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Tulonjakovaikutusten arvi-
ointi on säännöllinen osa 
valtion budjetin arviointia. 
Valtiovarainministeriön 
lisäksi tutkimuslaitokset 

tuottavat epäsäännöllisesti omia tulon-
jakoarvioitaan eri näkökulmista. Arviot 
ovat tyypillisesti sisältäneet vain talous-
politiikan suorat mekaaniset vaikutuk-
set, joiden arviointi on yksinkertaisin-
ta ja luotettavinta, mutta jotka jättävät 
huomioimatta mahdolliset vaikutukset 
käyttäytymiseen. Viime aikoina myös 
käyttäytymisvaikutusten arviointi tulon-
jakoarvioiden yhteydessä on yleistynyt.

Talouspolitiikalla ja sen luomilla 
kannustimilla on todettuja vaikutuksia 
esimerkiksi työllisyyteen. Taloudellis-
ten kannustimien työllisyysvaikutuk-
sen suuruus, jota nimitetään työn tar-
jonnan joustoksi, on kuitenkin melko 
kiistelty asia. Laajasta kirjallisuudesta 
huolimatta on vaikea sanoa tarkasti, 
kuinka voimakkaasti ihmiset reagoivat 
kannustimien muutoksiin. Eri maiden 
järjestelmät, politiikan eri osat maiden 
sisällä, eri väestöryhmät ja toisaalta tut-

kimusmenetelmät tuottavat vaihtelevia 
tuloksia. Yksittäistä kiinteää joustopara-
metria ei ehkä kannatakaan etsiä, vaan 
on hyväksyttävä vaihtelevat ja konteks-
tisidonnaiset käyttäytymisvaikutukset. 

Vuoden 2020 alussa 
toteutuneet vero- ja 

etuusjärjestelmän muutokset 
vähensivät todennäköisesti 

työllisten ja heidän tekemänsä 
työn määrää.

Tässä artikkelissa esittelemme mene-
telmätutkimustamme, jossa kehitämme 
talouspolitiikan arviointimenetelmiä 
edelleen. Aiemmin Suomessa on keski-
tytty arvioimaan talouspolitiikan vaiku-
tuksia työhön osallistumispäätökseen 
(ekstensiivinen marginaali). Tutkimuk-
sessa olemme laajentaneet näkökulmaa 
myös työllisten työn määrään (intensii-
vinen marginaali). Lisäksi ekstensiivisen 
marginaalin estimointia on kehitetty ai-
emmista arvioista niin, että se soveltuu 

Talouspolitiikan 
arviointimenetelmiä kehittämässä 

– vuoden 2020 alun muutosten vaikutus tuloeroihin ja
työnteon kannustimiin Suomessa

Suomessa arvioidaan säännöllisesti talouspolitiikan vaikutuksia tuloeroihin ja köyhyyteen mikrosimulointimenetelmän ja laajojen 
rekisteriaineistojen avulla. Viime aikoina tulonjakoarviointeihin on ryhdytty liittämään myös työllisyysvaikutuksia. Vaikutukset 
työllisten työn määrään on kuitenkin jätetty huomiotta. Kehitimme menetelmää tältä osin. Tulosten mukaan vuoden 2020 
alun muutokset Suomen talouspolitiikassa kavensivat tuloeroja selvästi. Samalla niiden arvioidaan pienentäneen työllisyyttä 
sekä työllisen tekemän työn määrää – nämä käyttäytymisvaikutukset eivät kuitenkaan muuta juurikaan tulonjakovaikutusta.
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Kuva
Maarit Kytöharju

JOONAS OLLONQVIST (vas.), 
JUSSI TERVOLA (oik.) ja JUKKA 
PIRTTILÄ muistuttavat, että 
talouspolitiikan tulonjakovaikutukset 
käyttäytymisvaikutuksineen 
eivät välttämättä kerro politiikan 
kokonaisvaikutuksista hyvinvointiin.
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paremmin tilanteisiin, joissa työnteon 
kannustimet heikkenevät. Analyysin 
epävarmuuden huomioimiseksi hyö-
dynnämme monia joustotasoja ja myös 
väestöryhmittäin vaihtelevaa joustoa.

Sovellamme menetelmää vuoden 
2020 alussa voimaan astuneisiin vero- ja 
etuusjärjestelmän muutoksiin. Keskei-
simpiä niistä ovat työttömyysetuuksien 
nosto 10–30 eurolla kuussa ja vähimmäis-

eläkkeiden nosto 50 eurolla. Analyysissä 
ei ole otettu huomioon koronaepidemi-
asta johtuvia muutoksia, ja tutkimuksen 
pääpaino onkin enemmän menetelmä-
kehityksessä kuin pääministeri Marinin 
hallituksen talouspolitiikan arvioinnissa. 
Artikkeli perustuu talouspolitiikan arvi-
ointineuvoston taustaraporttiin (Ollon-
qvist et al. 2021).

KÄYTTÄYTYMISVAIKUTUSTEN ARVI-
OINNIN KAKSI TAPAA
Talouspolitiikan työllisyysvaikutusten 
jakaumaa on usein arvioitu rakenteel-
lisilla työn tarjonnan malleilla (esim. 
Harju ym. 2018), joissa työn tarjontaa 
ja sen muutoksia mallinnetaan talousteo-
rian pohjalta hyödyntäen tilastollisia me-
netelmiä. Menetelmä ei ole kuitenkaan 
kovin läpinäkyvä, ja se vaatii melko katta-
van aineiston. Niihin liittyy myös enem-
män epävarmuuksia kuin esimerkiksi 
reformeja hyödyntäviin koeasetelmiin 
perustuviin estimaatteihin.

Siksi sovellamme vaihtoehtoista ta-
paa, joka pohjautuu pitkälti Immervol-
lin et al. (2007) käyttämään menetel-
mään sillä erotuksella, että arvioimme 
vaikutukset yksilö- emmekä ryhmäta-
solla. Menetelmällä alkaa olla Suomes-
sa jo pitkät perinteet (Kärkkäinen ja 
Tervola 2018). Menetelmä on kevyem-
pi ja läpinäkyvämpi kuin työn tarjonnan 
malliin pohjautuva.

Immervollin et al. tavoin emme es-
timoi työn tarjonnan joustoja itse, vaan 
ne perustuvat sellaiseen tutkimuskirjal-
lisuuteen, jossa on mahdollisimman luo-
tettavasti tutkittu verotuksen vaikutusta 
työn tarjontaan. Voimme läpinäkyvästi 
testata myös eritasoisia joustoja. Tämä 
voidaan samanaikaisesti tulkita myös 
menetelmän huonoksi puoleksi. Joustot 
eivät pohjaudu samaan aikaan ja paik-
kaan kuin mihin niitä sovelletaan.

Kuten sanottu, tutkimuksemme arvi-
oi kahdenlaisia käyttäytymisvaikutuk-
sia, ekstensiivisiä ja intensiivisiä. Eks-
tensiivisellä marginaalilla analysoimme 
politiikkamuutosten vaikutusta työhön 
osallistumiseen. Siinä kannustimia mita-
taan työllistymisveroasteella (PTR), joka 
kertoo, kuinka paljon työllistymisen aihe-
uttamasta tulonlisäyksestä ”menetetään”, 
kun verot kasvavat ja etuudet vähenevät. 

Suomessa työllistymisveroaste työt-
tömillä on keskimäärin 66 prosenttia: 
työllistyvän henkilön kotitalouden net-
totulot kasvavat keskimäärin määrällä, 
joka vastaa kolmasosaa bruttopalkasta.1 
Työttömän työllistymispalkkaa ei kui-
tenkaan voida havaita, joten se arvi-
oidaan tilastollisella mallilla käyttäen 
tietoa henkilön ominaisuuksista kuten 
työllisyyshistoriasta, asuinalueesta, per-
hemuodosta, sukupuolesta ja koulutus-
alasta ja -tasosta.

Työttömän työllistymisveroaste 
Suomessa on keskimäärin 66 

prosenttia eli työllistyessä 
nettotulot kasvavat 34 

prosentilla bruttopalkasta.

Intensiivisellä marginaalilla kannusti-
mia mitataan efektiivisellä marginaali-
veroasteella (EMTR). Se kertoo, kuinka 
paljon kotitalouden nettotulot kasvavat, 
kun henkilö tienaa työtuloa tietyn verran 
lisää. Arviomme mukaan keskimääräinen 
efektiivinen marginaaliveroaste on noin 
45 prosenttia. Toisin sanoen 100 euron 
lisäpalkasta jää keskimäärin hieman yli 
puolet käteen verojen kasvun ja tulon-
siirtojen pienenemisen jälkeen.

Työllisyysvaikutukseen päästään, kun 
työnteon kannustimien muutokset yhdis-
tetään joustoestimaattiin. Ekstensiivisessä 
marginaalissa käytämme ns. osallistumis-
joustoa ja intensiivisessä marginaalissa ve-
rotettavan tulon joustoa, joka huomioi niin 
työtuntien määrässä tapahtuvat muutokset 
kuin myös esimerkiksi työtehon muutokset 
ja verovälttelyn (Saez et al. 2012).

Osallistumisjousto kertoo sen, kuinka 
monta prosenttia yhden prosentin lisä-
ys työllistymisen kannustimissa (1-PTR) 
lisää työllisyyttä. Vastaavasti verotetta-
van tulon jousto kertoo, kuinka monta 
prosenttia yhden prosentin kasvu lisä-
työskentelyn kannustimissa (1-EMTR) 
lisää verotettavia työtuloja. Pohjautuen 
aiempiin suomalaisiin ja kansainvälisiin 
tutkimustuloksiin käytämme jouston ole-
tusarvona 0,2 molemmissa tapauksissa. 
Tämä tarkoittaa esimerkiksi verotettavan 
tulon jouston kohdalla sitä, että 10 pro-
sentin parannus keskimääräisissä kan-
nustimissa lisäisi verotettavia työtuloja 2 

JOONAS
OLLONQVIST

Joonas Ollonqvist työskentelee tutki-
jana Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
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prosenttia.2 Johtuen jouston keskeisestä 
merkityksestä työllisyysvaikutusten ar-
vioinnissa, toteutamme analyysin myös 
ilman käyttäytymisvaikutuksia sekä käyt-
täen joustoarvoja 0,1 ja 0,3.

Tutkimuksessamme oletamme, että 
työttömyysetuuden ja kotihoidontuen 
saajat reagoivat kannustimien muuttu-
miseen ekstensiivisellä marginaalilla ja 
työlliset reagoivat kannustin muutoksiin 
intensiivisellä marginaalilla. Henkilöi-
den, jotka eivät kuulu kumpaankaan 
ryhmään, oletetaan olevan reagoimatta 
kannustimien muutoksiin. Ekstensiivi-
sessä marginaalissa työllisyysvaikutus 
kohdistetaan työttömyysjakson pituu-
teen. Intensiivisellä marginaalilla vai-
kutus heijastetaan työtuloihin.

Mitä suurempi työn tarjonnan 
jousto, sitä herkemmin työn 
tarjonta reagoi kannustimien 

muutoksiin.

Menetelmää sovelletaan talouspolitiikan 
muutoksiin, jotka tulivat voimaan tammi-
kuussa 2020. Muutoksia verrataan sitä 
aiempaan tilanteeseen, joka oli voimassa 
joulukuussa 2019. Tulonjakovaikutuk-
set arvioidaan Tilastokeskuksen SISU-
mallilla, joka on mm. ministeriöissä sekä 
tutkimuslaitoksissa yleisesti käytetty 
vero- ja etuuslainsäädännön mikrosimu-
lointimalli. SISU-mallilla ei sellaisenaan 
pysty arvioimaan käyttäytymisvaikutuk-
sia, mutta käytämme aiempien käyttäjien 
kehittämää ja meidän muokkaamaamme 
lisäosaa. Analyysi on tehty vuoden 2017 
väestöä koskevilla rekisteritiedoilla.

VERO- JA ETUUSMUUTOSTEN MITTAA-
MINEN EI OLE YKSISELITTEISTÄ
Vuoden 2020 alussa voimaan astuneet 
muutokset olivat pääosin etuuksien ko-
rotuksia. Merkittävimpiä olivat 10–30 
euron korotukset työttömyysturvaan, ak-

tiivimallin poistaminen ja noin 50 euron 
korotukset vähimmäiseläkkeisiin. Koska 
aktiivimallin vaikutukset työllisyyteen 
ovat epäselvät (Kyyrä ym. 2020), sen 
vaikutus otetaan huomioon vain ilman 
käyttäytymisvaikutuksia. Lisäksi nel-
jännestä lapsesta eteenpäin maksetta-
vat lapsilisät nousivat ja yksinhuoltajien 
lapsilisää sekä toimeentulotukea nostet-
tiin. Verotuksessa vähennyksiä ja valtion 
tuloveroasteikon tulorajoja korotettiin, 
kunnallisverotus keskimäärin kiristyi, 
osa sosiaalivakuutusmaksuista nousi ja 
osa laski. Myös muita pienempiä muu-
toksia etuuksiin ja verotukseen tehtiin.

Politiikkamuutosten suuruuden mit-
taaminen ei ole aivan yksinkertaista, ja 
mahdollisia toteutustapoja on monia. 
Keskeinen haaste on se, että eri toimet 
ovat voimassa eri aikana. Yleinen tapa 
on tarkastella muutoksia etuuksissa ja 
verotuksessa suhteessa hinta- tai ansio-
tasoon. Kolmas, juridisempi tapa, jota 
esimerkiksi VM käyttää, on tarkastella 
vain juridisten muutosten vaikutusta 
ilman olosuhdemuutosten kuten ansio-
tasomuutosten huomioimista.

Suomessa tuloveroasteikon ns. indek-
sitarkistukset ovat lakimuutoksia, mut-
ta etuuksien indeksitarkistukset eivät. 
Kolmas tapa siis ottaa tuloveroasteikon 
muutokset sellaisinaan huomioon ilman 
suhteutusta ansiotason muutoksiin, 
muttei huomioi etuuksien indeksitar-
kistusta. Teemme analyysit suhteessa 
hintatasoon, mutta raportissa ne on 
esitetty myös muilla tavoilla.

MUUTOKSET ALENSIVAT LASKENNAL-
LISESTI VALTAOSAN KANNUSTIMIA 
TYÖNTEKOON
Analysoidut politiikkamuutokset pääosin 
pienensivät kannustimia sekä työllistymi-
sen että työnteon lisäämisen näkökulmasta. 
Tähän vaikuttivat erityisesti työttömyys-
etuuksien nosto sekä verotuksen keski-
määräinen kiristyminen, joka johtui mm. 
sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista.

Työllistymisveroaste oli vuonna 2019 
keskimäärin 66 prosenttia, vaihdellen pää-
osin 40 ja 90 prosentin välillä. Se kasvoi 
keskimäärin 0,5 prosenttiyksikköä vuo-
desta 2019 vuoteen 2020. Työllistymis-
veroasteiden eroihin vaikuttaa paljolti se, 
mitä etuutta henkilö saa. Ansiosidonnaisen 
työttömyyspäivärahan saajilla keskimää-
räinen työllistymisveroaste oli vuonna 2019 
69 prosenttia, kun taas kodinhoidontuella 
olevilla se oli vain 55 prosenttia.

Työllistymisveroaste nousi 
vuonna 2020 keskimäärin 

0,5 prosenttiyksikköä, mikä 
todennäköisesti pidensi 

työttömyysjaksoja.

Lakimuutosten vaikutus vaihtelee myös 
eri etuutta saaneiden kesken. Ansiotur-
van saajilla työllistymisveroaste kasvoi 
0,4 prosenttiyksikköä, kun kotihoidon-
tuen saajilla se ei juuri muuttunut. Perus-
oletuksilla laskettuna tehdyt muutokset 
pidensivät työttömyysjaksoja 5 700 hen-
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KESKIMÄÄRÄINEN EFEKTIIVINEN MARGINAALIVEROASTE ON NOIN 45 
PROSENTTIA ELI LISÄPALKASTA JÄÄ HIEMAN YLI PUOLET KÄTEEN.
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kilötyövuodella. Eri jousto-oletuksilla 
vaikutusten suuruudet vaihtelevat noin 
2 800:sta 8 500 henkilötyövuoteen.

Kuviosta 1 nähdään, että efektiivinen 
marginaaliveroaste vaihtelee Suomessa 
pääosin 30 ja 55 prosentin välillä. Toisin 
sanoen sadan euron lisäys kuukausipal-
kassa kasvattaa nettotuloja keskimäärin 
45–70 euroa riippuen tulotasosta. Mar-
ginaaliveroaste kasvaa jonkin verran 
korkeammilla tulotasoilla, kun vero-
vähennykset loppuvat ja veroasteikon 
progressiivisuus kasvaa.

Efektiivisissä marginaaliveroasteissa 
on etenkin pienten ansiotulojen kohdalla 
suurta vaihtelua saman tulotason sisällä. 
Esimerkiksi alle 5 000 euroa vuodessa 

tienaavilla efektiivinen marginaalive-
roaste voi olla mitä vain nollan ja sadan 
välillä. Suuret veroasteet johtuvat ennen 
kaikkea toimeentulotuesta, jossa tulovä-
henteisyys on 150 euron kuukausittaisen 
suojaosan jälkeen 100 prosenttia.

Pienituloisilla efektiivisen 
marginaaliveroasteen vaihtelu 
on hyvin suurta muun muassa 

etuuksien suojaosien takia.

Nollan suuruiset efektiiviset marginaali-
veroasteet ovat todella harvinaisia, mutta 
mahdollisia. Tämä johtuu siitä, että tie-

tyissä tapauksissa henkilön ei tarvitse 
maksaa sosiaalivakuutusmaksuja. Lisäksi 
etuuksien suojaosat pienentävät monien 
efektiivisiä marginaaliveroasteita. Jos tu-
lonlisäys nostettaisiin esimerkiksi 500 
euroon kuussa, efektiiviset marginaalive-
roasteet nousisivat mm. koska suojaosat 
ylittyisivät.

Kuviosta 2 nähdään, että suurimmalla 
osalla efektiivinen marginaaliveroaste 
kasvoi vuodesta 2019 vuoteen 2020. Täs-
sä on tosin eroja eri tulotasojen välillä. 
Alle 22 000 euroa vuodessa tienaaville 
efektiivinen marginaaliveroaste pääosin 
pienentyi verovähennysten kasvusta. 
Vastaavasti yli 22 000 euroa vuodessa 
tienaaville verotus pääosin kiristyi joh-
tuen korotuksista kunnallisverotukses-
sa ja sosiaaliturvamaksuissa. Kuviossa 
näkyvät ”kuopat” heijastavat veroas-
teikon tulorajoja ja johtuvat siitä, että 
analyysissa lainsäädännön muutoksia on 
tarkasteltu suhteessa hintatasoon, kun 
taas veroasteikkoa korotettiin ennus-
tetun ansiotasomuutoksen mukaisesti.

Efektiivinen marginaaliveroaste 
pääosin pieneni alle 22 000 

euroa vuodessa ansaitseville ja 
nousi sitä enemmän tienaaville.

Myös intensiivisellä marginaalilla kan-
nustinmuutosten vaikutus riippuu paljon 
tehdyistä taustaoletuksista. Perusoletuk-
silla laskettuna efektiivisen marginaali-
veroasteen muutokset laskivat työtuloja 
noin 140 miljoonaa euroa. Muilla taus-
taoletuksilla vaikutus vaihtelee 70 mil-
joonan ja 200 miljoonan euron välillä 
riippuen erityisesti jouston suuruudesta.

VUODEN 2020 MUUTOKSET PIENENSI-
VÄT TULOEROJA SELVÄSTI
Vuoden 2020 alussa tulleilla politiikka-
toimilla oli selvä tuloeroja ja pienitu-
loisuutta vähentävä vaikutus. Yleisesti 
tuloerojen mittaamisessa käytetty Gini-
kerroin pienentyi 0,3 prosenttiyksikköä, 
ollen 27,7 vuoden 2020 lainsäädännöl-
lä. Vastaavasti pienituloisuusaste laski 
noin 0,6 prosenttiyksikköä. Muutokset 
molemmissa indikaattoreissa johtuivat 
lähes täysin välittömistä vaikutuksista. 

Oletukset: Tulolisäys 100 €/kk. Muutokset mitattu suhteessa yleiseen hintatasoon.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.
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Kuvio 1. Efektiiviset marginaaliveroasteet henkilökohtaisten verotettavien 
ansiotulojen (€/v) mukaan 2019 ja 2020 lainsäädännöllä.

Kuvio 2. Keskimääräisen efektiivisen marginaaliveroasteen muutos 2019–2020.

Oletukset: Tulolisäys 100 €/kk. Muutokset mitattu suhteessa yleiseen hintatasoon.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.
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Työnteon kannustimien aiheuttamilla 
työllisyysmuutoksilla ei ollut näkyvää 
vaikutusta kumpaankaan indikaattoriin. 

Vuoden 2020 alun 
politiikkamuutosten suorat 

vaikutukset tuloeroihin olivat 
päinvastaiset verrattuna 

Sipilän hallituksen kolmen 
ensimmäisen vuoden toimiin.

Lukuja voidaan verrata Kärkkäisen 
ja Tervolan analyysiin (2018), jonka 
mukaan Sipilän hallituksen kolmen en-
simmäisen vuoden (2015–2018) talouspo-
litiikan välitön vaikutus Gini-kertoimeen 
ja pienituloisuusasteeseen oli saman-
suuruinen mutta päinvastainen. Heidän 
analyysissaan käyttäytymisvaikutukset 
kuitenkin lievensivät muutoksia hieman 
enemmän johtuen muutosten erilaisesta 
kohdentumisesta.

Vuoden 2020 muutokset vähensivät 
erityisesti ikääntyneiden pienituloisuut-
ta (-1,4 prosenttiyksikköä), mutta hieman 
myös lapsien (-0,4 prosenttiyksikköä). 
Käyttäytymisvaikutukset lievensivät jon-
kin verran arvioitua vaikutusta, mikä ei 
kuitenkaan näy indikaattoreissa yhden 
desimaalin tarkkuudella.

Taulukon alaosa keskittyy politiik-
kamuutosten fiskaalisiin vaikutuksiin. 
Välittömät vaikutukset lisäsivät sekä ke-
rättyjä veroja ja veroluonteisia maksuja 
että maksettuja etuuksia. Yhdessä nämä 
muutokset huononsivat julkisen sektorin 
rahoitustilannetta 230 miljoonalla eurol-
la. Perusoletuksilla laskettuna käyttäy-
tymisvaikutukset lähes kaksinkertaisti-
vat budjettivaikutukset. Ekstensiivisen 
marginaalin muutokset tekivät budjettiin 
140 miljoonan euron loven, joka johtui 
pääasiassa työttömyysetuuksien lisään-
tymisestä. Intensiivisellä marginaalilla 
muutokset eivät vaikuttaneet maksettu-
jen etuuksien kokonaissummaan, mutta 
ne pienensivät verokertymää noin 70 
miljoonalla eurolla.

Gini-kertoimen muutokset jäävät hel-
posti abstraktiksi, ja paremman kuvan 
saa tarkasteltaessa kotitalouden ekvi-
valenttien käytettävissä olevien tulo-
jen muutosta tulodesiileittäin3 (kuviot 

3a–b). Kun muutoksia tarkastellaan suh-
teessa hintatasoon, alimmassa kuudessa 
desiilissä tulotaso on kasvanut ja ylim-
mässä neljässä laskenut. Politiikkamuu-
tokset ovat kohdentuneet suhteellisesti 
eniten alimpiin tulodesiileihin.

Tästäkin kuviosta nähdään, että käyt-
täytymisvaikutuksilla on suhteellisen 
pieni vaikutus, ja suuri osa tulomuu-
toksesta tulee välittömistä vaikutuk-

sista. Osittain käyttäytymisvaikutusten 
pienuus esimerkiksi Gini-kertoimeen 
johtuu niiden symmetrisestä vaikutuk-
sesta. Työllisyysjaksot pidentyvät ja tu-
lot pienenevät erityisesti tulojakauman 
keskivaiheilla (kuvio 3b). Intensiivisellä 
marginaalilla vaikutus on kaksitahoinen. 
Alimmilla tulotasoilla työnteon kannus-
timet lisääntyivät marginaaliveroas-
teella mitattuna (kuvio 2), minkä takia 

Lähtötaso 
2019

Välitön 
vaikutus

Eksten-
siivinen

Inten-
siivinen

Käyttäytymis- 
vaikutukset 

yhteensä Yhteensä
Gini-kerroin 28,0 –0,3 0,0 0,0 0,0 –0,3
Ekv. mediaanitulo, €/v 24 335 +54 –29 –17 –47 +7

Pienituloisuusaste
Koko väestö, % 13,4 –0,6 0,0 0,0 0,0 –0,6
Alle 18-vuotiaat, % 12,6 –0,4 +0,1 0,0 +0,1 –0,4
Yli 65-vuotiaat, % 12,7 –1,4 0,0 0,0 0,0 –1,4

Budjettivaikutukset
Verot, M€ 35 700 +130 –40 –70 –110 +20
Etuudet, M€ 13 600 +360 +90 0 +90 +450
Budjetti yhteensä, M€ 22 100 –230 –140 –70 –210 –430

Taulukko 1. Vuoden 2020 alun muutosten arvioidut vaikutukset tulonjakoindikaattoreihin 
ja budjettiin.

Oletukset: Pienituloisuusasteet laskettu vuoden 2019 tasoon kiinnitetyllä tulorajalla. Muutokset mitattu 
suhteessa yleiseen hintatasoon. Käyttäytymisvaikutukset laskettu joustolla 0,2.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.

-0,4 %

-0,2 %

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-0,12%

-0,10%

-0,08%

-0,06%

-0,04%

-0,02%

0,00%

0,02%

0,04%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VÄLITÖN VAIKUTUS INTENSIIVINEN MARGINAALIEKSTENSIIVINEN MARGINAALI KOKONAISVAIKUTUS

Kuvio 3a–b. Vuoden 2020 alun muutosten vaikutukset tulokymmenyksien tulosummiin 
yleisesti (vasen) ja käyttäytymisvaikutukset eroteltuna (oikea).

Oletukset: Muutokset mitattu suhteessa yleiseen hintatasoon. Käyttäytymisvaikutukset laskettu joustolla 
0,2. Efektiivisen marginaaliveroasteen tulolisäys 100 €/kk.
Lähde: omat laskelmat SISU-mallilla ja vuoden 2017 rekisteriaineistolla.
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tulojen arvioidaan lisääntyvän (kuvio 
3b). Vaikutus on suurilla tulotasoilla 
negatiivisempi.

MITÄ TULOEROT EDUSTAVAT?
Kaiken kaikkiaan tuloerot pienenivät 
ja käyttäytymisvaikutukset eivät juuri 
muuttaneet vaikutuksia tässä tapauk-
sessa. Tämä johtui suurelta osin siitä, 
että suuri osa muutoksista kohdistui 
eläkeläisiin, joiden ei oletettu reagoi-
van muutoksiin. Osittain se johtui myös 
vaikutuksen symmetrisyydestä tulo-
jakauman suhteen. Kuitenkin arvioitu 
budjettivaikutus lähes kaksinkertaistui 
käyttäytymisvaikutusten takia.

Arviot politiikkamuutosten 
seurauksista ovat epävarmoja, 

koska ne perustuivat 
simulointiin eivätkä jälkikäteen 

havaittuihin vaikutuksiin.

Analyysi perustuu simulointiin eikä 
jälkikäteen havaittuihin vaikutuksiin. 
Siksi siihen liittyy huomattavaa epä-
varmuutta. Yksi epävarmuuden lähde 
on eri konteksteissa arvioitujen jous-
tojen soveltaminen uuteen kontekstiin. 
Esimerkiksi verotettavan tulon jousto-
estimaatti perustui kunnallisveroastei-
den muutoksista saatuihin tuloksiin, 
mutta tässä analyysissa sitä sovellettiin 
muutoksiin, jotka johtuivat pääasiassa 
erilaisten verovähennysten ja sosiaa-
livakuutusmaksujen muutoksista. Voi 
olla, että tässä analysoidut muutokset 
ovat epäselvempiä veronmaksalle ja 
tuottaisivat siten pienemmän käyttäy-
tymisvaikutuksen kuin aiemmassa tut-
kimuksessa havaittiin.

Esitimme tässä tuloksia perusoletuk-
silla, mutta olemme liittäneet varsinai-

seen raporttiin suuren määrän tulok-
sia vaihtoehtoisilla oletuksilla. Tässä 
tapauksessa eri oletukset vaikuttavat 
ennen kaikkea budjetti- sekä työllisyys-
vaikutukseen, eikä niinkään tulonjako-
vaikutuksiin. Tulee myös muistaa, että 
oletukset käyttäytymisvaikutuksista 
eivät todennäköisesti päde epidemiati-
lanteessa.

Tulosten tulkintaan on hyvä kiinnit-
tää myös huomiota. Tuloeroja pidetään 
julkisessa keskustelussa eriarvoisuuden 
mittarina. On kuitenkin syytä muistaa, 
että nämä tulokset kertovat lähinnä tu-
loista eivätkä eriarvoisuudesta tai hy-
vinvoinnista. Pidempi työttömyysjakso 
voi olla hyvinvoinnin kannalta joissain 
tapauksissa parempi, jos työnhakija esi-
merkiksi pystyy sen takia löytämään pa-
remman työpaikan tai yleisesti arvostaa 
vapaa-aikaa enemmän. •

Viitteet

1 Tässä tutkimuksessa veroasteet on muodostettu 

laskemalla, miten kotitalouden käytettävissä ole-

vat tulot muuttuvat kun yksi kotitalouden jäsen 

työllistyy tai työskentelee enemmän. Laskelma 

tehdään erikseen kotitalouden viitehenkilölle ja 

hänen puolisolleen.

2 Tarkempi esimerkki: Jos efektiivinen margi-

naaliveroaste laskee 50 prosentista 45 prosent-

tiin, niin kannustimet (1-EMTR) parantuvat 10 

prosenttia (5/50). Jos verotettavan tulon jousto 

on 0,2, niin muutoksen seurauksena verotettavat 

työtulot kasvavat 2 prosenttia (0,1*0,2).

3 Tulodesiilit on muodostettu ensin järjestämällä 

kotitaloudet ekvivalenttien käytettävissä olevien 

tulojen mukaan järjestykseen ja sen jälkeen 

jakamalla ne kymmeneen yhtä suureen ryhmään. 

1. desiilissä on kaikkein pienituloisimmat ja 10. 

desiilissä kaikkein suurituloisimmat.

VUODEN 2020 ALUN POLITIIKKATOIMET LISÄSIVÄT TULOJA ALIMMISSA 
TULOLUOKISSA JA LASKIVAT NIITÄ SUUREMPITULOISILLA.




