ovat lähes puolet alkoholiverojen tuotosta 
(Österberg ym. 1998). Näiden verojen lisäksi keskustelua käydään 
laajemminkin niin sanotuista syntiveroista, kuten esim. epäterveel-
lisen ruuan verotuksesta. Suomessakin oli vuoteen 1995 käytössä 
ravintorasva-, sokeri- ja valkuaisvero. Makeisvero poistui vuonna 
2000. Sen sijaan minkään EU-maan arvonlisäverojärjestelmässä ei 
suosita ”terveellisiä” elintarvikkeita. Todennäköisesti se johtaisikin 
ylipääsemättömiin määrittelyongelmiin ja olisi vaikutuksiltaan epä-
varma. 

Toinen syy kohdistaa erisuuruinen verorasitus eri hyödykkeisiin 
liittyy kotitalouksien työmarkkinakäyttäytymiseen. Oleellista tässä 
suhteessa on se, voidaanko kulutusverotus suunnitella tavalla, joka 
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lieventää progressiivisen tuloverotuksen aiheuttamaa tehokkuus-
tappiota. Atkinson ja Stiglitz (1976) tarkastelivat optimaalista ku-
lutusverotusta tilanteessa, jossa oletetaan, että kotitalouksien miel-
tymykset ovat sellaiset, ettei eri hyödykkeiden suhteellinen kulutus 
riipu työn tarjonnasta. He osoittivat, ettei ole perusteltua verottaa eri 
hyödykkeitä eri veroasteilla. Myöhempi kirjallisuus on pyrkinyt hah-
mottamaan, millä tavalla tämä tulos muuttuu, kun Atkinsonin ja Sti-
glitzin tekemästä oletuksesta luovutaan. Yleisesti ottaen johtopäätös 
on, että kulutusverotuksen tulisi kohdistua erityisesti hyödykkeisiin, 
joita käytetään yhdessä vapaa-ajan kanssa. Tämä johtuu siitä, että 
niiden verottaminen pienentää vapaa-ajan kysyntää. Näin progres-
siivisen tuloverotuksen aiheuttama kannustin vähentää työn tarjontaa 
heikkenee ja verojärjestelmän aiheuttama tehokkuustappio pienenee. 
Viime aikoina on keskusteltu myös siitä, pitäisikö kotityön kanssa 
kilpailevien palveluiden verotus olla kevyempää kuin muun kulutuk-
sen verotus. Näin kannustettaisiin kotitalouksia korvaamaan kotona 
tehtävää työtä kotitalouspalveluilla ja lisäämään työn tarjontaa. (ks. 
esim. Sørensen 2007 ja Copenhagen Economics 2007) 

Eri hyödykkeiden kysyntäjoustoja tarkastelevan empiirisen kirjal-
lisuuden1 perusteella Atkinsonin ja Stiglizin tekemä oletus voidaan 
hylätä. Näyttää kuitenkin siltä, että hyödykkeiden joustojen erot ovat 
niin pieniä, ettei progressiivisen työtuloverotuksen tehokkuustappi-
oita kannata pyrkiä pienentämään eriytetyllä kulutusverotuksella. 
Alennetut arvonlisäverokannat lisäävät järjestelmän hallinnollisia 
kustannuksia ja tekevät sen alttiimmaksi väärinkäytöksille. Ne myös 
kasvattavat poliittista painetta yhä uusiin poikkeuksiin. Nämä kus-
tannukset ovat suuremmat kuin saavutettavissa olevat hyödyt.

Siten kulutusverotuksessa tulisi pyrkiä laajapohjaiseen yhtenäiseen 
verotukseen, joka sisältää mahdollisimman vähän yksittäisiin hyödy-
keryhmiin liittyviä poikkeuksia. Tämän perussäännön ulkopuolelle 
jäävät toki haitallisia ulkoisvaikutuksia aiheuttava kulutus ja mahdol-
lisesti kotityön kanssa kilpailevat palvelut.

1 Hyvä katsaus kirjallisuuteen on Mirrlees Review’n kulutusverotusta käsittelevä luku 
Crawford ym. (2008).
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Usein mainitaan, että joihinkin hyödykkeisiin tulisi kohdistaa 
muita kevyempi verorasitus sen takia, että pienituloiset käyttävät  
muita suuremman osan tuloistaan niihin. Tällainen tulojakotavoite 
on tyypillisesti kallis toteuttaa kulutusverotuksella, koska suurituloi-
set kuluttavat euromääräisesti enemmän kuin pienituloiset. Erityisen 
tehotonta se on maissa, joissa on käytössä hyvin toimiva sosiaalitur-
vajärjestelmä (Crawford ym. 2008). 

Arvonlisävero välillisen verotuksen muotona

Välillinen verotus voidaan toteuttaa eri tavoin. Usein toisiinsa ver-
rattuja vaihtoehtoja ovat arvonlisävero ja vähittäiskauppavero (retail 
sales tax). Teoriassa arvonlisävero ja vähittäiskauppavero ovat ve-
ronsaajan ja loppukuluttajan kannalta täysin vaihtoehtoiset järjestel-
mät, jos niihin sovelletaan samaa veroastetta. Tällöin molemmilla 
kerätään yhtä suuri verotulo. 

Vähittäiskauppaverojärjestelmässä liikevaihtovero suoritetaan vas-
ta, kun tavara tai palvelu on myyty lopulliselle kuluttajalle. Arvon-
lisäverojärjestelmä on monimutkaisempi, koska siinä vero tilitetään 
tuotantoketjun eri vaiheissa. Sen keskeinen ominaisuus on kertautu-
mattomuus eli se, että kukin välituotteen myyjä saa vähentää omasta 
verostaan välituotteiden hinnassa maksamansa veron. Koska loppu-
tuotteen kuluttaja ei voi niin tehdä, hän maksaa veron. Tuotantoket-
jun eri vaiheissa tehtävien vähennysten takia kokonaisvero määräy-
tyy pelkästään loppukuluttajan alv-kannan mukaan. Verokannat ket-
jun aikaisemmissa vaiheissa vaikuttavat vain verotulojen kertymisen 
ajoittumiseen. 

Arvonlisäveron edut ja ongelmat verrattuna vähittäiskauppaveroon 
liittyvät sen käytännön toteutuksen haasteisiin. Arvonlisäveron etu 
on sen vaiheittaisessa luonteessa: jos loppukulutus jostain syystä kar-
kaa verotuksen piiristä, verotuotto menetetään vain viimeisen vai-
heen osalta. Pelkästään loppukulutuksen verotukseen perustuvassa 
järjestelmässä menetetään koko verotuotto. 

Toisaalta alv-järjestelmän vaiheittaisuus on myös yksi järjestelmän 
kritiikin kohde; se tekee järjestelmästä hallinnollisesti raskaan ja 
alttiin väärinkäytöksille. Palaamme näihin kysymyksiin tarkemmin 
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artikkelin lopussa, kun pohdimme eurooppalaisen alv-järjestelmän 
tärkeimpiä ongelmakohtia ja kehittämissuuntia.

9.3 Kulutusverotus osana Suomen verojärjestelmää 

Suomessa välittömiä veroja ovat valtion tulovero, kunnallisvero, kir-
kollisvero, sosiaaliturvamaksut, kuntien kiinteistövero, korkotulojen 
lähdevero sekä perintö- ja lahjavero. Välilliset verot jaetaan yleisiin 
ja erityisiin kulutusveroihin. Yleinen kulutusvero eli arvonlisäve-
ro kohdistuu lähes kaikkeen tavaroiden ja palvelujen kulutukseen. 
Suurimman ryhmän erityisistä kulutusveroista muodostavat valmis-
teverot. Valmisteveroja kannetaan polttoaineista, tupakkatuotteista 
ja alkoholijuomista. Valmisteveron alaiset tuotteet ovat myös arvon-
lisäverotuksen piirissä. Muita erityisiä kulutusveroja ovat jätevero, 
öljyjätemaksu, öljysuojamaksu ja huoltovarmuusmaksu sekä auto- ja 
moottoripyörävero, ajoneuvovero, apteekkimaksu, vakuutusmaksu-
vero, matkustajavero, arpajaisvero, tullit ja koiravero.2 

Alv-järjestelmä otettiin Suomessa käyttöön Euroopan unioniin liit-
tymisen yhteydessä kesäkuussa 1994. Ennen arvonlisäveroa yleinen 
kulutusverotus toteutettiin Suomessa liikevaihtoverolla (lvv). Vuon-
na 1941 käyttöön otettu liikevaihtovero oli tarkoitettu paikkaamaan 
sodan takia tyrehtyneen ulkomaankaupan tullituloja. Lvv-lakia muo-
kattiin useina vuosina, minkä seurauksena verollisten ja verottomien 
tavaroiden verotusperusteet vaihtelivat lopulta tuoteryhmittäin aika 
lailla satunnaisesti. Vuoden 1964 lvv-uudistuksessa siirryttiin jär-
jestelmään, jossa veroa ryhdyttiin kantamaan kaikissa taloudellisen 
vaihdannan vaiheissa, ja tuolloin tultiin jo hyvin lähelle alv-järjes-
telmää. 

Vuonna 2007 verot ja maksut Suomessa olivat yhteensä 78,4 miljar-
dia euroa. Valtion verotulot olivat 40,3 miljardia euroa, joista kulu-
tusverotulot muodostivat yli puolet. Kulutusverotus on myös sosiaa-
livakuutusmaksuja suurempi julkisen sektorin tulolähde.  

2 Muista erityisistä kulutusveroista EU-jäsenyyden myötä poistuivat elokuva-, tilauslento- 
ja televero.
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Kuvio 1.  Veroaste % bkt:sta ja verolajit % kaikista veroista 
Suomessa vuosina 1990–2007 
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Lähde: Tilastokeskus.

Viime vuosikymmeninä OECD-maissa yleisen kulutusveron osuus 
verotuloista on kasvanut ja valmisteverojen osuus kulutusveroista on 
pienentynyt. Suomessa muutos ei ole ollut mitenkään selvä. Viime 
vuosina yleisen kulutusveron osuus verotuloista on hieman kasvanut 
ja erityisten kulutusverojen laskenut. Kokonaisuutena kulutusverojen 
osuus kaikista verotuloista on ollut suhteellisen vakaa 1990-luvun al-
kupuolelta lähtien. 

9.4 Arvonlisäverotus EU:ssa

Euroopan unionissa arvonlisäverojärjestelmä on ollut käytössä 1960-
luvulta lähtien, ja sen käyttöönotto on edellytys jäseneksi hyväksy-
miselle. Yksittäisten jäsenmaiden arvonlisäverotusta säätelee arvon-
lisäverodirektiivi, jolla jäsenmaiden järjestelmiä on pyritty yhden-
mukaistamaan. 

EU:n alv-järjestelmää uudistettiin ja yhtenäistettiin vuonna 1993. 
Jäsenmaissa on kuitenkin edelleen käytössä laaja kirjo erilaisia jär-
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jestelyjä. Tämä selittyy osittain sillä, että vuoden 1993 uudistuksen 
jälkeen vanhat jäsenmaat saivat osittain jatkaa vanhoja käytäntöjään. 
Lisäksi monen uuden jäsenmaan liittymissopimukseen on kirjattu 
poikkeuksia ja siirtymäkausia.

Veropohja

EU:n jäsenmaksu lasketaan jäsenmaan bruttokansantulon ja arvon-
lisäveropohjan perusteella. Siksi veropohjan laajuus kuvaa sitä, 
miten suuri osa kulutuksesta on arvonlisäverotuksen piirissä. EU:n 
arvonlisäverodirektiivi säätelee, mitä tavaroita ja palveluita jäsenval-
tioiden on vapautettava verosta. Tähän joukkoon kuuluvat mm. jul-
kisyhteisöjen ylläpitämien sairaaloiden sairaanhoito, sosiaalihuolto, 
koulutus, voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen sairaankuljetus ja 
julkisten radio- ja televisioyhteisöjen muu kuin kaupallisluonteinen 
toiminta.3 Tosin näistäkin on jäsenmaille myönnetty poikkeuksia. Li-
säksi direktiiviä sovelletaan jonkin verran eri tavalla eri maissa.

Arvonlisäverotuksen veropohja lasketaan vuosittain yhtenäisesti kai-
kissa jäsenmaissa. Veropohjan laskemisessa käytetään keskimääräistä 
painotettua verokantaa (war-aste). War-aste lasketaan painottamalla 
kunkin verokannan piirissä olevat tavarat ja palvelut niiden kulutus-
osuuksilla. Käytännössä veropohja määräytyy seuraavasta kaavasta:

100*
aste-war

mänettokertyn :alv     an veropohj:Alv  .

Kaava siis kertoo, mikä verotettavien tavaroiden ja palveluiden arvo 
tuottaisi havaitun arvonlisäverokertymän, jos siihen sovellettaisiin 
painotettua keskimääräistä veroastetta.  

Kuviossa 2 esitetään EU15-maiden alv:n veropohjan suhde brutto-
kansantuotteeseen. Se vaihtelee huomattavasti eri maissa. Kuten 
edellä on todettu, veropohjan ulkopuolella ovat julkinen sosiaali- ja 
terveydenhoito ja koulutus. Tämän lisäksi kaikissa EU:n jäsenmaissa 
rahoitus- ja vakuutuspalvelut ovat kokonaan veropohjan ulkopuolel-
la.

3 Tarkempi luettelo on esitetty artikkelin liitteessä.
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Osittain julkisten palvelujen laajuuden vuoksi myös Suomen vero-
pohja on kapeampi kuin EU:ssa keskimäärin. Veropohjaa kaven-
taa edelleen se, että kilpailuneutraliteetin vuoksi myös yksityiset  
terveyden- ja sairaanhoitopalvelut, kunnan valvoma yksityinen sosi-
aalihuolto ja yksityisen sektorin koulutus ovat tietyin ehdoin verot-
tomia.

Kuvio 2.  Alv:n veropohja suhteessa bkt:hen EU15-maissa 
vuonna 2003
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Lähde: Euroopan komissio.

Verollisen liikevaihdon alaraja

Toinen arvonlisäverojärjestelmän laajuutta kuvaava tekijä on ar-
vonlisäverovelvollisten yritysten määrä. Lähes kaikissa EU-maissa 
pienyritykset on vapautettu verosta tietyn liikevaihtorajan alapuolel-
la. Jäsenmaissa on hyvin erilaisia näkemyksiä siitä, miten raja tulisi 
asettaa. Liian korkea liikevaihtoraja saattaa vääristää kilpailua, mutta 
toisaalta liian matala raja tuo veron piiriin yrityksiä, joille järjestel-
män kiinteät kustannukset ovat suuret suhteessa tilitettävään veroon. 
Esim. Suomessa otettiin vuonna 2004 käyttöön veronhuojennus, joka 
pienenee asteittain liikevaihdon kasvaessa. Arvonlisäverovelvolli-
suuden alaraja on 8 500 euroa, mutta huojennuksen takia vero on 
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täysimääräinen vasta 22 500 euron vuosiliikevaihdon kohdalla (Rau-
hanen 2003).

EU:n alv-direktiivin mukainen verottoman toiminnan yläraja on  
10 000 euroa, mutta useimpien jäsenmaiden raja on selvästi kor-
keammalla (kuvio 3). Esimerkiksi Ison-Britannian liikevaihtoraja 
on kymmenkertainen Suomeen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että 
jäsenmaat ovat voineet säilyttää liittymisajankohtana soveltamansa 
rajan. Lisäksi direktiivi sallii rajan indeksikorjaamisen. Komissio an-
toi lokakuussa 2004 direktiiviehdotuksen, jonka mukaan verottoman 
toiminnan ylärajan maksimi korotettaisiin 100 000 euroon. Ehdotus 
on edelleen hyväksymättä. 

Keen ja Mintz (2004) ja Zee (2005) ovat kehittäneet menetelmän, 
jonka avulla voidaan laskea liikevaihtorajan optimaalinen taso eri 
maissa. Soveltamalla menetelmää Suomeen optimaaliseksi liikevaih-
torajaksi saadaan 40 000 euroa. (Rauhanen 2009) 

Kuvio 3.  Arvonlisäverollisen liikevaihdon alaraja  
EU-maissa vuonna 2008 
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Ranskassa, Kreikassa, Portugalissa, Maltalla ja Irlannissa palvelui-
hin sovelletaan matalampaa liikevaihtorajaa kuin tavaroihin. Palvelut 
ovat työvaltaisempia kuin tavaratuotanto, joten palveluissa arvonlisä-
yksen osuus liikevaihdosta on suurempi. Siksi palvelualoilla syntyy 
sama tilitettävä vero matalammalla liikevaihdolla kuin tavaratuotan-
nossa. Tällaisessa tarkastelussa korostuu verottajan näkökulma eivät-
kä esimerkiksi työllisyysnäkökohdat.

Verokantarakenne

Vuonna 1993 rajakontrolli poistui EU-maiden väliltä ja rajakaup-
pa muuttui ratkaisevasti. Kuluttajat saivat ylittää jäsenvaltion rajan 
mukanaan rajoittamaton määrä hyödykkeitä, joista arvonlisävero on 
maksettu alkuperämaassa.4 

Samalla uudistettiin EU:n arvonlisäverodirektiivi. Rajakaupan hil-
litsemiseksi vakioverokannalle asetettiin 15 prosentin minimitaso. 
Lisäksi sovittiin, että vakiokannan lisäksi kukin jäsenmaan saa käyt-
tää kahta ns. alennettua verokantaa, joiden alaraja on viisi prosenttia. 
Direktiiviin lisättiin H-liite, jossa määriteltiin tarkasti, mihin hyödyk-
keisiin ja palveluihin alennettuja verokantoja saa soveltaa.5 

Taulukossa 1 on esitetty EU-maiden arvolisäverokannat vuoden 2009 
alussa. Järjestelmän kirjavuutta kuvaa se, että vakioverokannan ja 
alennettujen verokantojen lisäksi jäsenmaissa sovelletaan nollavero-
kantaa, erityisalennettua verokantaa ja ns. parking rate -verokantaa. 
Kaikki nämä poikkeukset liittyvät vanhoissa jäsenmaissa ennen vuo-
den 1993 uudistusta käytössä olleisiin käytäntöihin tai uusien maiden 
liittymissopimuksiin.

Nollaverokanta tarkoittaa sitä, että yritys myy tuotteensa verovapaas-
ti, mutta saa palautuksena välituotteista maksetun arvonlisäveron. 
Vuoden 1993 uudistuksen yhteydessä päätettiin, että nollaverokan-

4 Ns. matkustajatuomisia (alkoholi ja savukkeet) koskevat omat sääntönsä. Lisäksi 
postimyyntiyritysten on perittävä alv kohdemaan verosäännösten mukaan. Sama koskee 
autojen tuontia. Palvelujen verotus määräytyy luovutuspaikan perusteella.
5 Alv-direktiivin H-liitteen sisältö on listattu artikkelin liitteessä.
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nan soveltamista saa jatkaa, mutta sen piiriin ei saa tuoda uusia tava-
roita tai palveluita. Euroopan komission arvion mukaan hyödykkeet, 
joihin sovelletaan nollaverokantaa, muodostavat merkittävän osan 
veropohjasta vain Isossa-Britanniassa (20 % bkt:sta) ja Irlannissa 
(12 %). Suomessa osuus on 0,5 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Muutamissa jäsenmaissa on lisäksi käytössä erityisalennettuja ve-
rokantoja (super reduced rate). Ne ovat alle viiden prosentin vero-
kantoja, joita sovellettiin jäsenmaissa ennen vuotta 1991 sellaisiin 
hyödykkeisiin, jotka hyväksyttiin H-liitteeseen. Vuoden 1993 uudis-
tuksen yhteydessä päätettiin, että uudesta viiden prosentin alarajasta 
huolimatta jäsenmaat saavat edelleen soveltaa aikaisempaa verokan-
taa. Muutamissa jäsenmaissa nämä erityisalennetut verokannat muo-
dostavat merkittävän osan veropohjasta: Luxemburg (25 % bkt:sta), 
Italia (12 %) ja Espanja (9,5 %). 

Ns. parking rate on verokanta, jota saa soveltaa hyödykkeisiin, joiden 
verokanta oli alle 15 prosenttia ennen vuoden 1993 uudistusta, mutta 
joita ei hyväksytty H-liitteeseen. Verokannan alaraja on 12 prosent-
tia. Verokanta oli tarkoitettu väliaikaiseksi, ja se on käytössä vain 
muutamissa jäsenmaissa. Se muodostaa mainittavan osan veropoh-
jasta vain Luxemburgissa (26 % bkt:sta).
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Taulukko 1. EU-maiden arvonlisäverokannat 1.1.2009 

Vakio-
verokanta 

Alennettu
verokanta

Erityisalennettu
verokanta 

Nolla-
verokanta

"Parking
rate"

Minimikanta 15 5 12

Tanska 25 - X

Ruotsi 25 6 ja 12 X

SUOMI 22 8 ja 17 X

Puola 22 7 3 X

Irlanti 21,5 13,5 4,8 X 13,5

Belgia 21 6 ja 12 X 12

Latvia 21 10

Portugali 20 5 ja 12 12

Unkari 20 5

Itävalta 20 10 X 12

Italia 20 10 4

Slovenia 20 8,5

Bulgaria 20 7

Ranska 19,6 5,5 2,1

Alankomaat 19 6

Slovakia 19 10 X

Tšekki 19 9 X

Kreikka 19 9 4,5

Liettua 19 5 ja 9 x

Saksa 19 7

Romania 19 9

Malta 18 5 X

Viro 18 5 X

Espanja 16 7 4

Iso-Britannia 15 5 X

Luxemburg 15 6 ja 12 3 12

Kypros 15 5 ja 8 X

Lähde: Euroopan komissio.
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Suomessa vakioverokanta on ollut 22 prosenttia arvonlisäveron voi-
maan tulosta lähtien. Elintarvikkeisiin ja rehuaineisiin sovelletaan 
17 prosentin alennettua verokantaa. Vuonna 1998 kaksi alennettua 
verokantaa (6 ja 12 prosenttia) yhdistettiin kahdeksan prosentin ve-
rokannaksi. Sitä sovelletaan lääkkeisiin, kirjoihin, henkilökuljetuk-
seen, majoituspalveluihin, yleisradion lupamaksuihin, kulttuuri- ja 
viihdetilaisuuksien pääsymaksuihin ja liikuntatilojen käyttömaksui-
hin. Nollaverokantaa sovelletaan sanoma- ja aikakauslehtien tilaus-
maksuihin. 

Yksi tapa arvioida alennettujen verokantojen ja nollaverokannan 
merkitystä alv-järjestelmän kokonaisuuden kannalta on tarkastella 
painotettua keskimääräistä veroastetta (war-aste). Mitä enemmän 
war-aste poikkeaa vakioverokannasta, sitä suurempi alennettujen ve-
rokantojen ja muiden poikkeusten osuus on. Hieman yksinkertais-
taen voidaan sanoa, että war-aste on se veroaste, jota soveltamalla 
kaikkeen veropohjassa olevaan kulutukseen saavutettaisiin sama ve-
rotuotto kuin nykyisellä järjestelmällä.

Kuviossa 4 on esitetty EU15-maille vakioverokanta, painotettu kes-
kimääräinen verokanta (war-aste) ja alv:n tuotto suhteessa bruttokan-
santuotteeseen. Ääritapaus on Tanska, jossa ei ole käytössä alennet-
tuja verokantoja ja nollaverokantaa sovelletaan vain sanomalehtiin. 
War-aste onkin käytännössä yhtä suuri kuin vakioverokanta. Suomen 
vakioverokannan ja war-asteen ero on kuvion mukaan yksi pienim-
mistä EU-maissa Tanskan ja Saksan ohella.
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Kuvio 4.  Alv:n vakioverokanta, war-aste ja alv:n tuotto/bkt 
EU15-maissa vuonna 2003
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Lähde: Euroopan komissio.

Kuviossa on esitetty myös alv-tuotto suhteessa bruttokansantuottee-
seen. Verotuotto on lähes yhtä suuri Espanjassa ja Italiassa, vaikka 
Italian keskimääräinen veroaste on paljon korkeampi. Tämä johtuu 
siitä, että Italiassa veropohja on paljon pienempi kuin Espanjassa 
(kuvio 2). Myös väärinkäytösten määrä vaihtelee maittain, ja esimer-
kiksi Italian tilannetta saattaa selittää myös maan harmaan talouden 
laajuus. Portugalin veropohja on EU15:n laajimpia ja sen takia alv-
tuotto suhteessa bkt:hen on korkea, vaikka keskimääräinen veroaste 
on suhteellisen alhainen. 

9.5 EU:n arvonlisäverojärjestelmän ongelmat ja 
kehittäminen

Kuten edellisen luvun tarkastelu osoittaa, EU:n jäsenmaissa ollaan 
sangen kaukana laajapohjaisesta, yhteen verokantaan perustuvasta 
alv-järjestelmästä. Sen sijaan monissa maissa, joissa arvonlisäve-
rojärjestelmä on otettu käyttöön myöhemmin, on saavutettu paljon 
linjakkaampi järjestelmä. Malliesimerkkinä tässä suhteessa tyypilli-
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sesti mainitaan Uusi-Seelanti, joka otti 1980-luvulla käyttöön arvon-
lisäverojärjestelmän, jossa veropohja on erittäin laaja. Lähes kaikkia 
palveluita ja kulutusta verotetaan samalla 12,5 prosentin vakiovero-
kannalla. Myös rahoituspalvelut ovat osittain mukana veropohjassa. 
Alv on merkittävä tulonlähde Uudessa-Seelannissa: vuonna 2006 
sen tuotto muodosti 24 prosenttia verotuloista ja yhdeksän prosenttia 
bruttokansantuotteesta (OECD 2008). 

Eri maiden alv-järjestelmiä verrataan usein käyttäen ns. c-tehokkuut-
ta. Mittaria varten lasketaan ensin teoreettinen arvonlisäverokerty-
mä, joka kerättäisiin, jos sovellettaisiin vakioverokantaa kaikkeen 
kulutukseen. Tätä teoreettista verokertymää verrataan toteutuneeseen 
verokertymään. Se, että näin saatu suhdeluku on ykköstä pienempi, 
selittyy joko alennetuilla verokannoilla, veropohjan kapeudella tai 
väärinkäytöksillä. Vuonna 2005 Uudelle-Seelannille tämä suhdeluku 
oli lähellä ykköstä. Suomessa suhdeluku oli 0,61, ja muiden Pohjois-
maiden suhdeluvut vaihtelivat 0,55 ja 0,62 välillä. Valtaosassa EU-
maita suhdeluku on Pohjoismaita pienempi. (OECD 2008.)  

Tarkastelemme seuraavassa EU:n arvonlisäjärjestelmän kehittämis-
tä. Jaamme tarkastelun kolmeen osaan: verokantojen rakenne, vero-
pohja ja väärinkäytökset. Luvun lopussa pohdimme alv-järjestelmän 
käytön mahdollisuuksia suhdanteiden tasaajana. 

Alennetut verokannat 

Alennettujen ja nollaverokannan osuuden perusteella arvioituna Suo-
men järjestelmä on suhteellisen tehokas verrattuna moneen muuhun 
EU-maahan. Vaikka käytössä on alennettuja verokantoja, niiden 
osuus veropohjasta on suhteellisen pieni. Toisaalta Suomessa on pai-
neita laajentaa alennettujen verokantojen osuutta koko veropohjasta. 
Tähän suuntaan vievät erityisesti ruuan ja ravintolapalveluiden ar-
vonlisäverokannan alentaminen. 

Alennettuihin verokantoihin liittyviä hallinnollisia kustannuksia on 
arvioinut Niinikoski ym. (2007). Arvion mukaan arvonlisäverolain-
säädännön yrityksille aiheuttama hallinnollinen vuosikustannus oli 
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keskimäärin 390 euroa yritystä kohti. Vastaavat luvut olivat Ruotsis-
sa 344 euroa, Norjassa 430 euroa ja Tanskassa 180 euroa. Tanskan lu-
kuun vaikuttaa pääosin se, ettei maassa sovelleta alennettuja alv-kan-
toja, jotka ovat keskeinen kustannustekijä. Koska nämä kustannukset 
ovat lähes kokonaan kiinteitä, ne rasittavat eniten pieniä yrityksiä.

Ruotsissa valmistui vuonna 2005 laaja komiteamietintö arvonlisä-
verotuksen uudistamisesta (SOU 2005). Sen tarkoitus oli arvioida, 
tulisiko Ruotsissa säilyttää alennetut verokannat vai olisiko yksi va-
kioverokanta ilman poikkeuksia parempi. 

Nykyisin Ruotsissa on 25 prosentin vakioverokannan lisäksi käytössä 
12 prosentin (mm. elintarvikkeet ja majoituspalvelut) ja kuuden pro-
sentin (mm. kirjat, lehdet sekä kulttuuri-, viihde- ja urheilutilaisuuk-
sien pääsymaksut) alennetut verokannat. Lisäksi eräissä tapauksissa 
sovelletaan nollaverokantaa (mm. osa sanomalehdistä ja apteekki-
tuotteista). Selvityksessä tarkasteltiin uudistusta, joka ei vaikuttaisi 
valtiontalouden tasapainoon. Arvion mukaan alennettujen verokan-
tojen poistamisen seurauksena vakioverokantaa voidaan alentaa 25 
prosentista 21,7 prosenttiin. Uudistuksesta hyötyisivät kotitaloudet, 
jotka kuluttavat paljon vakioverokannan piirissä olevia hyödykkeitä. 
Vastaavasti kotitaloudet, jotka kuluttavat paljon hyödykkeitä, joihin 
sovelletaan alennettuja verokantoja, häviäisivät. Tulosten mukaan 
uudistus olisi regressiivinen, mutta tulonjakovaikutus olisi vuosita-
solla eri kotitaloustyyppien välillä enintään +/- 0,5 prosenttia.

Suomen arvonlisäveron kertymä oli vuonna 2007 noin 15 miljardia 
euroa ja alennettujen verokantojen verotuki noin 1,3 miljardia euroa. 
Jos Suomessa toteutettaisiin budjettineutraali alv-kantojen rakenne-
muutos Ruotsissa kaavaillun tapaan, staattisesti tarkasteltuna se tar-
koittaisi 22 prosentin vakioverokannan alentumista kahdella prosent-
tiyksiköllä. Muutoksen seurauksena nollaverokannnan hyödykkeiden 
verotus kiristyisi 160 miljoonalla eurolla, kahdeksan prosentin vero-
kannan poistuminen tarkoittaisi 830 miljoonan euron kiristymistä ja 
elintarvikkeiden (17 %) verotus kiristyisi 285 miljoonalla eurolla. 

Ison-Britannian verojärjestelmää ja sen uudistustarpeita pohtivan 
Mirrlees Review’n arvonlisäverotusta käsittelevässä katsaukses-
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sa (Crawford ym. 2008) tarkastellaan mm. uudistusta, jossa kaikki 
alennetut verokannat ja nollaverokanta uudisrakentamista lukuun 
ottamatta korotetaan 17,5 prosentin vakioverokantaan. Toisin kuin 
Ruotsissa arvioidussa uudistuksessa, vakioverokantaa ei alenne-
ta, vaan pienituloisille kotitalouksille suunnattuja tulonsiirtoja lisä-
tään 15 prosentilla. Uudistuksen tulonjakovaikutuksia arvioidaan  
Insitute for Fiscal Studies -tutkimuslaitoksen TAXBEN-mikrosimu-
laatiomallilla. Laskelmien mukaan kolme pienituloisinta desiiliä voit-
tavat ja suurituloiset häviävät. Lisäksi uudistus lisää tulonsiirtojen 
määrää vain puolella siitä, miten paljon verotulot kasvavat (Crawford 
ym. 2008). 

Ison-Britannian malli tarjoaa ratkaisun arvonlisäverotuksen yhtenäis-
tämiseksi tulonjakovaikutukset huomioon ottaen. Tosin Ison-Britan-
nian tapauksessa puhutaan paljon esimerkiksi Suomea suuremmista 
ongelmista, minkä vuoksi rakenteen muutoksen verotuottovaikutuk-
set ovat voimakkaita.

Veropohja

Suomen veropohja on kapeampi kuin EU:ssa keskimäärin. Tällä on 
haittavaikutuksensa. Ensinnäkin se, että osa tavaroista ja palveluista 
on järjestelmän ulkopuolella, katkaisee verontilitysten ketjun. Jos tuo-
tantoketju katkeaa alkupäässä, tämä heijastuu suhteellisiin hintoihin 
seuraavissa portaissa. Lisäksi verollisen yrityksen ei kannata ostaa 
verottomalta yritykseltä, ellei tämä myy vähintään veron verran hal-
vemmalla. Mutta tällöin myyjän on (vähennysoikeuden puuttuessa) 
tingittävä omasta voitostaan. Verotuksen ulkopuolella toimimisesta 
onkin todellista hyötyä vain sellaiselle yrittäjälle, joka myy tuotteen-
sa suoraan loppukuluttajalle. 

Toiseksi, koska verottomalla yrityksellä ei ole välituotteiden veron 
vähennysoikeutta, käytännössä välituotteita verotetaan. Tämä on 
alv:n perusajatuksen ja Diamond-Mirrlees -tehokkuusperiaatteen 
vastaista. Sitä on kuitenkin pidetty myös alv:n vahvuutena, koska 
tällä tavoin harmaalla markkinallakin toimiva yritys joutuu osittain 
veron piiriin. 
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Kolmanneksi, verotuksen ulkopuolella toimivan yrityksen tehokkuus 
kärsii, koska välituotteiden verottaminen kannustaa oman työn lisää-
miseen, mikä ei aina ole optimaalista.

Kuten edellä on todettu, EU:n arvonlisäverodirektiivi säätelee sitä, 
mitä toimintoja tulee jättää veropohjan ulkopuolelle. Turkkia ja Uut-
ta-Seelantia lukuun ottamatta kaikissa OECD-maissa terveyden- ja 
sosiaalihuolto sekä koulutus ovat verotuksen ulkopuolella. Lisäksi 
rahoitus- ja vakuutuspalvelut ovat tyypillisesti verottomia. Näiden li-
säksi veropohjan ulkopuolella on eri maissa monenlaisia pienempiä 
kokonaisuuksia.

Rahoitus- ja vakuutuspalveluiden tuomisesta veropohjaan on keskus-
teltu paljon, mutta missään maassa ei ole käytössä yleisesti hyvänä 
pidettyä järjestelmää. Mirrlees Review suosittelee arvonlisäverotusta 
käsittelevässä luvussaan (Crawford ym. 2008) niiden tuomista vero-
pohjaan. Arvonlisäverotuksen toteutuksen kannalta ongelma ei liity 
niinkään palveluihin, joista peritään maksu, kuten esim. vakuutukset. 
Sen sijaan vaikeammin alv-järjestelmään sopivat rahoituspalvelut, 
joiden arvonlisäys on vaikea määritellä (ks. esim. Huizinga 2002). 
Mirrlees Review’n katsauksessa esitetään mallia, jossa käytännössä 
verotettaisiin anto- ja ottolainauksen välistä erotusta ja alv-järjestel-
mään rekisteröityneisiin yrityksiin sovellettaisiin nollaverokantaa. 
Tämäkään lähestymistapa ei ole ongelmaton, sillä koron muutokset 
eivät välttämättä heijasta arvonlisäyksen muutoksia. 

Veropohjan tavoiteltavan laajuuden kannalta toinen tärkeä kysymys 
on yksityisen ja julkisen sektorin tuottamien palvelujen kilpailuti-
lanne. On perusteltua ajatella, että kilpailevia palveluntuottajia tu-
lisi kohdella verotuksessa yhdenmukaisella tavalla. Tästä on useissa 
maissa ollut seurauksena se, että julkisen sektorin kanssa kilpailevat 
yksityiset palvelut on vapautettu arvonlisäverosta. 

Väärinkäytökset ja niiden estäminen

Huolimatta monista hyvistä ominaisuuksistaan myös alv-järjestel-
mä on altis väärinkäytöksille. Keen ja Smith (2007) arvioivat, että 
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EU-maista erityisesti Välimeren maissa huijaus on laajamittaista 
ja saattaa johtaa jopa 30 prosentin hävikkiin alv-tuloissa. Isossa- 
Britanniassa toteutunutta alv-kertymää on verrattu teoreettiseen enim-
mäisverotuloon. Tulosten mukaan Iso-Britannia menetti 2000-luvun 
alkuvuosina 10–12 prosenttia alv-tuloistaan  väärinkäytösten vuoksi. 
Tämä tarkoittaa vuositasolla noin 10 miljardin euron menetystä.

Osa näistä väärinkäytöksistä liittyy edellä käsiteltyihin verokantara-
kenteen rikkonaisuuteen ja veropohjan kapeuteen. Ensinnäkin epäre-
hellinen yrittäjä voi jättää veron tilittämättä, vaikka seuraava porras 
vähentää sen omassa verotuksessaan. Tämä ongelma liittyy erityises-
ti rakentamisen aliurakointiin. Tässä yhteydessä on keskusteltu ns. 
käännetyn verovelvollisuuden mallista. Käännetyllä verovelvollisuu-
della tarkoitetaan sitä, että ostaja suorittaa veron myyjän puolesta. 
Myyjän myyntilasku ei tällöin sisällä arvonlisäveroa. Ostaja kirjaa 
arvonlisäveron määrän myynnistä suoritettavaksi veroksi ja jos hä-
nellä on veron vähennysoikeus, myös vähennettäväksi veroksi. Vää-
rinkäytöksiin voi houkutella myös alv-ketjun katkeaminen sen takia, 
että tietyt toiminnat ovat veron ulkopuolella.

Toiseksi veronpalautukset voivat johtaa väärinkäytöksiin, sillä niitä 
voidaan järjestellä esimerkiksi kuittikaupoilla. Palautusta voi syntyä 
toki aivan laillisestikin, jos yrityksen ostamien välituotteiden vero-
kanta on korkea verrattuna sen myymien tuotteiden verokantaan. 
Myös aloittava yritys saa usein palautusta, kun se investoi voimak-
kaasti, mutta varsinainen liiketoiminta on vasta käynnistymässä. 

Väärinkäytösten osalta suurin EU:n arvonlisäverojärjestelmän on-
gelma liittyy EU:n sisämarkkinoiden toimituksiin. EU:n arvonlisä-
verojärjestelmä noudattaa kohdemaaperiaatetta. Sen mukaan vienti 
on verovapaata (= ”nollaverotettua”) ja vero lisätään hyödykkee-
seen kulutusmaassa. Erityisesti tähän järjestelyyn liittyy väärin-
käytösten mahdollisuuksia. Huolestuttavin niistä on ns. katoava 
kauppias (missing trader) eli karusellipetos. On arvioitu, että esim.  
Isossa-Britanniassa menetetään tämän petoksen takia vuosittain  
kolmen - neljän miljardin verotulot (Keen ja Smith 2007). 
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Yleensä karusellipetoksessa on kyseessä pienten arvotavaroiden (pie-
net tietokoneet ja matkapuhelimet sekä niiden komponentit) kauppa, 
jonka yhteydessä liikkuva tavara ei ole missään vaiheessa kuluttajan 
käytössä. Karusellipetos toimii seuraavasti: Maassa 2 sijaitseva yri-
tys A myy tavaran verotta maassa 1 toimivalle yritykselle B, joka 
on virallisesti alv-rekisteröity tai toimii kaapatulla alv-tunnuksella. B 
myy tavaran välittömästi verollisena yritykselle C. B:n pitäisi tilittää 
C:n maksama vero valtiolle, mutta se ei tee niin, vaan katoaa. Sen 
sijaan C hakee – aivan laillisesti – vähennyksen ostamaansa tavaraan 
sisältyneestä verosta. Seuraavaksi C vie, jälleen verotta, tavaran maa-
han 2 A:lle, ja tavara voi aloittaa uuden kierroksen. Jotta viranomai-
set eivät pääsisi karusellipetoksen jäljille, petoksessa käytetään usein 
puskuriyhtiöitä, joiden läpi tavara kulkee. Joskus tällainen puskuri ei 
edes tiedä olevansa mukana petoksessa. 

Karusellipetoksen tekee mahdolliseksi se, että viennin nollavero kat-
kaisee alv-tilityksien ketjun kohdassa, jossa valvontavastuu siirtyy 
yhden maan viranomaiselta toisen maan viranomaiselle. Sisämarkki-
noillahan ei enää ole rajavalvontaa, vaan valvontavastuu on verotta-
jalla, joka ei pysy nopealiikkeisen karusellin perässä. 

Alv-petokset ja väärinkäytökset voitaisiin tehokkaasti poistaa vain 
siirtymällä alkuperämaajärjestelmään. Komissio asettikin jo vuonna 
1987 tavoitteekseen alkuperämaajärjestelmän, jossa vientiä vero-
tetaan kotimaan myyntien tavoin, mutta maahantuoja saa vähentää 
tavarasta maksetun veron (Hjerppe ja Rauhanen 1994). Koska alv-
ketju säilyisi ehjänä, verottomaan vientiin liittyvät väärinkäytösten 
mahdollisuudet häviäisivät. Yritys rekisteröitäisiin vain yhdessä 
maassa, jossa kyseisen yrityksen kaikki alv:n alaiset myynnit koko 
unionin alueella verotettaisiin. 

Käytännössä järjestelmä voisi johtaa yritysten siirtymiseen matalim-
pien verokantojen maihin, ellei jäsenmaiden verokantoja harmoni-
soida nykyistä voimakkaammin. Ilmeisesti komissio onkin sittemmin 
haudannut alkuperämaaperiaatteeseen siirtymisen. Se antoi vuonna 
2000 tiedonannon, jonka mukaan arvonlisäverotusta tullaan kehittä-
mään nykyjärjestelmän pohjalta. 
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Vuoden 2009 alussa komissio teki ehdotuksen, jonka tarkoituksena 
on parantaa jäsenmaiden veroviranomaisten yhteistyötä ja virka-apua 
niin, ettei pankkisalaisuuteen vetoaminen voisi enää olla sen esteenä. 
Lisäksi komissio on ehdottanut alv-järjestelmän toimivuuden paran-
tamista ns. yhden luukun periaatteen pohjalta. Sen mukaan myyjä 
voisi hoitaa omassa maassaan kaikki alv-velvoitteensa ja haettavat 
palautukset myös muihin jäsenmaihin. 

Eräät jäsenmaat ovat jo tehneet omia ratkaisujaan petosten hillitse-
miseksi. Isossa-Britanniassa otettiin vuonna 2007 käyttöön aiemmin 
mainittu käänteinen alv-järjestelmä matkapuhelinten ja it-kompo-
nenttien kaupassa. Sillä ja tehostetulla valvonnalla näyttää olleen 
karusellipetoksia vähentävä vaikutus. Epäilijöiden mielestä tämä on 
kuitenkin vain tilapäistä, sillä väärinkäytöksen välineenä oleva kaup-
patavara vaihtaa ilmeisesti pian muotoaan. Tässä yhteydessä on pu-
huttu timanteista ja jopa autonrenkaista.

Valvonnan tehostaminenkaan ei poista nykyisen arvonlisäverojärjes-
telmän heikkoa kohtaa, viennin nollaverokantaa. Viime vuosina on 
esitetty uusiakin ratkaisumalleja EU:n arvonlisäverojärjestelmäksi. 
Näistä ns. CVAT- ja VIVAT -järjestelmien ansiona ovat eheä alv-ket-
ju, hallinnon yksinkertaisuus ja pitkälle menevä kansallinen päätös-
valta jäsenmaiden sisäisessä arvonlisäverotuksessa.6 Tosin näihinkin 
malleihin liittyy ongelmia, päällimmäisenä verokantojen harmoni-
soinnin tarve.

Alv-järjestelmän käyttö suhdanteiden tasaamiseen

Alussa totesimme, että tuloverotuksen ja yhtenäisen kulutusverotuk-
sen työn tarjontaan liittyvät kannustinvaikutukset eivät poikkea rat-
kaisevasti toisistaan, koska molemmat laskevat vapaa-ajan suhteel-
lista hintaa suhteessa muuhun kulutukseen.  

Sen sijaan tilapäisillä muutoksilla voi hyvinkin olla erilaisia vaiku-
tuksia. Työn verotuksen keventäminen kannustaa lisäämään työn 
tarjontaa, mutta se ei välttämättä kannusta kuluttamaan enemmän 

6 Järjestelmien tarkempi kuvaus, ks. esim. Rauhanen (2001).
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tänään – lisätulot saatetaan myös säästää. Sen sijaan tilapäinen kulu-
tusverotuksen keventäminen pienentää tämän päivän kulutuksen hin-
taa suhteessa huomisen hintaan. Tämä suhteellisten hintojen muutos 
lisää tämän päivän kysyntää suhteessa huomisen kysyntään. Jos ko-
titaloudet voivat lainata ja säästää, lisääntyneellä kysynnällä tänään 
ei välttämättä ole vaikutusta työn tarjontaan. Tämä ajatus on taustalla 
Ison-Britannian kokeilussa, jossa joulukuussa 2008 alv:n vakiovero-
kantaa laskettiin 13 kuukauden ajaksi 17,5 prosentista 15 prosenttiin. 
Tämä alennus koskee noin 55 prosenttia yksityisestä kulutuksesta. 
Monet ns. välttämättömyyshyödykkeet eivät kuulu alennuksen pii-
riin, koska niihin sovelletaan alennettuja verokantoja tai nollavero-
kantaa.

Kokeilun tehokkuus suhdanteiden tasaajana riippuu kuluttajien reak-
tiosta. Jotta kokeilu toimisi, sen täytyy olla uskottavasti tilapäinen. 
Muut välttämättömät edellytykset kokeilun menestykselle ovat, että 
alv:n alennus siirtyy ainakin osittain kuluttajahintoihin ja se, että ko-
titaloudet reagoivat suhteellisten hintojen muutokseen aikaistamalla 
kulutustaan. Crossley, Low ja Wakefield (2009) arvioivat molem-
pia vaikutuksia ja tulivat johtopäätökseen, että verokannan tilapäi-
nen laskeminen 2,5 prosenttiyksiköllä lisää kokonaiskulutusta 1,2 
prosentilla ja aiheuttaa alv:n tuottoon noin 13 prosentin tilapäisen 
pudotuksen. Kokonaiskulutus lisääntyy vain vähän, koska käyttäyty-
misvaikutukset riippuvat suhteellisesta hinnan muutoksesta, joka on 
huomattavasti pienempi kuin suhteellinen muutos veroasteessa. 

9.6 Lopuksi

Olemme tarkastelleet kulutusverotusta ja erityisesti arvonlisäve-
rotusta osana koko verojärjestelmää ja arvioineet EU:n ja Suomen 
arvonlisäverotuksen rakennetta. Näennäisen tiukoista direktiiveis-
tä huolimatta nykyinen EU:n alv-järjestelmä on epäyhtenäinen ja  
monelta osin tehoton. EU:n ja Suomen tulisi selkeämmin pyrkiä koh-
ti yhtenäistä laajapohjaista alv-järjestelmää. 

EU:n tasolla tulisi ensinnäkin selvittää se, miten rahoituspalvelut voi-
taisiin tuoda arvonlisäverotuksen piiriin. Toiseksi yhä vaikeammaksi 
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kasvava väärinkäytösongelma olisi saatava hallintaan. Tulisi esimer-
kiksi selvittää, helpottaisiko ongelmaa käänteisen verovelvollisuuden 
laajempi käyttöön ottaminen. Kolmanneksi verovelvollisuuden liike-
vaihtoraja on useissa maissa liian matala ja aiheuttaa hallinnollisia 
kustannuksia. Mahdollisuus rajan merkittävään korotukseen pitäisi 
sallia. 

Kansallisella tasolla Suomen pitäisi selvittää, miten alennetuista ve-
rokannoista voitaisiin luopua niin, että muutos aiheuttaisi mahdolli-
simman vähän kielteisiä tulonjakovaikutuksia. Tässä yhteydessä olisi 
tarkkaan harkittava Isossa-Britanniassa ehdotettua mallia, jossa alen-
netut verokannat ja nollaverokanta korotettaisiin vakioverokantaan. 
Näin saadulla verotulojen lisäyksellä rahoitettaisiin pienituloisille 
kotitalouksille suunnattuja tulonsiirtoja. 

Talouden taantuma on vähentänyt verotuloja. Tässä tilanteessa hal-
litus on tehnyt päätöksen sekä alv-kantojen korottamisesta että nii-
den alentamisesta. Samalla on laajennettu alennettujen alv-kantojen 
piiriä ravintolapalveluihin. Kotityön kanssa kilpaileviin palveluihin 
voikin olla perusteltua soveltaa alennettua verokantaa. Sen sijaan 
pienituloisten tukemiseen alennetut verokannat eivät ole tehokas kei-
no. Johdonmukaisuus edellyttäisi arvonlisäverotuksen kokonaistar-
kastelua ja sen huomioon ottamista, että myös arvonlisäverotuksen 
rakennemuutoksella voidaan lisätä verotuloja. 
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Liite: Kuudes neuvoston direktiivi (77/388/ETY)

Jäsenvaltioiden on vapautettava verosta:

 • julkisyhteisöjen ylläpitämien sairaaloiden yms. harjoittama   
sairaanhoito, lääkärinhoito sekä niihin läheisesti liittyvät toimet

 • hammasteknikkojen ammatilliset palvelujen suoritukset sekä   
hammaslääkärien ja hammasteknikkojen suorittamat hammaspro-
teesien luovutukset;

 • sosiaalihuoltoon tai sosiaaliturvaan läheisesti liittyvät palvelujen 
suoritukset

 • julkisoikeudellisten laitosten suoritukset tai tavaroiden luovutuk-
set, jotka liittyvät läheisesti lasten ja nuorten suojeluun

 • lasten ja nuorten opetus, koulu- ja yliopisto-opetus, ammatti-
koulutus ja ammatillinen uudelleenkoulutus sekä niihin suoraan 
liittyvien palvelujen suoritukset ja tavaroiden luovutukset, joita 
suorittavat näitä tehtäviä saaneet julkisoikeudelliset laitokset tai 
muut laitokset, joilla kyseisen jäsenvaltion mukaan on vastaavia 
päämääriä

 • opettajan koulu- tai yliopisto-opetuksen tueksi antamat yksityisop-
pitunnit

 • voittoa tavoittelemattomien järjestöjen palvelujen sairaiden tai 
loukkaantuneiden henkilöiden kuljetus erityisesti tätä tarkoitusta 
varten varustetuilla kulkuneuvoilla;

 • julkisten radio- ja televisioyhteisöjen harjoittama muu kuin kau-
pallisluonteinen toiminta.
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Alv-direktiivin H-liite: 

elintarvikkeet, veden jakelu• 
lääkkeet• 
vammaisten apuvälineet• 
henkilökuljetus• 
kirjat ja lehdet• 
teatteri-, messu-, elokuva-, ja konserttiesitykset yms.,• 
radio- ja tv-lähetykset• 
kirjailijoiden ja muiden taiteilijoiden esitykset ja palkkiot• 
sosiaalinen asuntorakentaminen• 
maataloustuotanto (pl. investointitavarat)• 
majoituspalvelut• 
urheilutilaisuudet ja -laitosten käyttö• 
verollinen sosiaaliapu ja -turva• 
hautaustoimistot• 
verolliset lääkäri- ja hoitopalvelut• 
yleisten teiden puhtaanapito• 
kotitalousjätteiden keruu ja käsittely • 
ravintolapalvelut ja ns. työvaltaiset kotitalouspalvelut • 
(maaliskuusta 2009 alkaen) 
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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

10.1 Johdanto

Useimmissa maissa on käytössä jonkinlainen kiinteistöjen tai niiden 
osakomponenttien (maa ja rakennukset) arvoon kohdistuva vero. 
Suomessa kiinteistövero otettiin käyttöön vuoden 1993 verouudis-
tuksen yhteydessä. Kiinteistöveron rooli kuntien rahoituksessa on 
kuitenkin jäänyt Suomessa pieneksi. Vuonna 2008 kiinteistöveroja 
kerättiin alle miljardi euroa. Pääosa kuntien rahoituksesta tulee kun-
nallisesta tuloverosta (15 mrd. euroa) ja valtionavuista (6 mrd. eu-
roa). Kiinteistöverotuksen merkityksen kasvattamisesta on kuitenkin 
viitteitä ja kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajoihin on ehdotettu 
pientä korotusta vuodelle 2010. Mikäli kiinteistöveroja kerätään jat-
kossa merkittävästi aiempaa enemmän, nousevat niiden yleisen tason 
ja rakenteen aiheuttamat kannusteet ja käyttäytymisvaikutukset ai-
kaisempaa tärkeämmäksi kysymykseksi. Tässä artikkelissa tarkastel-
laan Suomen kiinteistöverojärjestelmän ominaisuuksia taloudellisen 
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tehokkuuden ja tulonjaon näkökulmasta sekä analysoidaan Suomen 
kiinteistöverojen vaikutuksia asuntotuotantoon ja kaupunkirakentee-
seen.

Kiinteistövero on varsin suosittu vero taloustieteilijöiden keskuudes-
sa, koska sitä pidetään usein vähemmän talouden toimintaa vääristä-
vänä kuin muita veroja. Erityisesti maapohjan arvoon kohdistuvan 
kiinteistöveron on osoitettu olevan tietyissä tilanteissa neutraali vero, 
joka ei vääristä maanomistajien ja kotitalouksien päätöksiä. Ainakin 
kahdeksan taloustieteen nobelistia on eri yhteyksissä puhunut maa-
pohjan kiinteistöverojen puolesta. Lista sisältää muissa kysymyksis-
sä hyvin eri linjoilla olevia tutkijoita kuten Milton Friedman ja James 
Tobin. Kiinteistöveroa on myös esitetty tehokkaaksi tavaksi rahoittaa 
ja hinnoitella epäsuorasti paikallisia julkisia palveluja, sillä kiinteis-
töjen arvot ovat sidoksissa palvelujen arvoon. Kiinteistöjä on lisäksi 
pidetty hyvänä veropohjana globalisaation aiheuttamassa verokilpai-
lutilanteessa niiden liikkumattomuuden vuoksi. 

Tehokkuusnäkökohtien ohella keskeinen kysymys on ollut, kuka 
kiinteistöveron viimekädessä maksaa ja onko kiinteistöverotus 
regressiivistä vai progressiivista. Kiinteistöverojen tehokkuus- ja  
tulonjakovaikutukset riippuvat kiinteistöverojärjestelmän käytännön 
toteutuksesta, kuten veropohjan laajuudesta sekä verotusarvojen ja 
veroasteiden määrittelystä. Siksi tämä artikkeli alkaa Suomen kiin-
teistöverojärjestelmän kuvauksella (luku 10.2). Luvussa 10.2 esitel-
lään myös kansainvälistä vertailutietoa kiinteistöverotuksen merki-
tyksestä. Luvussa 10.3 luodaan katsaus kiinteistöverojen tehokkuus- 
ja tulonjakovaikutuksia ja kohtaantoa käsittelevään kirjallisuuteen ja 
tehdään havaintoja Suomen kiinteistöverojen todennäköisestä koh-
taannosta. Luvussa 10.4 tarkastellaan viimeaikaiseen tutkimukseen 
perustuen Suomen kiinteistöverojärjestelmän vaikutuksia asuntora-
kentamiseen ja kaupunkirakenteeseen. Luvussa 10.5 tuodaan esille 
kiinteistöverojen käytännön soveltamisessa esiin nousevia kysymyk-
siä, jotka liittyvät niiden toimivuuteen ja oikeudenmukaisuuteen sekä 
poliittiseen hyväksyttävyyteen äänestäjäkunnan eri osissa. Luvussa 
10.6 tehdään johtopäätöksiä Suomen kiinteistöverotuksen tasosta ja 
verojärjestelmän rakenteesta.
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10.2  Suomen kiinteistöverojärjestelmä ja 
kiinteistöverotuksen kansainvälistä vertailua

Kiinteistöverotuksen soveltamiseen liittyy ensinnäkin kysymys siitä, 
onko se kuntien, välitason, valtion vai useamman tason veromuo-
to. Toiseksi, on tehtävä veropohjan laajuutta ja verokantoja koske-
via valintoja. Eri maiden kiinteistöverojärjestelmien rakenteissa on 
suuriakin eroja näissä suhteissa.1 Useimmiten kiinteistövero on kun-
ta- tai aluetason vero. Veropohja kattaa ääritapauksessa kaikki asuin- 
ja liikekiinteistöt sekä metsä- ja maatalousmaan. Verokanta voi olla 
yhtenäinen tai vaihdella kiinteistötyypeittäin. Seuraavassa esitellään 
Suomen kiinteistöverojärjestelmän rakennetta ja kansainvälistä ver-
tailutietoa kiinteistöverotuksen soveltamisen laajuudesta.

Suomen kiinteistöverojärjestelmä

Suomessa kiinteistövero on kunnallinen vero ja se koskee kaikkia 
kiinteistöjä lukuun ottamatta metsiä, maatalousmaita ja yleisiä aluei-
ta, kuten katuja ja toreja.2 Verokannat on eriytetty kiinteistön tyypin 
mukaan. Kunnat valitsevat erityyppisten kiinteistöjen veroprosentit 
valtion asettamien rajojen väliltä. Vuonna 2009 rajat ovat seuraavat:

 yleinen kiinteistöveroprosentti  0,50–1,00• 
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti  0,22–0,50• 
 muiden asuinrakennusten veroprosentti (esim. kesämökki)    • 
 0,50–1,00
 yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti  0,00–1,00• 
 rakentamattoman (asumiseen kaavoitetun) rakennuspaikan   • 
 veroprosentti 1,00–3,00
 voimalaitosten veroprosentti  0,50–2,50• 

1 Aiempaa vertailutietoa on tarjolla Kurrin ja Loikkasen (1989) ja Kaukon (1993) 
julkaisuissa.
2 Alle kahden hehtaarin tilat (ml. metsämaa) ovat tosin kiinteistöveron alaisia. Yli kahden 
hehtaarin tilojen rakennukset ja piha-alueet ovat kiinteistöveron alaisia, mutta maatalousmaata 
ja metsämaata ei veroteta.
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Yleistä kiinteistöveroa sovelletaan asuin- ja liiketonttien maapohjaan 
sekä liikerakennuksiin. Rakentamattoman rakennuspaikan korotetun 
veron käyttö asuintontteihin tuli mahdolliseksi vuonna 2001. Sen 
käyttö on vapaaehtoista Helsingin seutua lukuun ottamatta.3 Jos kun-
ta ei käytä korotettua veroa, rakentamattomaan rakennuspaikkaan so-
velletaan yleistä kiinteistöveroa. 

Verotusarvojen määräytyminen

Rakennusten verotusarvo määrätään jälleenhankinta-arvon ja siitä 
tehtävän ikäalennuksen perusteella. Rakennuksen jälleenhankinta-
arvolla tarkoitetaan kyseessä olevaa rakennusta vastaavan uudisra-
kennuksen todennäköisiä rakennuskustannuksia arviointihetkellä. 
Jälleenhankinta-arvon perusteena on käytetty 70 prosenttia keski-
määräisistä rakennuskustannuksista. Ikäalennuksen suuruus riippuu 
rakennusmateriaalista. Sen enimmäismäärä on 80 prosenttia.

Maapohjan verotusarvoa määrättäessä pyritään ottamaan huomioon 
kiinteistön sijainti, käyttötarkoitus, rakennusoikeus, liikenneyhtey-
det ja kunnallistekninen valmiusaste sekä alueella maksettujen kaup-
pahintojen perusteella laskettu kohtuullinen hintataso. Verohallitus 
päättää rakennusten maapohjan kuntakohtaisista arviointiohjeista. 
Verotusarvon laskennassa käytetään VTT:n ylläpitämiä kuntakohtai-
sia tonttihintakarttoja. Verotusarvojen tavoitetasoksi on määrätty 73,5 
prosenttia edellisen vuoden käyvästä hintatasosta. Mahdollinen hin-
tojen nousu ei kuitenkaan yleensä heti siirry verotusarvoihin. Tont-
tihintakarttoja ja aluehintoja päivitetään yleensä noin viiden vuoden 
välein. Verohallinnon mukaan seuranta on jatkuvaa, mutta ohjear-
voja muutetaan vain silloin, kun jollain alueella ”kestävä” hintataso 
on selvästi muuttunut. Kun päivitys tehdään, verotusarvot nousevat 

3 Vuonna 2006 hallitus pakotti 14 Helsingin seudun kuntaa ottamaan rakentamattoman 
rakennuspaikan korotetun kiinteistöveron käyttöön. Rakentamattoman tontin veroprosentin 
on oltava näissä kunnissa vähintään prosenttiyksikön korkeampi kuin yleinen 
kiinteistöveroprosentti. Kunnille annettiin mahdollisuus vapauttaa korotetusta verosta tontit, 
joiden omistaja asuu itse viereisellä tontilla.
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tavoitetasoonsa parissa vuodessa.4 Alueelliset tonttihintakartat ovat 
varsin hienojakoisia. Kuvasta 1 nähdään, että esimerkiksi Helsingin 
seutu jakautuu yli sataan hinta-alueeseen. Hienojakoisen aluejaon 
ansiosta kuntien väliset ja myös kuntien eri alueiden sisäiset erot pai-
kallisissa palveluissa, kuten liikenneyhteyksissä, heijastuvat ainakin 
osittain verotusarvoihin, mikä on tärkeää järjestelmän toimivuuden 
kannalta.

Kuvio 1.  Helsingin seudun hinta-alueet maapohjan 
verotusarvon määrittämisessä

Lähde: VTT.

4 Jos edellisen vuoden verotusarvo on alle tavoitearvon, verotusarvo lasketaan korottamalla 
edellisen vuoden verotusarvoa seuraavalla tavalla: 1) Jos edellisen vuoden verotusarvo on 
alle 80 % tavoitearvosta, verotusarvoa korotetaan 30 % tai enintään tavoitearvoon. 2) Jos 
edellisen vuoden verotusarvo on vähintään 80 % tavoitearvosta, verotusarvoa korotetaan 20 
% tai enintään tavoitearvoon.
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Veroprosentit ja verotuotot

Taulukosta 1 nähdään, että keskimääräiset kiinteistöveroprosentit 
ovat nousseet 2000-luvulla. Keskimääräinen efektiivinen veroaste ei 
välttämättä ole noussut, koska maapohjan verotusarvo on seurannut 
viiveellä markkinahintojen kehitystä.

Taulukko 1. Verotusarvoilla painotetut keskimääräiset 
kiinteistöveroprosentit vuosina 2000–2009

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Yleinen kiinteistövero 0,67 0,68 0,68 0,70 0,72 0,73 0,74 0,75 0,74 0,74
Vakituinen asuinrakennus 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,29 0,29 0,29 0,29
Muu kuin vakituinen asuinrakennus 0,79 0,79 0,8 0,82 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,89
Voimalaitos 1,37 1,39 1,39 1,39 1,39 1,39 2,44 2,46 2,47 2,47

Lähde: Kuntaliitto. 

Taulukossa 2 esitetään kiinteistöverokertymät vuonna 2008. Yhteen-
sä kiinteistöveroja maksettiin 927 milj. euroa. Yleisen kiinteistöveron 
osuus verokertymästä oli selvästi yli puolet. Sen tuotosta noin puo-
let tulee maapohjasta ja toinen puoli liikerakennuksista. Maapohjaan 
kohdistuvan yleisen kiinteistöveron tuotosta osa tulee asuintonteista 
ja osa liiketonteista ja käyttötarkoitukseltaan määrittelemättömästä 
maasta. 

Taulukko 2. Kiinteistöverojen verokertymät vuonna 2008, 
milj. euroa

Yleinen kiinteistövero (maapohja) 264
Yleinen kiinteistövero (liikerakennukset) 291
Vakituinen asuinrakennus 264
Muut asuinrakennukset 54
Voimalaitokset 40
Yleishyödylliset yhteisöt 7
Rakentamaton rakennuspaikka 7
Yht. 927
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Tässä artikkelissa keskitytään jatkossa yleisen kiinteistöveron, vaki-
tuisen asuinrakennuksen kiinteistöveron ja rakentamattoman raken-
nuspaikan kiinteistöveron analysointiin. Nämä verot ovat verotulojen 
ja kannustinvaikutusten kannalta merkittävimmät.

Kuvioissa 2 ja 3 esitetään kuntien valitsemien kiinteistöveroprosent-
tien jakauma ja yleisen kiinteistöveron ja asuinrakennuksen kiinteis-
töveron kumulatiivinen verokertymä vuonna 2008. Kun tarkastellaan 
veroprosenttien jakaumia, kuviosta 2 havaitaan, että yleisessä kiin-
teistöveroprosentissa on paljon vaihtelua. Yli kolmekymmentä kun-
taa on valinnut alimman sallitun veroprosentin ja yhtä monta kuntaa 
on valinnut korkeimman sallitun veroprosentin. Asuinrakennuksen 
kiinteistöveron veroprosentit sen sijaan painottuvat voimakkaam-
min sallitun vaihteluvälin alapäähän (ks. kuva 3). Yli neljäkymmentä 
kuntaa soveltaa alinta sallittua asuinrakennuksen veroprosenttia ja 
vain kuusi kuntaa käyttää ylintä mahdollista veroprosenttia. 

Kuvioista 2 ja 3 ei ilmene veroprosenttien yhteisjakaumaa. Kuntien 
valitseman yleisen kiinteistöveroasteen ja vakituisen asuinrakennuk-
sen kiinteistöveroasteen välillä on lievä positiivinen yhteys, mutta 
yleisesti ottaen kuntien valitsemissa veroasteyhdistelmissä on suurta 
vaihtelua. 

Kumulatiivisen verotuoton käyrät kuvioissa 2 ja 3 osoittavat, miten 
verotuotto muodostuu veroprosenttijakauman eri osista. Verotuotto 
ei nouse samassa suhteessa kuin kuntien lukumäärä kuntien koko-
erojen ja kiinteistöjen arvojen erojen takia. Esimerkiksi kuviosta 2 
nähdään, että noin 60 kunnassa yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,6 
prosenttia, mutta verotuotto on näissä kunnissa vain noin 25 milj. eu-
roa. Kuntia, joissa yleinen kiinteistöveroprosentti on 0,7 prosenttia, 
on vain hieman enemmän, mutta verotuotto on näissä kunnissa yli 
160 milj. euroa. Käyrien avulla voi myös hahmottaa kiinteistövero-
jen ylä- ja alarajaan tehtävien muutosten potentiaalisia vaikutuksia 
verotuloihin. 
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Kuvio 2.  Yleinen kiinteistöveroprosentti ja verotulot 
kunnissa vuonna 2008
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Kuvio 3.  Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero- 
prosentti ja verotulot kunnissa vuonna 2008
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Vuonna 2010 vakituisen asunnon kiinteistöveron vaihteluväli nousee 
0,32–0,75 prosenttiin ja yleisen kiinteistöveron vaihteluväli nousee 
0,6–1,35 prosenttiin. Vakituisen asunnon kiinteistöveron alarajan 
nosto pakottaa 184 Manner-Suomen kuntaa nostamaan veroprosent-
tiaan ja yleisen kiinteistöveron alarajan nosto vaikuttaa 28 Manner-
Suomen kuntaan. Alarajojen korotuksia voidaan pitää verotulojen 
kannalta melko vaatimattomina. Yleisen kiinteistöveron alarajan nos-
to johtaa noin yhdeksän milj. euron lisäverotuloihin ja asuinraken-
nuksen kiinteistöveron alarajan nosto kasvattaa verotuloja arviolta 39 
milj. eurolla.5 Asuinrakennuksen kiinteistöveron ylärajan nousulla ei 
ole suurta merkitystä, sillä vain kuusi kuntaa soveltaa ylintä sallit-
tua veroprosenttia. Yleisen kiinteistöveron ylärajalla sen sijaan on yli 
30 kuntaa, jotka ylärajan nousu vapauttaa nostamaan veroprosenttia. 
Kuvion 2 verotuottokäyrän mukaan näiden 30 kunnan yhteenlasket-
tu yleisen kiinteistöveron tuotto on noin 65 milj. euroa. Nostamalla 
yleisen kiinteistöveroprosentin uudelle ylärajalle ne voisivat kerätä 
yli 20 milj. euroa lisää verotuloja.

Kansainvälinen vertailu kiinteistöveron merkityksestä alue- ja 
paikallistason rahoitusmuotona

Kiinteistöverotuksen merkitys vaihtelee maittain huomattavasti. 
Seuraavassa tarkastellaan kiinteistöverotuksen osuutta alue- ja pai-
kallistason rahoitusmuotona EU15-ryhmän 12 yhtenäisvaltiossa ja 
Norjassa.6  Liittovaltiot (Belgia, Itävalta ja Saksa) eivät siis ole mu-
kana tarkastelussa. Alue- ja paikallistasoa tarkastellaan yhtenä koko-
naisuutena (sub-central government), vaikka, toisin kuin kaksiportai-
sessa Suomessa, monessa yhtenäisvaltiossa on useampia alue- ja pai-
kallistasoja, joilla on paitsi tehtäviä myös fiskaalista voimaa omine 
verotuloineen ja muine rahoituslähteineen. Pohjoismaistakin Norja 
ja Ruotsi ovat kolmiportaisia. Tanskan järjestelmä muuttui perus-
rakenteeltaan kaksiportaiseksi vuonna 2007, jos kriteerinä pidetään 

5 Laskelma perustuu vuoden 2008 tilanteeseen. Siinä käytetään vuoden 2008 kuntajakoa, 
veroprosentteja ja verotusarvoja. Laskelmassa oletetaan, että kunnat, joiden veroprosentti 
on uuden alarajan alapuolella, nostavat veroprosenttinsa alarajalle, ja muissa kunnissa ei 
tapahdu muutoksia. 
6 Tämän osion tiedot on poimittu Loikkasen (2009) VM:n verotyöryhmälle pitämästä 
hieman laajemmasta esityksestä.
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omia verotuloja. Toisaalta alue- ja paikallistason tehtävien laajuus ja 
samalla niiden hoidon vaatima rahoitus vaihtelee, joten kiinteistöve-
rotuksen merkitys kansantaloudessa voi olla hyvin erilainen kuin sen 
suhteellinen merkitys paikallistason rahoituksessa.

Taulukossa 3 kuvataan alue- ja paikallistason suuruutta sekä alue- ja 
paikallistason tulojen jakautumista eri maissa. Kokonaistulojen BKT 
-osuudella mitaten (taulukon 3 oikea laita) Pohjoismaissa alue- ja 
paikallistaso on suuri, kun taas Kreikassa, Portugalissa, Luxembur-
gissa ja Irlannissa se on selvästi pienempi. Kokonaistulot koostuvat 
alue- ja paikallistason omista verotuloista (tai vero-osuuksista), val-
tionavuista sekä käyttäjämaksuista sekä muista juoksevista tuloista. 
Pohjoismaissa verotulojen osuus on suuri. Alankomaat, Irlanti, Iso-
Britannia ja Kreikka ovat puolestaan rahoitusrakenteeltaan valtion-
apuihin painottuvia. Käyttäjämaksujen osuus kokonaistuloista vaih-
telee 7–33 prosentin välillä kokonaistuloista. 

Taulukko 3. Alue- ja kuntatason rahoitusrakenne (% koko-
naistuloista) sekä kokonaistulojen BKT-osuus 
vuonna 2005

Verot Valtionavut
Käyttömaksut ja 

muut tulot 
Kokonaistulot 
%:ia BKT:sta 

Alankomaat  9,6 66,9 23,5 15,6
Espanja  54,1 38,8 7,1 19,9
Irlanti 9,8 57,2 33,0 6,6
Iso-Britannia 13,6 69,2 17,2 12,5
Italia 45,1 42,8 12,1 15,1
Kreikka 10,6 58,2 31,2 2,4
Luxemburg 33,5 44,4 22,1 5,0
Norja 45,0 35,6 19,4 12,9
Portugali 36,9 46,1 17,0 5,6
Ranska 46,0 28,5 25,5 11,0
Ruotsi  63,6 20,4 16,0 25,0
Suomi 47,4 27,8 24,8 19,3
Tanska 51,5 38,3 10,2 32,4

* Muut tulot sisältävät sosiaaliturvamaksuja (other social contributions).

Lähde: IMF Government Finance Statistics, taulukko “Loc Gov_Revenue sources by 
country_050409.xls” elektronisessa tietokannassa. Cash (eikä accrual) pohjaiset luvut. 
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Fiskaalisen federalismin teoriassa (Musgrave 1959, Oates 1972) 
yritysverotusta, henkilöiden tuloverotusta ja kulutusveroja pidetään 
valtioiden ja osavaltioiden tasolle sopivina veroina. Alue- ja paikal-
listasolle sopivana verona pidetään kiinteistöveroa, jota täydentä-
vät käyttäjämaksut ja valtionavut. Taulukossa 4 on esitetty eri ve-
romuotojen osuus alue- ja paikallistason kokonaisverotuloista. Sen 
perusteella voidaan todeta, että tarkasteltavissa Euroopan yhtenäis-
valtioissa verorakenteet poikkeavat useimmissa tapauksissa julkisen 
talouden teorian suosittelemista verorakenteista. Erityisesti Pohjois-
maissa henkilöiden tulovero on aivan keskeinen alue- ja paikallis-
tason veromuoto. Suomessa, Tanskassa ja neljässä muussa maassa 
myös yhteisöverotus on tälläkin tasolla käytetty veromuoto. Monessa 
Etelä-Euroopan maassa ja Alankomaissa alue- ja paikallistasoa ra-
hoitetaan muun muassa välillisillä veroilla (ALV tai liikevaihtovero 
ja hyödykkeiden erityisverot) ja veroluontoisilla maksuilla.

Taulukossa 4 alue- ja paikallistason omaisuusverot (property taxes) 
ovat joko kokonaan tai suurimmaksi osaksi fiskaalisen federalismin 
teorian tälle tasolle suosittelemaa kiinteistöverotusta (taxation of im-
movable property).7  Anglosaksisissa maissa (Irlanti ja Iso-Britannia) 
kaikki paikallisverotus on kiinteistöverotusta ja sen osuus paikallis-
tason kokonaisverotuloista on 100 prosenttia. Toisessa ääripäässä on 
Suomi, jossa omaisuusverotus (kiinteistövero) kattaa noin viisi pro-
senttia kuntien kokonaisverotuloista. 

7 Omaisuusverotus sisältää paitsi alue- ja paikallistason kiinteistöverotuksen myös varal-
lisuus- ja perintöverot sekä muut omaisuusverot, jotka ovat yleensä valtion veromuotoja.



Heikki Loikkanen  - Teemu Lyytikäinen

232

Taulukko 4.  Alue- ja kuntatason verotulojen rakenne 
(% verotuloista) vuonna 2005 

Henkilöiden
tulovero

Yhteisö- 
vero 

Omaisuus- 
verot1

ALV ja liike-
vaihtovero 

Hyödykkeiden 
erikoisverot 

Vero-
luonteiset 
maksut

Muut
verot Yht.

Alankomaat - - 55,6 - 1,6 42,8 - 100
Espanja 23,3 1,8 27,5 24,3 16 5,8 1,1 100
Irlanti - - 100 - - - - 100
Iso-Britannia - - 100 - - - - 100
Italia 17,4 1,7 13,9 4,8 12,8 7,7 41,6 100
Kreikka - - 66,6 3,7 25,7 3,9 - 100
Luxemburg - 91,1 7 - 1,4 0,2 0,4 100
Norja 88,9 - 9,1 - - 2 - 100
Portugali 7,7 16,1 44,6 17,5 9 3,9 1,1 100
Ranska - - 51,4 - 13,8 2,8 31,9 100
Ruotsi  100 - - - - - - 100
Suomi 86,7 8,1 5,1 - 0 0 0,2 100
Tanska 90,9 2,3 6,8 - 0,1 - - 100

¹ Kokonaan tai pääosin kiinteistöverotusta alue- ja paikallistasolla.

Lähde: OECD Revenue Statistics 2007.

Alue- ja paikallistason kiinteistöverotuksen kansantaloudellinen mer-
kitys ilmenee kuviosta 4, jossa sen tuotto on suhteutettu bruttokan-
santuotteeseen vuonna 2005. Kuviossa maat on asetettu järjestykseen 
kiinteistöverotuoton BKT-osuuden mukaan, jolloin kärkikolmikossa 
ovat Iso-Britannia, Ranska ja Tanska. Suomi näyttäytyy tässä maa-
joukossa alhaisen kiinteistöverotuksen maana. Ruotsi on tässä kuvi-
ossa mukana, vaikka siellä vuonna 2005 kiinteistövero muista maista 
poiketen oli valtion käyttämä veromuoto. 
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Kuvio 4.  Kiinteistöverotuksen tuotto (% BKT:sta) 
vuonna 2005 
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Lähde: OECD Revenue Statistics 2007, maakohtaisten taulukoiden tietojen perusteella. 

Todettakoon, että yllä verrattiin vain kiinteistöverotusta kokonaisuu-
dessaan EU15-ryhmän yhtenäisvaltioissa. Kiinteistöverotulojen ja-
kautumisesta maan ja rakennusten kesken tai kotitalouksien ja yritys-
ten ym. yhteisöjen kesken ei ole vertailukelpoisia tietoja edes kaikille 
tässä mukana oleville maille. 

10.3 Kiinteistöverojen vaikutukset taloudelliseen 
tehokkuuteen ja tulonjakoon 

Kiinteistöveroja kuten muitakin veroja arvioitaessa, keskeisiä ovat 
verojen tehokkuus- ja tulonjakovaikutukset. Tehokkuusvaikutuksilla 
tarkoitetaan verotuksen vaikutuksia tuotannon ja kulutuksen raken-
teeseen. Verojen tulonjakovaikutukset riippuvat veropohjan kysyn-
nän ja tarjonnan joustavuudesta sekä veropohjan jakautumisesta eri 
tuloluokkiin. Tulonjakovaikutusten kannalta ei ole oleellista kuka 
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maksaa veron nimellisesti, koska verojen tosiasiallinen kohdentu-
minen eli kohtaanto poikkeaa yleensä nimellisestä kohdentumisesta. 
Tosiasiallinen kohtaanto riippuu tyypillisesti kysynnän ja tarjonnan 
joustoista hinnan suhteen. Esimerkiksi, jos hyödykkeen tarjonta on 
täysin joustavaa hinnan suhteen, hyödykevero kohdentuu kuluttaji-
en maksettavaksi. Tyypillisesti tarjonta ja kysyntä joustavat lyhyellä 
aikavälillä vähemmän kuin pitkällä aikavälillä. Tämän takia verojen 
vaikutukset resurssien allokaatioon ja tulonjakoon ovat erilaiset ly-
hyellä ja pitkällä aikavälillä.

Kiinteistöverojen vaikutukset taloudelliseen tehokkuuteen ja tulonja-
koon riippuvat muun muassa siitä, verotetaanko maata vai rakennuk-
sia ja siitä, onko kyseessä liike- vai asuinkiinteistö. Tässä jaksossa 
tarkastellaan ensin maapohjan arvoon perustuvaa kiinteistöveroa. Tä-
män jälkeen luodaan katsaus kirjallisuudessa esitettyihin käsityksiin 
rakennusten arvon sisältävän kiinteistöveron kohtaannosta. Jakson 
lopussa kootaan yhteen arvioita Suomen kiinteistöverojärjestelmän 
eri verojen kohtaannosta ja tehokkuusvaikutuksista.

Maapohjan veron neutraalisuudesta

Maan arvoon kohdentuva verotus ei vaikuta kulutuksen ja tuotannon 
rakenteeseen, koska maan tarjontaa voidaan pitää kiinteänä. Maan 
määrä ei vähene, jos sen verotusta kiristetään. Maan omistaja ei 
myöskään muuta maan käyttöä, jos tontin verotusarvo on määritelty 
siten, että se ei riipu tontilla olevien rakennusten arvosta.8 (Jaksossa 4 
käsitellään tarkemmin kiinteistöverojen vaikutuksia rakentamiseen).

Maan tarjonnan ollessa täysin kiinteä, maan arvoon kohdentuvan 
veron nosto siirtyy kokonaan maan hintaan. Verotetun tontin arvo 
laskee veron korotuksen nykyarvon verran.9 Vero kohdentuu siis niil-

8 Ajatus maan veron neutraalisuudesta on kaiketi lähtöisin Henry Georgelta (1879), joka 
esitti, että muut verot voisi korvata sataprosenttisella maanvuokran verolla ilman, että 
maanomistajat muuttaisivat käyttäytymistään. Arnott (2005) luo katsauksen maanveron 
neutraalisuudesta käytyyn keskusteluun. Neutraalisuus toteutuu, jos verotusarvot 
määritellään siten, että ne eivät riipu maanomistajan investointipäätöksistä.
9 Tarkastellaan tonttia, jolta saatava maanvuokra on R. Koska maan tarjonta on kiinteä, on 
maanvuokra kiinteä. Korkotaso on kiinteä r. Tällöin tontin arvo on V = R/r. Jos maan arvoa 
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le, jotka omistavat maata korotushetkellä. Maan veron korotuksen 
vaikutukset tulonjakoon riippuvat täten kiinteistöveron alaisen maa-
omaisuuden omistuksen jakautumisesta tuloluokkiin. 

Kun kiinteistöveron veropohja sisältää rakennusten arvon, on kiin-
teistöveron tehokkuus- ja tulonjakovaikutusten analyysi selvästi mo-
nimutkaisempaa, koska rakennuskanta voi ajan myötä muuttua veron 
vaikutuksesta. 

Kolme näkemystä kiinteistöverojen kohtaannosta ja 
tehokkuusvaikutuksista

Useissa maissa (mm. Yhdysvalloissa) kiinteistöverojen veropohjana 
on koko kiinteistön arvo, joka sisältää sekä maapohjan että raken-
nuksen arvon. Osittain rakennusten arvoon kohdistuvien kiinteis-
töverojen kohtaanto onkin kiistanalainen kysymys julkistalouden 
tutkijoiden piirissä. Kirjallisuuden perusteella ei ole selvää, ovatko 
tällaiset kiinteistöverot regressiivisiä vai progressiivisia. Esimerkiksi 
Zodrowin (2001), Mieszkowskin ja Zodrowin (1989) ja Wildasinin 
(1986) kirjallisuuskatsauksissa eritellään kiinteistöverojen kohtaan-
nosta esitettyjä näkemyksiä, jotka esitellään seuraavaksi.

Perinteinen näkemys kiinteistöveron kohtaannosta perustuu osittaisen 
tasapainon malliin, jossa kiinteistövero asetetaan yhdelle kaupunki-
alueelle. Tämän mallin keskeinen oletus on, että maan tarjonta on 
täysin kiinteä, mutta pääoman tarjonta on pitkällä aikavälillä täysin 
joustavaa. Tällöin maapohjaan ja rakennuspääomaan kohdistuvilla 
veroilla on erilainen kohtaanto. Koska maan tarjonta on joustama-
tonta, maan verottaminen ei pienennä asuntokantaa eikä siten vaikuta 
vuokratasoon. Maapohjan vero laskee kuitenkin kiinteistöjen arvoja, 
koska se kapitalisoituu pääoma-arvoon. Maapohjan kiinteistövero 
kohdentuu siis maanomistajien maksettavaksi. Lyhyellä aikavälillä 
myös rakennuksen kiinteistövero kohdentuu vanhan rakennuskannan 
omistajille. Pitkällä aikavälillä rakennuksen vero kuitenkin vähentää 

aletaan verottaa kiinteistöveroasteella t, tontin arvo laskee ja uusi arvo on V’ = R/(r + t). 
Tontin arvo on laskenut verovirran nykyarvon verran V – V’ = tV’/r. Maan nettotuottoaste 
pysyy muuttumattomana R/V = (R – tV’)/V’.
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rakentamista ja pienentää optimaalista asuntojen ja muiden tilojen 
kokoja. Pienempi rakennuskanta johtaa korkeampiin vuokriin, joten 
rakennuksen kiinteistövero koituu kiinteistön käyttäjien maksetta-
vaksi.10 Perinteisen näkemyksen mukaan rakennusten kiinteistövero 
on regressiivinen, koska merkittävä osa verosta kohdentuu asuntojen 
käyttäjille ja asuntokulutuksen tulojousto on arvioitu pieneksi. Mata-
la tulojousto tarkoittaa sitä, että asumismenojen tulo-osuus ja samalla 
veron rasitus, on suuri köyhillä kotitalouksilla ja se pienenee, kun 
tulotaso nousee.

Uusi näkemys kiinteistöverojen kohtaannosta perustuu yleisen tasa-
painon malleihin, joissa tarkastellaan paikallisesti asetettujen kiin-
teistöverojen vaikutuksia monen kilpailevan kunnan tai alueen tapa-
uksessa (ks. Mieszkowski 1972 ja Zodrow ja Mieszkowski 1986). 
Toinen tärkeä ero perinteiseen näkemykseen on, että pääoman tar-
jonnan oletetaan olevan koko maan tasolla joustamatonta. Pääoma 
on kuitenkin liikkuvaa alueiden välillä, joten alueelliset poikkeamat 
keskimääräisestä kiinteistöveroasteesta synnyttävät tehokkuustap-
piota aiheuttavia vääristymiä. Kevyen verotuksen alueille keskittyy 
enemmän pääomaa kuin olisi koko talouden näkökulmasta tehokasta 
ja vastaavasti korkean verotuksen alueilla pääomaa on liian vähän. 
Uuden näkemyksen mukaan kiinteistövero on siis alueellisen vero-
kilpailun keino, jolla houkutellaan pääomaa alueelle.11 Uuden näke-
myksen toinen keskeinen sanoma on, että myös rakennuspääomaan 
kohdistuvat kiinteistöverot voivat kohdentua osittain kiinteistöjen 
omistajien maksettavaksi, kun pääoman tarjonta on joustamatonta 
koko maan tasolla. Uuden näkemyksen mukaan kiinteistövero on siis 
progressiivisempi (tai vähemmän regressiivinen) kuin perinteisen 
näkemyksen mukaan, sillä osa rakennusten kiinteistöveroista koh-
dentuu omistajille. 

Hyötyveronäkemys perustuu Hamiltonin (1975 ja 1976) tutkimuk-
siin, joiden perustana on Tieboutin (1956) esittämä metropolialueen 

10 Se, koituuko kiinteistövero kokonaan vai osittain kiinteistön käyttäjien maksettavaksi 
riippuu rakennusten pitkän aikavälin tarjontajoustosta. Jos tarjonta on hyvin joustavaa, vero 
siirtyy käytännössä kokonaan käyttäjien maksettavaksi. 
11 Esimerkiksi Bruecknerin ja Saavedran (2001) ja Brettin ja Pinksen (2000) artikkeleissa 
tutkitaan paikallistason verokilpailua.
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(useiden) kilpailevien kuntien teoria. Tieboutin (1956) mallissa tutki-
taan paikallisen julkishyödykkeen rahoittamista tilanteessa, jossa on 
useita paikallistason hallintoyksiköitä (esim. kunta), jotka tarjoavat 
erilaisia julkishyödykkeen ja veron yhdistelmiä. Kotitaloudet voivat 
muuttaa ilman kustannuksia kunnasta toiseen. Tieboutin keskeinen 
tulos on, että kukin kotitalous muuttaa kuntaan, joka tarjoaa sen miel-
tymysten mukaisen palveluiden ja verojen yhdistelmän. Kotitalou-
det paljastavat julkishyödykkeen kysyntänsä muuttopäätöksellään 
ja julkishyödykkeen tarjonnan aiheuttamat menot voidaan rahoittaa 
tehokkaasti könttäsummaverolla. Kotitalouksien liikkuvuus auttaa 
ratkaisemaan ns. vapaamatkustajaongelman julkishyödykkeen tuo-
tannossa ja mahdollistaa optimaalisen julkishyödykkeen tuotannon 
tason. Myöhemmin Oates (1969) väitti, että Tieboutin tulokset päte-
vät kiinteistöveron tapauksessakin. Hamilton (1975 ja 1976) formali-
soi Oatesin idean ja osoitti, että kiinteistövero on könttäsummaveroa 
vastaava vääristämätön vero, mikäli kaavoituksella voidaan estää 
verotusarvoltaan pienien asuntojen rakentaminen ja ”vapaamatkus-
tajien” muuttaminen korkean kiinteistöveron ja hyvien palveluiden 
kuntiin. Tulos pätee myös asuntokannaltaan heterogeenisissä täyteen 
rakennetuissa kunnissa. Tällöin kiinteistövero voi toimia eräänlaise-
na pääsymaksuna kunnan julkisten palvelujen piiriin. Se on talou-
dellisesti tehokas eikä vääristä resurssien allokaatiota. Koska veron 
suuruus vastaa kiinteistöjen arvoihin kapitalisoituvaa paikallisten 
julkishyödykkeiden arvoa, sillä ei ole myöskään vaikutusta tulonja-
koon. Fischelin (2001) katsauksesta käy ilmi, että hyötyveronäke-
mystä tukevaa empiiristä näyttöä paikallisten verojen ja palvelujen 
kapitalisoitumisesta on runsaasti.

Arvioita Suomen kiinteistöverojen kohtaannosta ja 
tehokkuusvaikutuksista

Yhteenvetona voidaan todeta, että kiinteistöveron vaikutukset resurs-
sien allokaatioon ja kohdentuminen eri tuloluokkiin on monimutkai-
nen kysymys, johon ei saada täysin selvää vastausta kirjallisuuden 
perusteella. Kiinteistöveron lopullinen rasittavuus eri tuloluokissa 
riippuu asumiskulutuksen joustavuudesta tulotason mukaan sekä 
asuntojen hallintamuodon ja tulotason yhteydestä. Lisäksi maapoh-
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jaan ja rakennuksiin kohdentuvilla veroilla on erilaiset vaikutukset. 
Suomen kiinteistöverojen kohtaannosta ja tehokkuusvaikutuksista 
voi kuitenkin esittää suuntaa-antavia arvioita. Seuraavaksi arvioi-
daan erikseen yleistä kiinteistöveroa ja vakituisen asuinrakennuksen 
kiinteistöveroa.

Suomen kiinteistöverojärjestelmässä ei nykyisellään ole yhtä ainoas-
taan maan arvoon kohdentuvaa kiinteistöveroa. Yleistä kiinteistöve-
roa maksetaan raakamaasta, asuin- ja liiketonteista sekä liikeraken-
nuksista. Noin puolet Suomen yleisestä kiinteistöveron tuotosta tulee 
maan arvosta ja loput liikerakennuksista. Maapohjaan kohdistuvalta 
osaltaan yleinen kiinteistövero on neutraali maan vero, ja veron nos-
to siirtyy maan hintaan. Tällöin veron korotuksen maksaa se, joka 
korotushetkellä omistaa tontin. Maapohjaan kohdistuva osa yleisestä 
kiinteistöverosta kohdistuu siis omistusasujien ja muiden maanomis-
tajien maksettavaksi. Koska omistusasuminen ja muut maaomistuk-
set riippuvat positiivisesti tuloista, koituvat maan veron korotukset 
etupäässä keski- ja suurituloisten maksettavaksi. Liikekiinteistöjen 
maapohjaan kohdistuva vero on ilmeisesti progressiivisempi kuin 
asuinkiinteistöjen maapohjan vero, koska liiketontit ovat harvemmin 
pieni- ja keskituloisten kotitalouksien omistamia. Suomessa sekä 
liike- että asuinkiinteistöjen maapohjia verotetaan nykyään samalla 
yleisellä veroprosentilla. 

Liikerakennuksiin kohdistuvalta osaltaan yleisen kiinteistöveron 
erot kuntien välillä voivat uuden näkemyksen mukaisesti vaikuttaa 
pääoman sijoittumiseen eri kuntiin. Muita kuntia korkeampi liike- 
ja teollisuusrakennuksista maksettava vero voi pienentää liiketilojen 
tarjontaa kunnassa ja nostaa siten vuokria. Vuokrien nousu kasvattaa 
tuotantokustannuksia ja johtaa kiinteistössä tuotetun hyödykkeen tar-
jonnan pienenemiseen. Riippuen hyödykkeen kysynnän ja tarjonnan 
joustavuudesta, osa liikekiinteistöjen verosta voi siirtyä kuluttajien 
maksettavaksi. Liikerakennusten veron vaikutukset koko maan ta-
solla riippuvat pääoman kansainvälisestä liikkuvuudesta. Suomessa 
pääoman tarjonnan voi olettaa olevan joustavaa myös koko maan 
tasolla. Tällöin liikerakennusten vero voi vähentää investointeja tai 
muuttaa niiden rakennetta myös koko maan tasolla ja vero kohden-
tua myös kuluttajien maksettavaksi yleisen tasapainon vaikutusten 
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kautta. Liikerakennuksen veron tulonjakovaikutuksia on siis hyvin 
vaikea arvioida.

Hyötyveronäkemyksen mukainen tulos kiinteistöverojen toimivuu-
desta tehokkaana pääsymaksuna kunnan palvelujen piiriin edellyt-
tää, että kunnan palvelutarjonta heijastuu verotusarvoihin. Suomen 
yleinen kiinteistövero toteuttaa ainakin periaatteessa tämän ehdon, 
siltä osin kuin se kohdistuu maapohjaan, sillä erot kuntien tuottamis-
sa palveluissa kapitalisoituvat tonttien hintoihin. Kunnat voivat kaa-
voituksella, infrastruktuuri-investoinneilla ja muuten hyvällä toimin-
nalla vaikuttaa maan arvoon ja saavat korvauksen maapohjan verona, 
joka toimii eräänlaisena pääsymaksuna kunnan palvelujen piiriin. 

Myös kunnan sisäiset erot palvelujen saavutettavuudessa kapitalisoi-
tuvat maan arvoihin. Ihannetilanteessa maapohjan yleinen kiinteistö-
vero johtaa ”hyötyjä maksaa” -periaatteen toteutumiseen paikallista-
son palvelujen tuotannossa vaarantamatta tehokkuus- ja tulonjakota-
voitteita koko maan tasolla. Maapohjaan kohdistuvaa kiinteistöve-
roa voidaan pitää myös oikeudenmukaisena lähteenä paikallistason 
julkisten palvelujen rahoittamiseen, sillä hyvästä palvelutarjonnasta 
(esimerkiksi liikenneyhteydet) hyötyvässä kunnanosassa kiinteis-
töjen verotusarvot ovat korkeammat ja siellä kiinteistönomistajat 
maksavat (samalla prosentilla) enemmän veroa kuin huonojen lii-
kenneyhteyksien päässä olevat. Kunnallisessa tuloverojärjestelmässä 
samantuloiset maksavat yhtä paljon tuloveroa asuinalueensa palvelu-
tarjonnasta riippumatta.

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero toimii lyhyellä aikavälil-
lä samoin kuin maapohjan vero. Koska asuntokanta muuttuu hitaasti, 
asuinrakennuksen veron muutokset eivät voi heti siirtyä vuokriin ja 
hintoihin, vaan vero kohdentuu asuntokannan omistajien maksetta-
vaksi. Asuinrakennuksen vero vähentää kuitenkin asuntoinvestoin-
teja ja johtaa pitkällä aikavälillä pienempään asuntokantaan. Tällöin 
asumiskustannukset kasvavat. Vero kohdentuu siis pitkällä aikavälillä 
asuntojen käyttäjien (omistusasujat ja vuokralaiset) maksettavaksi. 
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Rakennusten verotusarvot perustuvat rakennuksen jälleenhankinta-
arvoon, joten asuinrakennuksen kiinteistövero ja liikerakennusten 
arvoon kohdistuva yleinen kiinteistövero eivät toimi hyötyveronäke-
myksen mukaisesti. Rakennusten vero voi kuitenkin tietyissä tilan-
teissa parantaa kunnan mahdollisuuksia tuottaa kuntalaisten kysyntää 
vastaava tehokas määrä palveluja. Jos palvelutuotannossa on ruuh-
kautumista eli rajakustannus kasvaa väestön kasvaessa, rakennuksen 
vero voi rajoittaa palvelutason noususta johtuvaa muuttoliikettä kun-
taan nostamalla asumiskustannuksia.

Mikäli rajoitutaan rakenteeltaan nykyiseen kiinteistöverojärjestel-
mään, voidaan edellä esitetyn perusteella pitää ilmeisenä, että Suomen 
yleinen (maapohjaa koskeva) kiinteistövero on progressiivisempi tai 
vähemmän regressiivinen kuin asuinrakennusten kiinteistövero, kos-
ka yleinen kiinteistövero kohdentuu voimakkaammin omistusasujille 
ja muille maanomistajille kuin asuinrakennuksen vero, joka kohden-
tuu pitkällä aikavälillä myös vuokralaisille. 

 

10.4 Kiinteistöverojen vaikutukset asunto-
rakentamiseen ja kaupunkialueiden 
hajautumiseen 

Kiinteistöverojen kohtaantoa koskevat tulokset riippuvat pitkälti 
pääoman ja työvoiman herkkyydestä liikkua kunnasta toiseen kiin-
teistöverojen muuttuessa, mutta kiinteistöveroilla saattaa olla mui-
takin käyttäytymisvaikutuksia. Kiinteistöverojärjestelmän yksityis-
kohtaisen rakenteen vaikutuksia maan ja rakennuskannan käytön 
tehokkuuteen sekä maanomistajien investointipäätöksiin on tutkittu 
paljon. Erityisesti maapohjan veron neutraalisuudesta rakentamis-
päätösten suhteen on kirjoitettu paljon. Suomen kiinteistöverojärjes-
telmän asuntotuotantovaikutukset on kansainvälisestikin kiinnosta-
va tutkimuskohde kahdesta syystä. Ensinnäkin, Suomessa kiinteis-
töveroilla on vuodesta 2001 alkaen pyritty tietoisesti vaikuttamaan 
asuntorakentamiseen sallimalla rakentamattoman tontin korotetun 
kiinteistöveron käyttö. Toiseksi, tapa, jolla maapohjan verotusarvo 
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määritellään Suomessa, näyttäisi toteuttavan neutraalin maanveron 
kriteerit.

Kiinteistöverojen vaikutukset asuntorakentamiseen

Lyytikäinen (2009) analysoi Suomen kiinteistöverojärjestelmän vai-
kutuksia asuntorakentamiseen teoreettisesti ja empiirisesti. Tutki-
muksen teoreettisessa osassa tarkastellaan kiinteistöverojen vaiku-
tusta maanomistajan rakentamispäätökseen tilanteessa, jossa raken-
tamattoman tontin omistaja valitsee rakentamisen ajankohdan ja ra-
kentamiseen investoidun pääoman määrän tavoitteenaan maksimoida 
kiinteistön arvo. Rakentamispäätös oletetaan peruuttamattomaksi eli 
purkaminen ja myöhempi lisärakentaminen ei ole mahdollista. 

Kiinteistöverojen teoreettisia vaikutuksia analysoitaessa havaitaan, 
että rakentamattoman ja rakennetun asuintontin yhtenäinen maapoh-
jan vero (yleinen kiinteistövero) ei vääristä tontin omistajan käyt-
täytymistä. Tulos seuraa siitä, että tontin verotusarvo on Suomessa 
riippumaton maanomistajan toimista. Tontin verotusarvo määrätään 
vastaavanlaisen tyhjän tontin markkinahintaan perustuen riippumatta 
siitä, kuinka paljon tontille on rakennettu. Maapohjan vero ei muuta 
vaihtoehtoisten rakennusprojektien kannattavuutta. Suomen yleinen 
kiinteistövero on siis kiinnostava esimerkki neutraalista maanveros-
ta, josta on keskusteltu pitkään. Tosin, kuten edellä on todettu, yleistä 
kiinteistöveroa sovelletaan myös liikerakennuksiin ja niiden maa-
pohjaan. Yleinen kiinteistövero on neutraali myös liikerakennusten 
maapohjan osalta, mutta liikerakennuksiin kohdistuva yleinen kiin-
teistövero voi aiheuttaa vääristymiä liikerakentamiseen. 

Rakentamattoman tontin korotettu vero rikkoo kuitenkin maapohjan 
veron neutraalisuuden. Rakentamattoman tontin verottaminen raken-
nettua tonttia kireämmin aikaistaa maanomistajan rakennuspäätöstä 
ja voi vaikuttaa myös asuntoinvestoinnin suuruuteen. Aikaistaminen 
johtaa pienempään investointiin, mikäli investoinnin marginaalinen 
tuottoaste kasvaa ajan myötä esimerkiksi asuntokysynnän kasvaes-
sa. 
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Tulos investoinnin mahdollisesta pienenemisestä voidaan selittää 
seuraavasti. Kun talon rakentamisen rajakustannus on kasvava, kus-
takin rakentamiseen investoidusta eurosta saatava vuokratuotto (tai 
vuokratuoton nykyarvo eli lisäys myyntihintaan) on laskeva. Omis-
tuksensa arvoa maksimoiva maanomistaja rakentaa tontilleen talon, 
jossa viimeisestä investoidusta eurosta saatava verojen jälkeinen 
vuokratuotto vastaa vaihtoehtoisen sijoituksen tuottoa. Jos asuntoky-
syntä kasvaa ja rakennuskustannukset pysyvät ennallaan, viimeisestä 
investoidusta eurosta saatava vuokra kasvaa ajan myötä. Tämä johtaa 
optimaalisen asuntoinvestoinnin kasvuun ajan myötä. Maanomistaja 
pitää tonttinsa rakentamattomana, kunnes tyhjän tontin hallussa pi-
don kustannukset (menetetty vuokra) vastaavat rakentamiseen käy-
tettävän pääoman vaihtoehtoistuottoa. Kun odottaminen ei enää kan-
nata, maanomistaja rakentaa tontille talon, joka vastaa sillä hetkellä 
optimaalista investointia. Rakentamattoman tontin kiinteistövero li-
sää tyhjän tontin hallussa pidon kustannuksia ja saa maanomistajan 
aikaistamaan rakentamista, jolloin hanke aloitetaan aikana jolloin 
optimaalinen investointi on pienempi.   

Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero pienentää optimaalista 
asuntoinvestointia kasvattamalla marginaalista tuottovaatimusta ja 
viivästyttää rakentamispäätöstä pienentämällä odottamisen kustan-
nusta. Veron vaikutus on selvä silloin, kun markkinatilanne on sellai-
nen, että asuntoinvestoinnin rajatuotto ei muutu ajan myötä. Tällöin 
asuinrakennuksen kiinteistövero lykkää rakentamista ja johtaa pie-
nempään investointiin. Kun investoinnin rajatuotto nousee tai laskee, 
lopputulos on osittain epäselvä, sillä investoinnin suuruus ja ajoitus 
ovat vuorovaikutuksessa. Kun esimerkiksi markkinatilanne on sel-
lainen, että vuokrat nousevat, investoinnin viivästyminen siirtää sen 
aikaan, jolloin optimaalinen investointi on suurempi. Tämä epäsuora 
investointia kasvattava vaikutus saattaa kumota asuinrakennuksen 
veron suoran investointia pienentävän vaikutuksen. 

Lyytikäisen tutkimuksen empiirisessä osassa tutkitaan kiinteistövero-
tuksen vaikutusta asuntoaloitusten lukumäärään ja kokonaistilavuu-
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della mitattuun rakennustehokkuuteen.12 Tulosten mukaan omakotia-
loitusten lukumäärä kasvoi noin 12 prosentilla kunnissa, jotka ottivat 
käyttöön rakentamattoman tontin korotetun kiinteistöveron. Yhden 
prosenttiyksikön nousu rakentamattoman tontin kiinteistöveropro-
sentissa lisää aloitettujen asuntojen määrää noin kuudella prosentilla. 
Kaikkea asuntorakentamista tarkasteltaessa korotetun kiinteistöveron 
arvioidut vaikutukset olivat pienempiä kuin omakotirakentamista tar-
kasteltaessa. Korotetun veron käyttöönotto lisäsi asuntorakentamista 
alkuvuosina noin yhdeksällä prosentilla ja yhden prosenttiyksikön 
nousun vaikutus oli viisi prosenttia. 

Korotettu kiinteistövero ei näytä vaikuttavan tilavuudella mitattuun 
rakennustehokkuuteen ainakaan omakotitalojen osalta, mikä ei ole 
yllätys, sillä omakotitonttien rakennusoikeudet luovat usein sitovia 
rajoitteita rakentamiselle. Kun tarkastellaan kaikkea asuntorakenta-
mista, tutkimuksessa saadaan kuitenkin heikkoa näyttöä siitä, että ko-
rotettu kiinteistövero heikentää rakennustehokkuutta. Tämä selittyisi 
teoreettisen mallin mukaan sillä, että korotettu vero tekee aikaisem-
min aloitetusta ja pienemmästä rakennusprojektista kannattavamman 
kuin myöhemmin aloitettava suurempi projekti. Asuinrakennusten 
kiinteistöverolla ei ole tilastollisesti merkitsevää vaikutusta raken-
tamiseen. Samoin asuintonttien verotuksen yleisellä tasolla ei näytä 
olevan vaikutusta asuntorakentamiseen – vain rakentamattoman ton-
tin ja rakennetun tontin veroprosenttien erolla on merkitystä.

Rakentamattoman tontin korotetun kiinteistöveron tavoitteena oli 
kasvattaa asuntorakentamista, jotta asuntohintojen nousu pysyisi ku-
rissa. Vero saattaa lyhyellä aikavälillä lisätä rakentamista, mutta pi-
demmällä aikavälillä tärkeämpi kysymys on asuntotonttien tarjonta. 
Kunnat ovat kaavoitusmonopolinsa kautta päävastuussa asuintont-
tien tarjonnasta. Siksi kuntien kannusteet kaavoittaa asuinalueita ja 
rakentaa niiden infrastruktuuria ovat asuntomarkkinoiden toiminnan 
kannalta huomattavasti tärkeämpiä kuin maanomistajien päätöksiin 

12 Helsingin seudun kunnat, jotka pakotettiin ottamaan korotettu rakentamattoman tontin 
vero käyttöön, jätettiin pois analyysista veroon tehtyjen lievennysten ja ajoituserojen 
takia. Kuvailevan analyysin perusteella korotettu vero ei juuri näyttänyt purevan Helsingin 
seudulla. Osasyynä voi olla se, että tonttien verotusarvot ovat kaukana todellisista markkina-
arvoista pitkään jatkuneen tonttihintojen nousun seurauksena.



Heikki Loikkanen  - Teemu Lyytikäinen

244

vaikuttavat verokannusteet. Kiinteistövero voi osaltaan kompensoi-
da uuden asuinalueen infrastruktuurin ja palvelujen järjestämisestä 
kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Valtionosuusjärjestelmään liitty-
vä verotulojen tasaus kuitenkin heikentää kannusteita.13 Esimerkiksi 
OECD ja ns. Tarastin ryhmä ovatkin ehdottaneet kiinteistöverojen 
poistamista tasausjärjestelmästä. 

Kiinteistöverot ja kaupunkirakenne

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen (urban sprawl) on merkittävä 
teema nykyisin paitsi Yhdysvalloissa myös Euroopassa. European 
Environmental Agency julkaisi äskettäin raportin, jossa Euroopan 
maita vertailtaessa Suomi sijoittui yhdeksi kaupunkirakenteiltaan ha-
jautuneimmaksi maaksi (EEA 2006).

Kirjallisuudessa on esitetty monia markkinaepätäydellisyyksiä, jot-
ka voivat johtaa kaupunkirakenteen tehottomaan hajautumiseen (ks. 
Brueckner ja Kim 2003). Näistä esimerkkinä mainittakoon liikenteen 
ruuhkautumisen ulkoisvaikutus, joka syntyy siitä, että yksittäinen 
autoilija ei ota huomioon aiheuttamastaan liikenteen hidastumisesta 
muille tien käyttäjille koituvaa haittaa. Kukin kotitalous ottaa asuin-
paikan valinnassaan huomioon vain oman matka-aikansa.  

Viimeaikaisessa kirjallisuudessa on pohdittu, voisiko kiinteistö-
verotus toimia kaupunkialueen hajautumista rajoittavana tekijänä. 
Brueckner & Kim (2003) tarkastelevat kiinteistöverotuksen yhteyt-
tä kaupunkirakenteeseen teoreettisesti. He tarkastelevat yhtenäistä 
kiinteistöveroa, jonka veropohja on koko kiinteistön arvo. Tällaisella 
kiinteistöverolla on kaksi vastakkaista vaikutusta kaupunkialueen tii-
viyteen.

Talokokovaikutus:•	  Kiinteistövero johtaa pienempään kerrosne-
liömetrimäärään maapinta-alaa kohden nostamalla rakentajien 
marginaalista tuottovaatimusta.

13 Tasausrajan yläpuolella oleva rikas kunta menettää köyhemmille kunnille 38 prosenttia 
laskennallisesta verotulosta, joka saadaan soveltamalla koko maan keskimääräisiä veroasteita 
kunnan veropohjaan. Jos rikas kunta kaavoittaa tontin, se joutuu siis luovuttamaan 38 
prosenttia veropohjasta muille kunnille. Jos köyhempi kunta kaavoittaa tontin, sen saamat 
tasaukset muista kunnista vähenevät.
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Asuntokokovaikutus•	 : Kiinteistöverot siirtyvät osittain kuluttajien 
maksettavaksi, mikä johtaa asumiskustannusten nousuun ja siten 
pienempään asumisväljyyteen ja asuntokokoon.

Lopputulos kiinteistöveron vaikutuksesta kaupunkirakenteen hajau-
tumiseen on epäselvä ja riippuu siitä, kumpi vaikutus dominoi. Jos 
talokokovaikutus dominoi, kiinteistöveron kiristäminen johtaa kau-
punkialueen hajautumiseen. Jos taas asuntokokovaikutus dominoi, 
korkeampi kiinteistövero tiivistää kaupunkirakennetta. 

Aiheesta on vain vähän empiiristä tutkimusta. Banzhav ja Lavery 
(2008) tutkivat Pennsylvaniassa käytössä olleen maan ja rakennus-
ten eriytetyn kiinteistöveron vaikutusta kaupunkirakenteen hajautu-
miseen. Tulosten mukaan maan veron kiristäminen ja rakennusten 
veron keventäminen johtaa positiiviseen talokokovaikutukseen, jota 
asuntokokovaikutus ei kumoa. Songin ja Zenoun (2008) tulokset viit-
taavat siihen, että keskusta-alueita alempi (yhtenäinen) kiinteistövero 
kaupunkialueen reunoilla johtaa kaupunkirakenteen hajautumiseen. 

Suomessa maapohjaa verotetaan yleisen kiinteistöveroprosentin 
mukaan ja rakennusta verotetaan vakituisen asuinrakennuksen vero-
prosentin mukaan, joten tilanne eroaa Bruecknerin ja Kimin (2003) 
analysoimasta verosta. Lyytikäisen (2009) analyysia ja luvussa 10.3 
esitettyä kiinteistöverojen kohtaantoa koskevaa analyysia voidaan 
kuitenkin soveltaa Suomen järjestelmän arviointiin. 

Suomen yleinen kiinteistövero ei vaikuta talokokoon eikä asuntoko-
koon. Yleisen kiinteistöveron nosto kohdentuu nostohetken maan-
omistajille ja vanhan asuntokannan omistusasujille, mutta se ei 
vaikuta asuntorakentamiseen eikä uusien asunnonostajien asumis-
kustannuksiin tai vuokriin. Yleinen kiinteistövero ei siis vaikuta kau-
punkirakenteen hajautumiseen.

Asuinrakennuksen kiinteistöveron vaikutus talokokoon on Lyytikäi-
sen (2009) tulosten mukaan teoreettisessa tarkastelussa epäselvä ja 
riippuu markkinatilanteesta. Asuinrakennuksen kiinteistövero pie-
nentää talokokoa, jos asuntoinvestoinnin rajatuotto pysyy vakaana. 
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Jos optimaalinen investoinnin suuruus muuttuu ajan myötä, on ve-
ron vaikutus talokokoon epäselvä. Asuinrakennuksen kiinteistöveron 
vaikutus asuntokokoon ja asumisväljyyteen on puolestaan negatii-
vinen, koska se kohdentuu pitkällä aikavälillä asuntojen käyttäjien 
maksettavaksi ja nostaa siten asumiskustannuksia. Esimerkiksi nega-
tiivinen vaikutus talokokoon lisäisi hajautumista kun taas negatiivi-
nen vaikutus asuntokokoon vähentää hajautumista, joten lopputulos 
on teoreettisessa tarkastelussa epäselvä. Banzhavin ja Laverin (2008) 
Yhdysvaltoja koskevat empiiriset tulokset viittaavat kuitenkin siihen, 
että maakomponentin veron korotus ja vastaava rakennuksen veron 
kevennys johtavat kaupunkirakenteen tiivistymiseen.

Rakentamattoman asuintontin korotettu kiinteistövero aikaistaa asun-
toinvestointeja lisäämällä tyhjän tontin hallussapidon kustannuksia. 
Korotetun veron aikaistamissa rakennushankkeissa talokoko voi jää-
dä pienemmäksi, mikäli optimaalinen talokoko tontilla kasvaa ajan 
myötä esimerkiksi kaupungistumiseen liittyvän kysynnän kasvun 
takia. Asuintontin korotettu kiinteistövero ei vaikuta suoraan asumis-
kustannuksiin, joten se ei vaikuta asuntokokoon. Rakentamattoman 
tontin kiinteistövero saattaa siis johtaa hajautumiseen kasvavilla kau-
punkialueilla. 

Edellä kuvatut teoreettiset tulokset koskevat täyteen rakennettua kau-
punkialuetta, jossa kasvu tapahtuu alueen reunoilla. Jos kaupungin 
sisällä on kaavoitettuja rakentamattomia tontteja, korotettu kiinteis-
tövero kannustaa niiden rakentamiseen.Tässä tapauksessa kaupun-
kirakenne tiivistyy. Myös kaavaan nähden vajaasti rakennettujen 
kiinteistöjen tapauksessa niiden kiinteistöveron tason korottamisella 
tai määrittelyllä ”täyteen rakennettuun” tonttiin perustuvaksi (poten-
tiaalinen pääoma-arvo veropohjaksi) voidaan saada kaupunkiraken-
netta tiiviimmäksi. Samalla kiinteistöjen käyttötarkoitukset voivat 
muuttua. 
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10.5 Miksi kiinteistöveroja vastustetaan?

Vaikka kiinteistöverojen käyttöä puoltavat useat taloustieteelliset ar-
gumentit, kiinteistöverot ovat usein kansalaisten keskuudessa epä-
suosittuja. Epäsuosion taustalla on todennäköisesti useita syitä. En-
sinnäkin kiinteistövero kapitalisoituu kiinteistöjen arvoihin, joten sen 
korotus kohdentuu suurelta osin nykyisten kiinteistöjen omistajien 
maksettavaksi. Yli 60 prosenttia suomalaisista on omistusasujia ja 
äänestäjistä omistusasujien osuus on vielä suurempi. Kiinteistövero-
jen merkittävä korottaminen saattaa tämän vuoksi olla poliittisesti 
hankalaa. Pitkällä aikavälillä hyvä uudistus saattaa jäädä toteuttamat-
ta, sillä suuri osa tämän hetken äänestäjäkunnasta kärsisi sekä lisään-
tyneestä verorasituksesta että kiinteistöjensä arvojen laskusta niitä 
myytäessä, ellei muutoksia jotenkin kompensoitaisi muiden verojen 
tai maksujen alennuksilla. 

Toiseksi kiinteistöverojen suosiota ja käyttöä voi rajoittaa se, että 
kiinteistöjen verotusarvojen määrittämiseen liittyy väistämättä epä-
tarkkuuksia. Arvioinnin epätarkkuudet ja virheet voivat johtaa kan-
salaisten eriarvoiseen kohteluun. Siksi verotusarvoissa pyritään nou-
dattamaan varovaisuutta. Useimmissa maissa verotettava arvo ei 
vastaa täysimääräisesti kiinteistön markkina-arvoa ja verotusarvot 
seuraavat markkina-arvoja viiveellä. Toisaalta tuloverotuksessakin 
on vastaavanlaisia ongelmia. Monet rikkaat maksavat vähän tulove-
roja, sillä tuloja voidaan kätkeä ja muuntaa verosuunnittelun avulla. 
Kiinteistöjen osalta verosuunnittelu on hankalaa.

Kolmanneksi asunnon vaihtamisen kustannukset aiheuttavat ongel-
mia markkina-arvoja tarkasti seuraavien kiinteistöverojen käytölle. 
Kiinteistöjen arvon nousu jollain alueella kasvattaa omistusasujien 
varallisuutta, mutta toisaalta myös asumiskustannukset kasvavat 
kiinteistön verotusarvon noustessa. Varallisuuden noususta ja asu-
miskustannuksien noususta aiheutuu ristikkäiset vaikutukset koti-
talouden asuntokysyntään. Jos esimerkiksi hintavaikutus dominoi, 
kotitalous haluaisi pienentää asuntokulutustaan. Asunnonvaihtokus-
tannusten takia ei kuitenkaan kannata tehdä pieniä muutoksia asun-
tokulutuksessa, joten käytännössä useimmat kotitaloudet pysyvät  
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vanhoissa asunnoissaan. He saattavat kokea verotusarvon kasvusta 
johtuvan kustannusten nousun epäoikeudenmukaisena – etenkin jos 
se aiheutuu yleisestä asuntokysynnän kasvusta eikä asuinalueen laa-
tua parantavista seikoista. Asunnon arvon laskennallisen nousun har-
voin koetaan korvaavan kasvaneita kiinteistöveroja, jotka on mak-
settava heti. Pienituloisilla omistusasujilla saattaa olla vaikeuksia 
maksaa kasvaneita kiinteistöveroja. 

Koska pankkilainan ottaminen verojen maksamista varten koetaan 
usein epäoikeudenmukaiseksi, luonnollinen ratkaisu olisi tarjota mah-
dollisuutta viivästyttää kiinteistöverojen maksua kiinteistön myynnin 
ajankohtaan. Monissa Yhdysvaltain osavaltioissa vanhukset voivat 
hakea kiinteistöveron lykkäystä kiinteistön myyntiajankohtaan.14 
Useissa maissa on myös käytössä tuloihin perustuvia kiinteistöve-
rojen huojennuksia. Seuraavassa kuvataan Yhdysvalloissa käytössä 
olevia huojennusjärjestelmiä. Kiinteistöverojen rasittavuuteen pieni-
tuloisilla liittyy myös se, että kiinteistöveroa ei nykyisin sisällytetä 
asumistukeen oikeuttaviin asumiskustannuksiin.

Kiinteistöverojen huojennukset Yhdysvalloissa

Omistusasujien kiinteistöveroja pidetään usein regressiivisinä. Tämä 
on yksi syy, miksi kiinteistöveroja vastustetaan ja/tai halutaan meka-
nismeja, joilla regressiivisyyttä vähennetään. Erityisen huolen koh-
teita ovat ikääntyneet (eläkeläis-) omistusasujat. 

Lievennetyt (graduated) kiinteistöveroasteet ovat mahdollisia, mutta 
niiden tulee koskea vain asumista. Muiden kiinteistöjen kohdalla niitä 
ei regressiivisyyden vähentämiseksi tule soveltaa, sillä ongelma kos-
kee ihmisiä eikä yritystoimintaa. Esimerkiksi pienten yritysten kiin-
teistöveroasteen alennus ei ole järkevää, sillä sellaisia voivat omistaa 
sekä tuloiltaan rikkaat että köyhät yrittäjät. Lievennyksistä päätetään 
yleensä paikallistasoa korkeammalla (valtion tai liittovaltioissa osa-
valtion) tasolla. Lievennettyjen kiinteistöveroasteiden sijasta USA:n 

14 Esimerkiksi Washingtonin osavaltion lykkäysjärjestelmä koskee 60 vuotta 
täyttäneitä, joiden vuositulo alittaa 40 000 dollaria (ks. http://dor.wa.gov/docs/
Pubs/Prop_Tax/SeniorDefs.pdf).
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osavaltiotasolla käytetään mm. mekanismeja, joita kutsutaan nimellä 
circuit breakers (CB) ja homestead exemptions (HE).  

CB antaa tyypillisesti tuloverotuksessa alennuksen, jos henkilön kiin-
teistöveromaksu ylittää erikseen määrätyn osuuden tuloista. USA:ssa 
sitä sovelletaan 26 osavaltiossa ikääntyneisiin asunnonomistajiin tai 
(23 osavaltiossa) ikääntyneisiin vuokralaisiin. Joissakin osavaltioissa 
CB systeemiä sovelletaan kaikkiin asunnon omistajiin (8 osavaltiota) 
tai kaikkiin vuokralaisiin (8 osavaltiota). Kyseessä on yhdenlainen 
asumistukijärjestelmä. CB:n ongelma on siinä, että se auttaa myös 
asunnonomistajia, jotka eivät tarvitse apua, kuten ison talon ja va-
rallisuuden omistavia pienituloisia. Heidän tapauksessaan CB suojaa 
omaisuutta perillisille. Toisaalta kaikkia koskeva CB alentaa koko-
naisverotulokertymiä, mikä on ongelmallista sekin.

Homestead Exemption (HE) on systeemi, jossa verotusarvosta teh-
dään vähennys ja jäljelle jäävään arvoon sovelletaan kiinteistövero-
astetta. Tätä sovelletaan USA:ssa 48 osavaltiossa ja lisäksi 45 osaval-
tiolla on erityisvapautuksia ikääntyneille tai veteraaneille. Toisaalta 
20 osavaltiolla on yleisiä vapautuksia. Osavaltioista osa (13) hyvittää 
kunnille vapautusten synnyttämiä menetyksiä kiinteistöverokerty-
miin. HE systeemi lievittää kiinteistöverotuksen regressiivisyyttä, 
mutta sillä on osin samanlaisia sivuvaikutuksia kuin CB:llä. Toisaalta 
HE:tä ei voi soveltaa vuokralaisiin.

10.6 Johtopäätökset

Kiinteistöverotuksen taso

Julkisen talouden valtavirtanäkemys siitä, millaiset tehtävät ja rahoi-
tuksen muodot sopivat eri hallinnon tasolle, tarkastelee asiaa tehok-
kuuden, stabilisaation ja hyvinvoinnin jakauman (tai suppeammin 
tulonjaon) näkökulmasta. Sen perussanoman mukaan kiinteistövero-
tus on paikallistasolle sopivin veromuoto. Se on veropohjana vaih-
toehtoihinsa verrattuna vakaa, se ei karkaa. Toisaalta kiinteistövero 
on hyvä tapa rahoittaa paikallisia julkisia palveluja, sillä se toteuttaa 
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ainakin osittain ”hyötyjä maksaa” –periaatetta. Korvaamalla kiin-
teistöverotuksella esimerkiksi tuloverotusta, voidaan alentaa työnte-
on verotusta kannustavammaksi säilyttäen verokertymä haluttaessa 
samana. Kiinteistöt ja erityisesti maapohja ovat hyviä veropohjia 
myös globalisaation aiheuttamassa verokilpailutilanteessa.

Kiinteistöverojen kertymä on Suomessa verrattain pieni eikä vero-
pohja kata kaikkia kiinteistöjä (maa- ja metsätalousmaa). Kiinteis-
töverojen korottamiseen liittyy käytännön ongelmia ja oikeudenmu-
kaisuuskysymyksiä, sillä kiinteistöverot voivat muodostua suuriksi 
suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin. Esimerkiksi eläkeläiset ja 
lesket, joilla on suuri omistusasunto, ovat tapauksia, joiden kohdalla 
voidaan tarvita erityissäännöksiä. Eri maissa onkin käytössä kiinteis-
töveron lykkäys- ja huojennusjärjestelmiä.

Kiinteistöverojen merkityksen kasvattaminen synnyttää poliittista 
vastustusta omistavan enemmistön suunnalla, koska lyhyellä aika-
välillä tuloksena voi olla kiinteistöjen arvojen lasku. Tästä syystä 
muutos torjutaan usein. Sitä vastoin asumisen verotuksen kevennyk-
sillä on aina runsaasti kannatusta. Tässä korostuu tarve suunnitella 
muutoksia niin, että päästään haluttuun lopputulokseen, mutta lyhyen 
aikavälin vaikutuksia lieventäen.

Kiinteistöverojärjestelmän rakenne

Kiinteistöverokannat voidaan eriyttää kiinteistötyypin (maa ja raken-
nus) ja käyttötarkoituksen (asuinkiinteistö ja liikekiinteistö) mukaan. 
Kiinteistöverojen kohtaanto ja käyttäytymisvaikutukset riippuvat 
verotettavan kiinteistön tyypistä ja käyttötarkoituksesta. Maakompo-
nentin verottamista voi perustella sen neutraalisuudella rakennusin-
vestointien suhteen ja sen kohdentumisella maanomistajille. Lisäksi 
paikallisten julkisten palvelujen arvo heijastuu kapitalisoitumisen 
kautta juuri kiinteistön maakomponentin verotusarvoon, joten maa-
pohjan vero on hyvä tapa rahoittaa paikallisia julkisia palveluja. Se 
toteuttaa ”hyötyjä maksaa” –periaatetta myös kuntien sisällä, toisin 
kuin kunnallinen tulovero.
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Toisin kuin maapohjan kiinteistövero, rakennuksiin kohdistuva kiin-
teistövero ei ole ainakaan samassa määrin neutraali, vaan se voi vai-
kuttaa investointien kautta rakennuskantaan. Sen voi pitkällä tähtäi-
mellä olettaa kohdentuvan pääasiassa kiinteistöjen käyttäjien mak-
settavaksi joko vuokrissa tai omistajien käyttökustannuksissa. Lisäk-
si liikerakennusten vero saattaa siirtyä hyödykkeiden hintoihin.

Nykyisin yleistä kiinteistöveroprosenttia sovelletaan samansuuruise-
na asuintontteihin, liiketontteihin ja liikerakennuksiin. Näiden kol-
men kiinteistötyypin veroasteet olisi mahdollista eriyttää. Asuintont-
tien vero kohdentuu omistusasujille ja asuintonttien omistajille, eikä 
se vaikuta rakentamisinvestointeihin. Liiketonttien vero kohdentuu 
niiden omistajille, eikä vaikuta rakentamisinvestointeihin. Liikera-
kennusten vero puolestaan kohdentuu rakennusten käyttäjille ja niis-
sä tuotettujen hyödykkeiden kuluttajille. Se voi vaikuttaa haitallisesti 
rakentamisinvestointeihin.

Rakentamattoman tontin korotettu vero kannustaa aikaistamaan 
asuntorakennusinvestointeja, joten se lisää asuntorakentamista lyhy-
ellä aikavälillä. Ei ole selvää, onko maanomistajien käyttäytymistä 
syytä vääristää rakentamattoman tontin lisäverolla. Sen soveltuvuus 
riippuu tilanteesta. Jos kaupunkialueen sisällä on kaavoittamattomia 
rakentamiseen soveltuvia alueita, ensisijaista on niiden kaavoitus. Jos 
taas ongelma on siinä, että hyvin sijaitsevat kaavoitetut ja vajaasti ra-
kennetut tontit eivät tule rakennetuksi, rakentamattoman (tai vajaasti 
rakennetun) tontin verottaminen voi auttaa. Jos taas kaupunkialue on 
jo lähtökohtaisesti tiiviisti rakennettu, reuna-alueiden kaavoitus on 
ensisijainen tekijä. Jos kaavoitettuja tontteja on sirpaleisesti ympä-
riinsä, rakentamattoman tontin vero kannustaa hajautuneen raken-
teen syntyyn ja samalla vaarantaa ympäristöpoliittisten tavoitteiden 
saavuttamista. Tässä kuvastuu perusongelma, että yhdellä instrumen-
tilla (ko. vero) on vaikea saavuttaa useita tavoitteita (rakentaminen, 
sijainti jne). Toisin sanoen kiinteistöverotuksen rinnalla kaavoituksen 
on tuotettava järkeviä toimintakykyisiä rakenteita. Kuntien kannus-
teita ja resursseja hyvään kaavoitukseen voi lisätä poistamalla kiin-
teistöverot veropohjia tasaavasta laskennallisiin verotuloihin perus-
tuvasta valtionosuuksien tasausjärjestelmästä.
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