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Talouden rakenteiden ja kasvun tutkimusyksikkö
1. Johdanto
Useita Euroopan maita on vaivannut korkea
työttömyys aina 1970-luvulta lähtien. Suomi
kohtasi saman ongelman 1990-luvun laman
myötä. Laman käännyttyä talouden nousuksi on
työttömyys vähitellen hellittänyt, mutta työttömyyden alentumista on yleisesti pidetty kovin
hitaana.
Kun talouden kasvu on ollut ripeää jo muutaman vuoden ajan, voidaan arvioida suhdanneluonteisen työttömyyden laskeneen sen myötä.
Talouden suhdanteiden ohella työttömyyteen
vaikuttavat myös muut tekijät, joista viime vuosina on käyty keskustelua. Tässä keskustelussa
on usein todettu, että mm. verotus ja eräät muut
rakenteelliset tekijät lisäsivät työttömyyttä
1990-luvulla epäedullisen talouden kokonaiskehityksen osana.1
*

Kirjoitus perustuu valtiovarainministeriön taloustieteelliseltä neuvostolta tilatuun samannimiseen raporttiin, ks. Honkapohja, Koskela & Uusitalo (1999).
1

Ks. esim. Kiander & Pehkonen (1998). Suomen
1990-luvun lamaa koskevan, osin vielä keskeneräi-
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Verotuksen taso ja rakenne ovat tärkeä talouspolitiikan väline pyrittäessä alentamaan
työttömyyttä. Keskeisimpiä tässä suhteessa ovat
työvoimaan kohdistuvat verot ja maksut. Ne
vaikuttavat suoraan työmarkkinoiden kautta
palkanmuodostukseen ja työllisyyteen, kun taas
muiden verojen vaikutukset ovat väistämättä
välillisiä. Työn verotuksen keventäminen ja rakenteiden muuttaminen ovatkin keskeisesti olleet esillä viime vuosina käydyssä talouspoliittisessa keskustelussa.
Työn eri verotusmuotojen vaikutuksia työllisyyteen on Suomessa selvitetty monissa tutkimuksissa. Käytetyissä analyysikehikoissa verotuksen keskeisiä vaikutuskanavia ovat verotuksen vaikutus palkkojen määräytymiseen ja työn
kysynnän riippuvuus (reaalisista) työvoimakustannuksista.2
sen tutkimuksen (Honkapohja & Koskela, 1999) tulokset viittaavat myös tähän suuntaan.
2
Myös muut tekijät, kuten tuotteiden kysyntä, pääoman määrä ja pääomakustannukset voivat vaikuttaa
työn kysyntään. Vastaavasti ammattiliittojen palkkavaatimuksiin ja tätä kautta palkanmuodostukseen
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Työvoiman kysyntä riippuu negatiivisesti
työvoimakustannuksista. Työttömyyden oloissa
työn kysyntä puolestaan pitkälti määrittää työllisyyden. Reaaliset työvoimakustannukset
koostuvat maksetuista palkoista ja muista työvoimakustannuksista, joista tärkeimpiä ovat
työnantajien sosiaalivakuutusmaksut (sovamaksut). Palkkojen määräytymiseen vaikuttaa
on ennen muuta palkansaajien tuloverotus, koska palkansaajien hyvinvointi riippuu käytettävissä olevista tuloista eikä bruttotuloista. Mitä
korkeampi on tuloveroaste, sitä korkeampia
ovat ammattiliittojen esittämät palkkaneuvotteluissa esittämät vaateet palkoista.
Työllisyyttä ja verotusta käsitelleistä aikaisemmista tutkimuksista mainittakoon Honkapohja ja Koskela (1990) sekä Holm, Honkapohja ja Koskela (1993, 1994), joissa tutkittiin
työntekijöiden tuloverotuksen, työnantajien
sova-maksujen sekä yritysverotuksen vaikutuksia työllisyyteen ja investointeihin. Tilastoaineistona käytettiin Suomen teollisuutta käsittelevää aggregaattiaineistoa. Näissä tutkimuksissa tarkastelun kohteena oli tilanne, jossa sovamaksujen alennetaan ja vastaavasti korotetaan
liikevaihtoveroa (tai tuolloin ehdotettua ns. jalostusarvopohjaista Kela-maksua). Tutkimusten
mukaan tätä kautta olisi saavutettu työllisyyden
parantuminen, joskin investoinnit puolestaan
olisivat jonkin verran vähentyneet.
Holm, Honkapohja ja Koskela (1995) analysoivat sova-maksujen erilaisia porrastusvaihtoehtoja työllisyyden kannalta. Tutkimuksessa on
vaikuttavat myös muut tekijät, kuten työttömyyskorvauksen taso ja kesto sekä kilpailu hyödykemarkkinoilla. Pitkällä aikavälillä on periaatteessa otettava
huomioon myös investoinnit, työn tarjonta ja verotuksen vaikutukset niihin. Työn tarjonnan joustot
palkkojen ja verotuksen suhteen ovat tutkimuksien
mukaan kuitenkin melko pieniä, ks. Ilmakunnas
(1997) ja Kuismanen (1993) Suomen osalta.

myös arvioitu tapahtuvien työllisyyden muutosten eräitä keskeisiä vaikutuksia valtiontalouteen, työttömyyskorvausmenoihin ja tuloverotuksen kertymään. Muut vaikutukset julkiseen
talouteen, kuten toimeentulotuen kustannukset,
jäivät kuitenkin tarkastelun ulkopuolelle. Tutkimuksessa käytettiin tilastopohjana toimialatason aineistoa. Tulosten mukaan sova-maksujen
alentaminen, mahdollisesti täydennettynä pääomavaltaisuuteen tai palkkatasoon perustuvalla
porrastuksella, johtaisi suotuisiin työllisyysvaikutuksiin tapauksessa, jossa jokin toimiala on
ns. palkkajohtaja. Toisaalta toimenpiteet lisäisivät melko paljon valtion menoja.
Tyrväinen (1995) keskittyi tutkimuksessaan
palkkojen, verotuksen ja työllisyyden välisiin
yhteyksiin. Hän ei esittänyt varsinaisia analyyseja verotuksen muutoksien vaikutuksista työllisyyteen, joskin hänen esittämänsä arvot relevanteista joustoista ovat samaa suuruusluokkaa
kuin ym. Holmin, Honkapohjan ja Koskelan
tutkimuksissa. Tällöin veromuutoksien vaikutuksetkin olisivat vastaavaa suuruusluokkaa.3
Pohjolan (1998) toimittamassa artikkelikokoelmassa analysoidaan Suomen työttömyyttä
monelta näkökannalta. Eräissä tutkimusraporteissa esitetään myös tuloksia verotuksen ja
työllisyyden välisistä yhteyksistä. Mm. Pehkonen (1998) päätyy johtopäätöksiin, joiden mukaan verotuksen muutoksilla on suotuisia vaikutuksia työllisyyteen palkanmuodostuksen
kautta. Hän esittää myös arvioita eräiden toimien vaikutuksista valtion verotuloihin, mutta
ottaa huomioon ainoastaan välittömät vaikutukset. Myös muita tutkimuksia työvoimakustan3

Rantalan (1995) tuloksien mukaan sova-maksun
muutoksen työllisyysvaikutukset ovat vähäiset, mutta hänen analyysikehikkonsa on sikäli ongelmallinen,
että siinä ei tutkita keskeistä kysymystä verojen kohtaannosta. Tämä luonnollisesti vaikeuttaa tulosten
luotettavuuden arviointia.
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nuksista ja työllisyydestä on tehty; Pohjolan
(1998) kokoelman raportit sisältävät monia viitteitä tähän kirjallisuuteen.4
Edellä olevat tutkimukset antavat valaistusta
työllisyyden ja työn verotuksen välisiin yhteyksiin. Niissä on kuitenkin eräitä ongelmia, jotka
puoltavat uusien arvioiden tekemistä. Ensinnäkin useimmat tutkimuksista ovat jo melko vanhoja, jolloin analyyseissa käytetty havaintoaineisto perustuu lamaa edeltävään aikaan. Uudet
arviot on syytä perustaa ajan tasalla olevaan tilastomateriaaliin.
Havaintoaineiston luonne on toinen rajoittava tekijä. Monet tutkimukset perustuvat joko
koko teollisuutta koskevaan tai toimialatasoiseen tilastoaineistoon. Mikäli mahdollista, relevantit työn kysyntäjoustot tulisi estimoida suoraan yritystason aineistolla. Tässä tutkimuksessa olemmekin käyttäneet hyväksi myös yritystason paneeliaineistoa vuosilta 1986–97.
Kolmas oleellinen puute aikaisemmissa tutkimuksissa sisältyy arvioihin mahdollisten veromuutosten vaikutuksista julkiseen talouteen.
Aikaisemmissa tutkimuksissa on pitäydytty lähinnä suoriin verovaikutuksiin tai korkeintaan
arvioitu vaikutuksia valtiontalouteen, kuten tutkimuksessa Holm, Honkapohja ja Koskela
(1995). Viime aikoina on tehty uusia selvityksiä työttömyyden ja koko julkisen sektorin talouden välisistä yhteyksistä, ks. erityisesti Viitamäki (1998). Nämä tutkimukset antavat aikai4

Äskettäin Tossavainen (1998) on tutkinut, miten
sova-maksujen alentaminen ja niiden korvaaminen
energiaverotuksella vaikuttaisi työllisyyteen. Hänen
aineistonsa on toimialatasoista vuosilta 1970–1993.
Tossavaisen mukaan vaikutukset ovat vähäisiä. Todettakoon, että myös hänen analyysikehikkonsa on
kuitenkin lähtökohdiltaan sikäli puutteellinen, että
esim. palkka- ja työllisyysyhtälöt eivät ole periaatteelliselta kannalta sopusoinnussa keskenään. Tämä
vaikeuttaa tulosten luotettavuuden arviointia.
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sempaa paremman pohjan arvioida veromuutosten vaikutuksia koko julkiseen talouteen.

2. Työvoimaverot, palkanmuodostus
ja työllisyys
Tutkittaessa työvoimaverojen vaikutuksia on
pyrittävä selvittämään niiden vaikutus palkanmuodostukseen ja sitä kautta kokonaistyövoimakustannuksiin eli ns. verotuksen kohtaanto.
Tämän jälkeen on arvioitava kokonaistyövoimakustannusten muutosten vaikutukset työllisyyteen. Tuloverotuksen tapauksessa verotuksen kohtaannon selvittäminen kertoo suoraan
sen vaikutuksen kokonaistyövoimakustannuksiin. Sova-maksujen tapauksessa on lisäksi otettava huomioon, että ne vaikuttavat kokonaistyövoimakustannuksiin kahta kautta. Ensinnäkin
niiden muutos vaikuttaa suoraan työvoimakustannuksiin. Toiseksi sova-maksujen muutos
vaikuttaa palkkaneuvottelujen kautta palkkoihin
ja tätä kautta epäsuorasti kokonaistyövoimakustannuksiin. Myös tämän jälkimmäisen vaikutuskanavan eli sova-maksujen kohtaannon huomioonottaminen ja empiirinen tutkiminen on
tärkeä ja välttämätön vaihe. Esimerkkinä mainittakoon, että jos työnantajilta kerättävät sovamaksut siirtyisivät kokonaan työntekijöiden
maksettaviksi alempina nimellispalkkoina, niin
sova-maksujen muutoksella ei olisi mitään vaikutusta kokonaistyövoimakustannuksiin ja työllisyyteen.
Palkkojen määräytymisen analyysin periaatteellisena lähtökohtana oli olettaa, että palkat
määräytyvät neuvotteluteitse ja että yritykset
päättävät työllisyydestä (ns. ‘right-to-manage’malli). Lähtökohtaa hyödyntäen päädyttiin
aluksi nimellispalkkojen määräytymishypoteesiin, jonka mukaan palkat riippuvat positiivisesti kuluttaja- ja tuottajahinnoista sekä tuloveroasteesta. Sen sijaan työnantajan sova-maksun ja
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Taulukko 1. Nimellispalkkayhtälöt, selitettävä muuttuja D log (w)
Yhtälö

Toimiala

D log
((1+s)/q)

D log
((1–t)/p)

D log (u)

trendi

1

Metsätalous (2)

–0.392
(0.164)

–0.213
(0.275)

0.064
(0.047)

–0.0021
(0.0010)

2

Elintarviketeollisuus (3)
Tevanake (4)

–0.248
(0.067)

–0.583
(0.089)

3

Puutavarateollisuus (5)
Massa-ja paperiteollisuus (6)

–0.053
(0.034)

4

Graafinen teollisuus (7)

5

Kemia (8)

Vakio

R2

0.098
(0.031)

0.536

–0.015
(0.013)

0.050
(0.006)

0.809

–0.711
(0.105)

–0.022
(0.018)

0.049
(0.008)

0.682

–0.322
(0.079)

–0.585
(0.102)

–0.029
(0.015)

0.037
(0.007)

0.794

–0.036
(0.019)

–0.806
(0.087)

–0.022
(0.015)

0.038
(0.007)

0.767

6

–0.010
Savi-, lasi- ja kiviteollisuus (10)
Metallin perusteollisuus (11)
(0.042)
Koneiden ja laitteiden valmistus (12)
Kulkuneuvojen valmistus (13)

–0.677
(0.082)

–0.016
(0.014)

0.047
(0.007)

0.714

7

Talonrakennustoiminta (15)
Maa- ja vesirakennus (16)

–0.167
(0.116)

–0.529
(0.147)

–0.045
(0.022)

–0.0012
(0.0005)

0.068
(0.017)

0.709

8

Kaasu-, Sähkö- ja vesihuolto (14)
–0.181
Kauppa (17)
(0.092)
Ravitsemus- ja majoitustoiminta (18)
Liikenne (19)

–0.620
(0.115)

–0.029
(0.014)

–0.0007
(0.0003)

0.057
(0.011)

0.813

9

Rahoitus- ja vakuutus (20)
Kiinteistö- ja liike-elämää
palveleva toiminta (21)

–0.399

–0.368

–0.017

–0.0011

0.057

0.816

(0.082)

(0.102)

(0.014)

(0.0003)

(0.011)

Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset
Palvelut (23)

–0.686
(0.134)

–0.236
(0.135)

–0.021
(0.016)

–0.0008
(0.0004)

0.058
(0.013)

Keskimääräinen jousto
(työllisyyspainoin)

–0.209

–0.564

10

0.778

Suluissa estimaattien keskivirheet. w = nimellispalkka, s = toimialan sovamaksujen osuus palkkasummasta, q = toimialan hintaindeksi, p = elinkustannusindeksi, t = palkansaajien keskimääräinen tuloveroaste, u = työttömyysaste

3.2. Työvoiman kysyntäyhtälöt
Toimialoittaiset estimaatit
Toimialoittaiset työvoiman kysyntäyhtälöt on
estimoitu tasomuodossa selittämällä toimialan
työtuntien määrää reaalisilla palkkakustannuksilla sekä toimialan tuotannolla. Tässäkin ai-
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neisto sisältää toimialoittaiset aikasarjat vuosilta 1960 – 1997. Koska työvoiman kysyntä sopeutuu hitaasti, malliin on lisätty selitettävän
muuttujan viipeitä. Yhtälöön lisätty trendi poimii mm. teknisen kehityksen työvoiman kysyntää pienentävän vaikutuksen. Kaikissa yhtälöissä on mukana myös vakiotermi, jota ei ole ra-
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portoitu taulukossa. Samoin kun edellä, tämäkin systeemi on estimoitu SUR-menetelmällä ja
lopullisista estimointituloksista on pudotettu
pois ei-tilastollisesti merkitsevät viipeet ja trendit.
Estimointitulosten perusteella on laskettu
työvoiman kysynnän pitkän ajan joustot palkkakustannusten ja tuotannon volyymin suhteen.
Lopuksi joustoista on laskettu vuoden 1997 työvoimaosuuksilla painotettu keskiarvo.
Yksityiskohtaiset estimointitulokset on raportoitu taulukossa 2. Joustoestimaatit vaihtelevat melko voimakkaasti toimialojen välillä.
Varsinkin toimiala 23 (muut yhteiskunnalliset
ja henkilökohtaiset palvelut) poikkeaa huomattavasti muista toimialoista. Työvoimaosuuksilla painotetut keskiarvot ovat kuitenkin lähellä
aikaisempia estimointituloksia, ks. esim. Holm,
Honkapohja ja Koskela (1995). Työvoiman kysynnän pitkän ajan palkkajousto on keskimäärin –0.68 ja tuotantojousto 1.04.
Työvoiman kysyntäyhtälöiden estimointi toimialatason aineistosta ei välttämättä ole luotettavin menettelytapa, sillä työvoiman kysyntäpäätökset tehdään kuitenkin lopulta yritys- eikä
toimialatasolla. Lisäksi toimialan tuotannon
määrä yhtälön selittävänä muuttujana aiheuttaa
estimaatteihin simultaanisuusharhaa, koska toimialan tuotannon määrä ei ole eksogeeninen
työtuntien määrän suhteen. Näistä syistä seuraavassa kysyntäyhtälöt estimoitiin myös käytettävissä olevan yritysaineiston avulla.
Yritystason estimaatit
Yritystason tietoja on käytettävissä Talouselämä -lehden kokoamassa ja ETLAn julkaisemassa suuryritystietokannassa (Aalto 1993). Aineisto sisältää 500 Suomen suurinta yritystä
vuosilta 1986–1997. Sama yritys ei siis välttämättä ole mukana kaikkina vuosina. Aineistos-

sa on lähinnä yritysten tilinpäätöstietoja, mutta
mukana on myös tieto yrityksen henkilöstön
määrästä tilikauden lopussa. Myöskään palkkoja ei aineistossa ole, mutta palkkakustannukset
työntekijää kohti voidaan laskea tilinpäätöstiedoista jakamalla henkilöstökulut henkilöstön
määrällä ja tilikauden pituudella.
Yritysaineiston suurimpia ongelmia ovat aineiston laatu ja edustavuus. Aineistossa on selkeitä virheitä, monilta yrityksiltä puuttuu osa
muuttujista ja jotkut yritykset esiintyvät tietokannassa useampaan kertaan. Tilikauden pituuskaan ei ole vakio. Henkilöstömuuttuja kuvaa henkilöstön määrää tilikauden lopussa; henkilöstön määrän kehityksestä tilikauden aikana
ei ole informaatiota, eikä myöskään tehdyistä
työtunneista. Koska Talouselämän kokoamassa
aineistossa ovat vain suurimmat yritykset, pienten yritysten työvoiman kysyntää ei tällä aineistolla voida tutkia.
Edellä mainittuja ongelmia on tässä tutkimuksessa pyritty korjaamaan pudottamalta pois
yritykset, joista puuttuu keskeisiä muuttujia tai
joiden jalostusarvo on negatiivinen. Lisäksi on
poistettu yritykset, joiden henkilöstön määrä
enemmän kuin kaksinkertaistui tai pieneni alle
puoleen edelliseen vuoteen verrattuna. Näin on
saatu poistettua ainakin osa esim. yritysfuusioiden vaikutuksista. Myöhemmin selostettavan,
käytetyn estimointimenetelmän vuoksi edellytettiin myös, että yrityksestä on havaintoja vähintään viideltä peräkkäiseltä vuodelta. Näiden
kriteerien jälkeen jäljelle jäävässä paneeliaineistossa on yhteensä 410 yritystä, joiden yhteenlaskettu työvoiman määrä vaihtelee tarkasteltavasta vuodesta riippuen 430 000 ja 650 000
henkilön välillä. Paneeli on ns. epätasapainoinen paneeli, jossa myös yritysten määrä vaihtelee poikkileikkauksittain. Eniten on mukana
yrityksiä vuonna 1991 (356) ja vähiten vuonna
1997 (225).
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.500
(.043)

.439
(.061)
.356
(.043)

.200
(.047)

–.250
(.057)
–.100
(.049)

–.361
(.095)

7 Talonrakennustoiminta (15)
Maa- ja vesirakennus (16)

8 Kaasu-, sähkö- ja vesihuolto (14) –.270
Kauppa (17)
(.048)
Ravitsemus- ja majoitustoiminta (18)
Liikenne (19)
–.032
(.066)

5 Kemia (8)

6 Savi-, lasi- ja kiviteollisuus (10) –.236
Metallin perusteollisuus (11)
(.075)
Koneiden ja laitteiden valmistus (12)
Kulkuneuvojen valmistus (13)
–.335
(.075)

4 Graafinen teollisuus (7)

9 Rahoitus- ja vakuutus (20)
Kiinteistö- ja liike-elämää
palveleva toiminta (21)

10 Muut yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut (23)

.254
(.088)

.338
(.050)

.375
(.044)

.865
(.059)

1.384
(.128)

.857
(.095)

.526
(.122)

.584
(.039)

.818
(.046)

.719
(.052)

.743
(.047)

.951
(.123)

.604
(.075)

log L(–1)

–.652
(.104)

–.216
(.082)

–.154
(.100)

–.272
(.103)

log L(–2)

.003
(.002)

–.004
(.001)

–.008
(.002)

–.016
(.004)

–.002
(.001)

–.006
(.002)

–.010
(.002)

–.011
(.004)

–.011
(.003)

Trendi

.941

.998

.959

.966

.974

.948

.978

.989

.997

.993

R2

1.80

1.51

1.65

1.35

1.44

1.74

1.58

1.23

1.62

1.35

DW

–.681

–2.671

–.120

–.750

–.533

–.567

–.550

–.890

–.643

–.434

–.750

1.045

1.879

.743

.990

.698

1.202

.772

1.204

1.458

1.374

1.146

Pitkän ajan Pitkän ajan
palkkatuot.
jousto
jousto

w = nimellispalkka, s = sovamaksut palkkasummasta, q = toimialan hintaindeksi, L = työtunnit toimialalla, Y = toimialan tuotanto

Keskimääräinen jousto työllisyyspainoin

.140
(.040)

–.166
(.049)

3 Puutavarateollisuus (5)
Massa-ja paperiteollisuus (6)

.441
(.067)

–.139
(.060)

2 Elintarviketeollisuus (3)
Tevanake (4)

.454
(.081)

Log (Y)

–.297
(.098)

Log
(w(1+s)/q)

1 Metsätalous (2)

Toimiala

Taulukko 2. Toimiala-aineistosta lasketut työllisyysyhtälöt
Selitettävä muuttuja log (L), suluissa estimaattien keskivirheet
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N

Henkilöstö vuoden lopussa

W

Palkka = (henkilökulut sivukuluineen / tilikauden pituus) / henkilöstö

K

Pääoma = käyttöomaisuus tilinpäätöskäytännön mukaisin poistoin laskettuna

Y

Jalostusarvo = liikevaihto-aineet ja tarvikkeet-varastojen muutos-toiminnan muut kulut + valmistus omaan käyttöön

Y(TOL) Toimialan tuotanto
Q

Toimialan hintaindeksi

Aineiston keskeiset muuttujat määritelmineen on koottu yllä olevaan taulukkoon. Tilinpäätösajankohdan mukaan ennen maaliskuun
loppua tehdyt tilinpäätökset on laskettu edellisen vuoden havainnoiksi. Kaikki markkamääräiset suureet on muutettu reaalisiksi käyttäen
KESSU V -mallin aineistosta laskettuja toimialoittaisia hintaindeksejä.
Toimialan tuotanto sekä toimialoittaiset hintaindeksit ovat peräisin KESSU V-mallin aineistosta. Talouselämän tietokannassa toimialajako poikkeaa KESSU-mallin toimialajaosta.
Toimialan tuotanto on laskettu linkittämällä
ETLAn aineiston toimialat KESSUn toimialajaotukseen alla olevan taulukon mukaan.
ETLAn aineisto luokittelee yrityksen päätoimialaksi toimialan, jolta yritys saa vähintään 60 %
liikevaihdostaan. Muutoin yritys on luokiteltu
monialayritykseksi. Näiden yritysten kohdalla
on käytetty toimialan tuotannon määränä
KESSUn toimialojen summaa. Myös muita vaikeasti yhdistettäviä toimialoja varten on eräitä
KESSUn toimialoja aggregoitu yhteen.
Taulukossa 3 on esitetty ensimmäisiä yritysaineistolla laskettuja estimointituloksia. Estimointimenetelmä on ns. kiinteiden vaikutusten
malli. Kiinteiden vaikutusten malli poistaa pysyvät yritysten väliset, esimerkiksi tuotantotavasta tai teollisuudenalasta johtuvat erot työvoiman kysynnässä.

Ensimmäisessä ja toisessa sarakkeessa esitetyt estimaatit vastaavat periaattessa toimiala-aineistosta laskettuja estimaatteja. Yrityksen henkilöstön määrää selitetään viivästetyllä henkilöstön määrällä, reaalisilla palkkakustannuksilla, ja tuotannon määrällä (sarakkeessa 1 toimialan ja sarakkeessa 2 yrityksen oman tuotannon
määrällä). Myös yritysaineistossa käytettävissä
oleva pääomakantamuuttuja on lisätty estimoituihin yhtälöihin. Kaikki parametrit ovat etumerkiltään odotetun suuntaisia ja tilastollisesti
erittäin merkitseviä. Kertoimien perusteella lasketut pitkän ajan palkkajoustot ovat melko lähellä toimialatason aineistosta saatuja estimaatteja, joskin hieman niitä suurempia.
Sarakkeisssa 3 ja 4 yhtälöt on estimoitu uudelleen lisäämällä estimoitaviin yhtälöihin havaintovuotta kuvaavat indikaattorimuuttujat.
Vuosidummyt kontrolloivat makrotason vaihteluja, jotka vaikuttavat kaikkiin yrityksiin. Niiden lisääminen estimoitaviin yhtälöihin on perusteltua, koska eri yrityksistä on havaintoja eri
vuosilta. Vuosidummyjen lisääminen ei juurikaan muuta parametriestimaatteja, joten työvoiman kysynnän palkkajoustot ovat lähellä sarakkeiden 1 ja 2 estimaatteja.
Taulukon 3 estimointituloksia arvioitaessa
on syytä kiinnittää huomiota kahteen ekonometriseen ongelmaan, jotka voivat aiheuttaa harhaa
parametriestimaatteihin. Ensinnäkin palkka-
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Taulukko 3. Yritysaineistosta lasketut työvoiman kysyntäyhtälöt
Selitettävä muuttuja Log (henkilöstö)
(1)

(2)

(3)

(4)

Log N (t–1)

.684
(.012)

.530
(.011)

.690
(.012)

.530
(.011)

Log (w/q)

–.233
(.015)

–.407
(.013)

–.240
(.017)

–.377
(.015)

Log K

.083
(.006)

.038
(.005)

.088
(.006)

.048
(.005)

Log Y (TOL)

.059
(.010)

Log Y (firma)

.007
(.010)
.293
(.008)

.267
(.009)
Vuosidummyt

Vuosidummyt

Palkkajousto (pitkan ajan)

–.737

–.867

–.776

–.802

Selitysaste
N havaintoja
N yrityksiä

.61
3185
410

.73
3185
410

.66
3185
410

.75
3185
410

Suluissa estimaattien keskivirheet. Selitysasteet ovat within-selitysasteita, joissa ei näy yritysdummyjen vaikutus.

muuttuja on laskettu jakamalla palkkakustannukset henkilöstön määrällä ja selitettävänä
muuttujana on henkilöstön määrä. Jos henkilöstön määrä vuoden lopussa ei kuvaa yrityksessä
koko vuoden aikana tehtyjen työtuntien määrää
eli jos muuttujassa on mittausvirhettä, ovat
palkkamuuttujan kertoimet harhaisia (liian suuria negatiivisia vaikutuksia). Toinen ongelma
on viivästetyn selitettävän muuttujan kerroin,
joka vaikuttaa pitkän ajan joustoarvioihin. Dynaamisessa kiinteiden vaikutusten paneelimallissa viivästetyn selitettävän muuttujan kerroin
on harhainen sen vuoksi, että viivästetty selitettävä muuttuja on automaattisesti korreloitunut
yhtälön virhetermin kanssa (ks. esim. Hsiao
1986).

84

Taulukossa 4 työvoiman kysyntäyhtälöt on
estimoitu uudestaan yleistettyä momenttimuuttujamenetelmää (GMM) käyttäen. Menetelmän
idea on käyttää viivästetyn selitettävän muuttujan ja muiden endogeenisten muuttujien instrumentteina riittävän pitkälle viivästettyjä muuttujia, jotka ovat korreloimattomia yhtälön virhetermin kanssa (Arellano ja Bond, 1989). Estimointi on tehty Arellanon ja Bondin kehittämän DPD-ohjelman avulla.
Koska ekonometriset tulokset on johdettu
differenssimuodossa estimoitavalle yhtälölle,
on sarakkeessa 1 vertailun vuoksi aluksi estimoitu differenssiyhtälö tavallisella pienimmän
neliösumman menetelmällä. Yhtälössä ovat
mukana myös viivästetyt selittävät muuttujat,
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Taulukko 4. Yritysaineistosta GMM- menetelmällä laskettuja työvoiman kysyntäyhtälön estimaatteja
(1)

(2)

(3)

(4)

DLog N (t–1)

.036
(.021)

.773
(.110)

.751
(.103)

.711
(.055)

DLog N (t–2)

.013
(.017)

–.108
(.025)

–.105
(.024)

–.092
(.020)

DLog (w/q)

–.402
(.018)

–.358
(.036)

–.359
(.036)

–.181
(.057)

DLog (w/q) (t–1)

–.125
(.020)

.158
(.063)

.151
(.060)

.092
(.044)

DLog Y

.247
(.010)

.199
(.025)

.203
(.025)

.137
(.034)

DLog Y (t–1)

.101
(.012)

–.101
(.034)

–.097
(.032)

–.078
(.023)

Dlog K

.064
(.008)

0.056
(.015)

.055
(.015)

.047
(.029)

Vuosidummyt

Vuosidummyt

Vuosidummyt

OLS

GMM- instr.
Viivästetylle
selitettävälle,
muut eksogeenisia

Vuosidummyt,
Toimialadummyt
GMM –instr.
Viivästetylle
selitettävälle,
muut eksogeenisia

Myös palkat,
pääoma ja
tuotanto
instrumentoitu

Palkkajousto (pitkan ajan)

–.555

–.598

–.587

–.235

N havaintoja
N yrityksiä
M2 [d.f.]
Sargan test [d.f.]

2329
410

2329
410
.866 [352]
31.4[25]

2329
410
.857 [352]
32.6 [25]

2329
410
.634 [352]
72.7[66]

Suluissa estimaattien keskivirheet. m2 on testi toisen asteen autokorrelaatiolle. Estimoinnissa käytetty tilastollinen täsmennys perustuu oletukselle, ettei jäännöstermeissä ole toisen asteen autokorrelaatiota. Sargantesti testaa instrumenttien validisuutta. Kumpikaan testi ei viittaa ongelmiin mallitäsmennyksessä.

jotka saavat kaikki tilastollisesti merkitseviä
kertoimia. Estimoitu työvoiman kysynnän pitkän ajan palkkajousto on hieman pienempi kuin
kiinteiden vaikutusten mallissa.
Sarakkeessa 2 on malli estimoitu uudestaan
GMM-menetelmällä instrumentoimalla viivästetty selitettävä muuttuja käyttäen instrument-

teina kaikkia eksogeenisia muuttujia ja niiden
viivästettyjä arvoja sekä selitettävän muuttujan
kahdella periodilla viivästettyjä arvoja. Suurin
muutos näkyykin viivästetyn selitettävän muuttujan kertoimessa, joka kasvaa 0.77:aan. Estimoitu pitkän ajan palkkajousto kasvaa itseisarvoltaan myös vajaat 10%. Sarakkeesssa 3 on
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KESSU V -mallin aineiston mukainen yksityisen sektorin palkkasumma veroasteen muutoksella sekä työllisyyden kasvusta koituva
palkkasumman muutos. Tämän lisäksi on otettava huomioon työllisyyden parantumisesta aiheutuva verotulojen kasvu, joka tässä laskelmassa on sisällytetty työllisyyden paranemisesta julkiselle sektorille koituviin säästöihin (ks.
alla).
Työttömyysmenojen pieneneminen on arvioitu laskemalla ensin estimoitujen joustojen
avulla veronalennuksesta koituva nimellispalkkojen muutos ja sitten reaalipalkkajoustojen
avulla palkkakustannusten muutoksen vaikutus
työllisyyteen. Perusvuotena laskelmissa on käytetty vuoden 1997 palkkasummaa ja työllisten
määrää.
Työllisyyden paranemisesta valtiontalouteen
koituu säästöä työttömyysmenojen pienenemisen ja kasvavien verotulojen ansiosta. Taulukon
5 laskelmissa on käytetty hyväksi Viitamäen
(1998) TUJA-malliin perustuvia arvioita. Viitamäen mukaan työttömän työllistymisestä yksityiselle sektorille kertyy julkiselle sektorille
(mukaanlukien kunnat ja sosiaalivakuutusrahastot) säästöä keskimäärin 98 000 mk. Laskelmassa oletetaan, että työttömät työllistyvät yksityiselle sektorille eri työttömyysturvaetuuksia saaneiden lukumäärän suhteessa. Laskelma perustuu simulointiin, jossa on ensin tehty normaali
verotuslaskelma TUJA-mallin otoshenkilöille
todellisten tulotietojen perusteella. Sen jälkeen
on satunnaisesti valittu työttömien joukosta
työllistyvät, laskettu näille odotettu palkka ja
poistettu työttömyysturvaetuudet. Ansiosidonnaista päivärahaa saaville palkka on laskettu
päivärahan perusteella ja työmarkkinatuella tai
peruspäivahalla olleiden palkaksi on arvioitu n.
80 % palkansaajien keskipalkasta. Laskelmissa
on otettu huomioon myös asumis- ja toimeentulotukien muutokset sekä käytettävissä olevan
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tulon muutoksista koituva välillisten verojen
kertymän muutos (Viitamäki 1998).
Viitamäen laskelma lienee luotettavin Suomessa tehty arvio työllisyyden paranemisesta
julkiselle sektorille koituvista säästöistä. Sitä
voi kuitenkin kritisoida kahdesta perusolettamuksesta. Ensinnäkin, Viitamäen tutkimuksessa ansiosidonnaisella päivärahalla ja työmarkkinatuella olevien työllistymistodennäköisyys on
oletettu samaksi. Koska pitkäaikaistyöttömien
työllistyminen on käytännössä huomattavasti
vaikeampaa kuin lyhyen aikaa työttömänä olleiden, voisi olettaa peruspäivärahalla olevien
työllistymistodennäköisyyden olevan pienempi
kuin ansiosidonnaista päivärahaa nauttivien.
Toisaalta, suhteellisen korkeaa ansiosidonnaista päivärahaa saavalla ei ole yhtä hyviä kannustimia työn etsimiseen kuin peruspäivärahaa saavilla. Tällä oletuksella ei kuitenkaan näytä olevan suurta merkitystä julkisen talouden rahoitusaseman kannalta, sillä julkisen sektorin säästö pienipalkkaisen peruspäivärahaa saavan ja
keskipalkkaisen ansiosidonnaista saavan työttömän työllistymisestä on suurinpiirtein sama.
Viitamäen arvioissa tehty oletus työllistyvien
palkkatasosta on laskelmiemme kannalta melko
kriittinen kohta. Siinä oletetaan ansiopäivärahaa
saavien työllistyvän aikaisemmalle palkkatasolleen ja peruspäivärahaa saavien palkkatasolle,
joka vastaa 80 % palkansaajien keskipalkasta.
Näitä lukuja tulee pitää pikemminkin yli- kuin
aliarvioina. Luotettava selvitys työttömyysjaksojen aiheuttamista palkanmenetyksistä vaatisi
paneeliaineiston, jossa työttömien palkkataso
voitaisiin havaita sekä ennen työttömyysjaksoa
että sen jälkeen. Tällaista selvitystä ei ole käytettävissä. Kuitenkin Kyyrän (1998) estimoimien palkkayhtälöiden mukaan edellisenä
vuonna työttömänä olleiden palkkataso on keskimäärin 12 % pienempi kuin muuten samanlaisten koko edellisen vuoden työssäolleiden
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palkkataso. Toisaalta kaksi kolmasosaa työttömyyden paranemisesta koituvasta säästöstä on
seurausta työttömyysmenojen pienenemisestä ja
oletus työllistyneiden palkoista vaikuttaa vain
verotulojen muutokseen. Käyttäen Viitamäen
vertailulaskelmia voidaan karkeasti arvioida,
että jos työllistyvien palkkataso on 12 % pienempi kuin peruslaskelmassa, julkiselle sektorille koituva säästö työllistyvää työtöntä kohti
jää n. 9500 mk pienemmäksi kuin peruslaskelmassa.
Taulukossa 5 onkin esitetty kaksi vaihtoehtoista laskelmaa. Ensimmäisessä työllistyvien
palkkataso oletetaan Viitamäen arvion mukaiseksi ja toisessa tätä arviota pienennetään 12 %.
Veronalennusten vaikutus julkisen sektorin
talouteen riippuu myös siitä, mitä oletetaan työvoiman kysynnän reaalipalkkajoustoista. Yritysaineistoon perustuvat palkkajoustoestimaatit
olivat huomattavasti pienempiä kuin toimialadatasta lasketut estimaatit. Mitä pienempiä työvoiman kysynnän palkkajoustot ovat, sitä pienempi on veronalennuksista koituva työllisyyden kasvu ja sitä pienempiä julkisen sektorin
työttömyysmenojen säästöt.
4.2. Työnantajan sova-maksun alentamisen
vaikutukset
Edellä selostettujen menettelyihin perustuen
taulukossa 5 tarkastellaan työnantajan sovamaksujen alentamisen vaikutuksia työllisyyteen
ja julkiseen talouteen. Laskelman perustana on
oletus, että sova-maksua alennetaan kahdella
prosenttiyksiköllä.
Taulukossa 5 on laskettu veroasteen muutoksen vaikutuksia kolmella erilaisella joustoestimaatilla. Esimmäisen sarakkeen vaihtoehdossa
A oletetaan palkkajoustojen olevan yritysaineistosta estimoidun –0.24 suuruisia. Toisessa sarakkeessa B käytetään Hamermeshin (1993)

‘konsensus-estimaattia’ –0.3. Lopuksi kolmannen sarakkeen C laskelmat perustuvat toimialadatasta estimoituun palkkajoustoon –0.68. On
myös syytä todeta, että taloudellisen integraation eteneminen todennäköisesti lisää työn kysynnän palkkajoustoa. Tällöin historialliseen
yritysaineistoon perustuva estimaatti ei välttämättä ole relevantti tulevaisuudessa. Osin tästä
syystä olemme raportoineet tuloksia myös korkeammilla työn kysynnän joustoarvioilla kuin
paneeliaineistosta saatuun joustoestimaattiin
perustuen.
Paneeliaineistoon perustuvan palkkajoustolaskelman A mukaan kahden prosentin sosiaaliturvamaksujen alentamisen vaikutus olisi noin
4500 uutta työllistä ja kustannukset noin
2,9 mrd. markkaa. Oletukset laskelmaa A suuremmista työvoiman kysynnän palkkajoustoista vaikuttavat sekä uusien työllisten määrään
että julkisen sektorin rahoitusasemaan. Sovamaksutulojen vähennys ilman palkka- ja työllisyysvaikutuksien huomioonottamista on kaikissa laskelmissa noin 3,3 mrd markkaa.
Arvio uusien työllisten määrästä on myös
herkkä oletuksille työvoiman kysynnän palkkajoustoista. Kun laskelmassa A kahden prosenttiyksikön sova-maksuale toisi noin 4500 uutta
työllistä, olisi palkkajoustoestimaatin –0,3
perusteella arvioitu uusien työllisten määrä
n. 5800 ja estimaatin –0,68 perusteella arvioitu
jo yli 13000.
On huomattava, että työttömyysmenot alenevat luonnollisesti huomattavasti enemmän, jos
palkkakustannusten pieneneminen johtaa suurempaan työvoiman kysynnän kasvuun. Palkkajoustoestimaatin kasvattaminen –0.3:een ei vielä ratkaisevasti muuta julkisen sektorin rahoitusasemaa, mutta jos palkkajoustot tosiasiassa
olisivat KESSU-aineistosta estimoitujen suuruisia, maksaisi kahden prosenttiyksikön sovamaksuale julkiselle sektorille 2,0–2,1 mrd mar-
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Taulukko 5. Sova-maksujen muutoksen vaikutus julkiseen talouteen
Työnantajien sova-maksu laskee 2 prosenttiyksiköä
A. palkkajousto
–0.24

B. Palkkajousto
–0,3

C. Palkkajousto
–0,68

Sova-maksujen muutos % yksikköä

–2,00 %

–2,00 %

–2,00 %

Palkkojen jousto sovan suhteen

–0,21

–0,21

–0,21

Palkkakustannusten muutos

–1,25 %

–1,25 %

–1,25 %

Palkkojen suhteen

–0,24

–0,30

–0,68

Työllisten määrän muutos

4 532

5 785

13 132

–3 309

–3 311

–3 327

446

569

1 292

Kokonaisvaikutus julkiseen talouteen (1)

–2 863

–2 742

–2 036

Sova-alennuksen johdosta alentunut verotulo (2)

–3 307

–3 310

–3 324

403

514

1 168

–2 904

–2 796

–2 157

Työllisyyden jousto

Sova-alennuksen johdosta alentunut verotulo (1)
Työttömyyden alenemisesta säästö julkiselle
sektorille (1)

Työttömyyden alenemisesta säästö julkiselle
sektorille (2)
Kokonaisvaikutus julkiseen talouteen (2)

Vaihtoehto (1) perustuu suoraan Viitamäen arvioihin, kun taas (2):ssa käytetään oletusta alemmista palkoista.
Kaikki luvut taulukon kahdessa alimmassa osiossa ovat miljoonia markkoja.

kaa, eli lähes miljardi markkaa vähemmän kuin
vaihtoehdossa A.
4.3. Keskimääräisen tuloveroasteen
alentamisen vaikutukset
Tarkastelemme seuraavaksi keskimääräisen
työtuloveron alentamisen vaikutuksia työllisyyteen ja julkisen talouteen. Taulukossa 6 esitetyssä laskelmassa lähdetään tilanteesta, jossa
keskimääräistä tuloveroa alentamalla saadaan
(mallin mukaan arvioituna) samansuuruinen
palkkakustannusten muutos ja siten sama työllisyysvaikutus kuin edellä olevassa taulukossa 5. Tämä saavutetaan, mikäli ko. veroastetta
alennetaan noin 1,44 %-yksikköä.
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Veromuutoksen vaikutukset niin työllisyyteen kuin julkiseen talouteenkin ovat jälleen
herkkiä työn kysynnän jouston suhteen. Kuten
edellä todettiin, periaatteessa yritystason aineistoon perustuvaa arviota voi pitää parhaana,
mutta sitä heikentää käytetyn aineiston edustavuuden puute. Tästä syystä on luontevaa käyttää arviota –0.30 tai sitäkin suurempaa lukua
ko. jouston arvona mm. taloudellisen integraation etenemiseen viitaten.
Oletettu 1,44 %-yksikön alennus, joka siis
kasvattaa työllisyyttä saman verran kuin kahden
%-yksikön sova-maksuale, aiheuttaa joustoestimaateilla B ja C julkisen talouden nettokustannuksia 1,1 tai 1,8 miljardia markkaa eli hieman
vähemmän kuin sova-maksun tapauksessa.
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Taulukko 6. Keskimääräisen tuloveroasteen muutoksen vaikutus julkiseen talouteen
Keskimääräinen veroaste laskee 1,44 prosenttiyksiköä (jolloin työllisten määrän muutos on sama kuin sotumaksun 2 prosenttiyksikön alennuksella)
A. P-jousto
–0.24

B. P-jousto
–0,3

C. P-jousto
–0,68

Veroasteen muutos % yksikköä

–1,44 %

–1,44 %

–1,44 %

Palkkojen jousto veron suhteen

0,56

0,56

0,56

Palkkakustannusten muutos

–1,25 %

–1,25 %

–1,25 %

Työllisyyden jousto palkkojen suhteen

–0,24

–0,30

–0,68

Työllisten määrän muutos

4 532

5 785

13 132

–2 383

–2 385

–2 397

446

569

1 292

Kokonaisvaikutus julkiseen talouteen (1)

–1 937

–1 816

–1 105

Veronalennuksen johdosta alentunut verotulo (2)

–2 382

–2 384

–2 395

403

514

1 168

–1 980

–1 870

–1 227

Veronalennuksen johdosta alentunut verotulo (1)
Työttömyyden alenemisesta säästö julkiselle
sektorille (1)

Työttömyyden alenemisesta säästö julkiselle
sektorille (2)
Kokonaisvaikutus julkiseen talouteen (2)

Vaihtoehdot (1) ja (2) perustuvat samoihin taustaoletuksiin kuin taulukon L.3.1 vastaavat kohdat.

Tämä suhteellinen halpuus johtuu lähinnä siitä,
että tuloveroastetta lasketaan prosenttiyksiköissä mitaten vähemmän kuin sova-maksua.
On kuitenkin syytä korostaa, että taulukkojen 5 ja 6 laskelma perustuu oletukselle verotuksen kevennyksen kohdistumisesta vain yksityisen sektorin palkansaajiin. Työnantajien
sova-maksujen alennuksessa tämä olisi ehkä
mahdollistakin, mutta tuloverotuksen osalta on
otettava huomioon kaksi muuta seikkaa – sekä
tulonsiirtoja saavien ja julkisen sektorin työntekijöiden veronalennuksen kustannukset.
Käytettävissä olevan aineiston avulla voidaan esittää joitakin karkeita arvioita laskentakehikosta puuttuvien erien nettovaikutuksista.
Ensinnäkin vuonna 1997 julkisen toiminnan
palkkasumma oli kansantalouden tilinpidon

mukaan n. 69 mrd mk eli 28% koko palkkasummasta (242 mrd mk) tai 42% yrittäjätoiminnan
palkkasummasta (165 mrd mk). Tulonsiirroista
tärkein erä on eläkkeet. TUJA-mallin aineiston
mukaan eläketulot olivat vuonna 1997 77 mrd
mk eli 29% palkkatuloista. Yrittäjätoiminnan
palkkatulot muodostavat siis vain vähän yli
puolet palkkojen ja eläkkeiden summasta. Oletus, että tuloveron alennus kohdistuu samansuuruisena myös julkisen sektorin palkansaajiin ja
eläkkeensaajiin johtaa tulokseen, jonka mukaan
veronkevennyksen kustannus olisi 1,8 kertainen
verrattuna tilanteeseen, jossa kevennys kohdistuu pelkästään yksityisen sektorin palkansaajiin. Taulukossa 6 esitetty 2,4 mrd markan verotulokertymän menetys kasvaisi noin 4,4 miljardiin.
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Tarkistuksen vuoksi teimme vastaavan laskelman myös TUJA-mallin avulla. Lisäongelman tähän laskelmaan tosin tuotti se, että estimoiduissa palkkayhtälöissä käytetty Suomen
Pankin BOF-mallin aineistosta peräisin oleva
keskimääräinen veroaste ei ole vertailukelpoinen TUJA-mallista lasketun veroasteen kanssa.
Veroasteen muutosta onkin TUJA-mallissa simuloitu yksinkertaisesti muuttamalla kunnallisveroäyriä. Laskelman mukaan yhden prosenttiyksikön alennus keskimääräisessä kunnallisveroäyrissä pienentää verotulokertymää (kunnat
ja valtio yhteenlaskettuna) n. 3,3 mrd markkaa.12 Taulukon 6 mukainen 1,44 % keskimääräisen veroasteen alennus pienentää verotulokertymää siis noin 4,7 mrd mk, joka on perusvuoden muutos huomioonottaen samaa suuruusluokkaa kuin tilinpidon palkkasummien
avulla arvioitu luku yllä.
Huomautettakoon vielä, että kaikki ylläolevat laskelmat perustuvat oletukseen, että julkisen sektorin työllisyys ei muutu. Julkisen sektorin työvoiman kysyntä onkin laajempi ja erikseen selvitettävä kysymys, johon emme tässä
raportissa ota kantaa. Sen sijaan julkisen sektorin palkat neuvotellaan samaan tapaan kuin yksityisen sektorin palkat. Olettaen, että palkat
reagoivat veronkevennyksiin julkisella sektorilla samalla tavalla kuin yksityiselläkin sektorilla, säästää julkinen sektori palkkakustannuksissa noin 870 miljoonaa markkaa (1,25% julkisen
sektorin palkkasummasta 69 mrd mk). Taulukon 6 mukaisen veronkevennyksen ulottaminen
koskemaan myös julkisen sektorin työntekijöitä ja eläkeläisiä maksaisi siis taulukossa esitetyn 2,4 mrd markan sijaan n. 3,5 mrd markkaa.
12
Luku perustuu vuoden 1999 tuloennusteeseen,
kun aikaisemmisssa taulukoissa verotulokertymän
muutoksia on arvioitu vuoden 1997 palkkasummien
perusteella.
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Koska työllisyysvaikutus olisi sama, olisi kokonaiskustannus julkiselle taloudelle myös
1,1 mrd suurempi kuin taulukossa esitetty.
4.4. Täydentäviä havaintoja
On syytä korostaa, että ylläolevasta laskentakehikosta puuttuu myös veronkevennyksestä koituva käytettävissä olevien tulojen kasvun potentiaalinen vaikutus kysyntään ja tätä kautta myös
työllisyyteen. Tämän huomioon ottaminen vaatisi käytettävissä olevien tulojen muutosten vaikutuskanavat kvantifioivan ja käyttämämme
laskentakehikon kanssa yhteensopivan makrotaloudellisen mallin, jota laskelmaa tehdessä ei
valitettavasti ollut käytössä.
Valtionvarainministeriön KESSU V -mallilla tehtyjen laskelmien mukaan tuloverotuksen
keventäminen 2 mrd. markalla parantaisi työllisyyttä 5000 hengellä ja toisi käytettävissä olevien tulojen kasvun kysyntävaikutusten kautta
takaisin välillisinä ja välittöminä veroina noin
1,1 miljardia. Tässä laskelmassa oletetaan mm.,
että palkat eivät reagoi veronkevennykseen. Tuloveron kevennys rahoittaisi itsensä siis noin
puoliksi, vaikka palkkakustannukset eivät
muuttuisi. On kuitenkin huomattava, että KESSU V -mallilla tehty laskelma ei kuitenkaan ole
kunnolla vertailukelpoinen tässä raportissa esitettyjen tulosten kanssa.
Myös sova-maksujen muutoksella on vaikutuksia, jotka eivät näy laskentakehikossa. Osa
työvoimakustannusten pienenemisestä voi kilpailutilanteesta riippuen alentaa lopputuotteitten hintaa ja siten kasvattaa kysyntää. Samaten
yritysten voitot kasvavat palkkakustannusten
pienentyessä. Kun palkkataso kasvaa sovamaksujen pienentyessä, kasvavat kuluttajien
käytettävissä olevat tulot. Näillä tulonlisäyksillä on samanlainen kysyntää ja työllisyyttä elvyttävä vaikutus kuin veronkevennyksillä. KESSU
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V -mallin mukaan 2 mrd. markan kevennys
sova-maksuissa13 merkitsisi noin 0,5 mrd markan nettokustannusta julkiselle taloudelle ja kohentaisi työllisyyttä noin 6600 hengellä. Nämä
tulokset viittaavat siihen, että veronalennuksen
kulutuskysyntää elvyttävät vaikutukset voivat
olla huomattavia.14 Käyttökelpoisen kokonaistaloudellisen makromallin puuttuessa emme voi
ottaa asiaan kantaa tämän tarkemmin.

5. Johtopäätökset
1990-luvun alun laman myötä Suomeen syntynyt korkea työttömyys on ripeän kasvun myötä
vähitellen hellittänyt, mutta paljon hitaammin
kuin mitä taloudellisen kasvun nopeuden, alentuneiden reaalikorkojen ja lisääntyneen rahoitusjärjestelmän vakauden huomioonottaen olisi
ehkä voinut ajatella. Onkin esitetty näkemyksiä,
joiden mukaan laman aikana tapahtunut kehitys
johti voimakkaaseen rakenteellisen työttömyyden kasvuun. Tässä yhteydessä lamavuosien aikana tapahtunutta verotuksen kiristymistä on
pidetty eräänä osatekijänä. Epäilemättä keskeisimpiä veromuotoja ovat työvoimaan kohdistuvat verot ja maksut, jotka vaikuttavat suoraan
työmarkkinoiden kautta palkanmuodostukseen
ja työllisyyteen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ollut arvioida tuloverotuksen ja työnantajan sova-maksujen muutosten palkka- ja työl13

Noin kolmasosa sova-maksun kevennyksestä kohdistuu julkisen sektorin työnantajamaksuihin. Tältä
osin on kyse julkisen sektorin sisäisistä rahavirroista, joiden johdosta erityisesti kuntien rahoitusasema
kohenee. Yrittäjätoiminnan osuus veronkevennyksestä on n. 1.4 mrd markkaa.

14
Tämä riippuu myös työttömyyden luonteesta. Jos
työttömyys on kokonaan rakenteellista, niin käytettävissä olevien tulojen muutoksista johtuvia konaiskysyntävaikutuksia työllisyyteen ei ole.

lisyysvaikutuksia sekä niiden vaikutuksia julkisen sektorin talouteen.
Estimointitulosten mukaan sova-maksun tai
keskimääräisen tuloveroasteen alentamisen vaikutusten suuruus työllisyyteen ja julkiseen talouteen riippuu keskeisesti sekä palkkatason joustosta ao. veron suhteen että työllisyyden joustosta reaalipalkan suhteen. Tässä tutkimuksessa
kyseiset joustot arvioitiin aluksi toimialatason
aineistolla, minkä jälkeen työllisyyden reaalipalkkajousto estimoitiin vaihtoehtoisesti myös
yritystason aineistosta. Jälkimmäisestä aineistosta saatu joustoestimaatti on jonkin verran
pienempi kuin toimiala-aineistosta saatu. Veromuutosten vaikutusten suuruus on melko herkkä laskelmassa käytettävälle työllisyyden palkkajouston arvolle.
Mallin mukaan sova-maksun alentaminen
2 prosenttiyksiköllä kohentaa työllisyyttä noin
5800–13000 hengellä työllisyyden reaalipalkkajouston suuruudesta riippuen. Toimenpiteen
nettokustannus julkiselle taloudelle olisi vastaavasti noin 2,7–2,0 mrd markkaa. Vastaavansuuruiset työllisyysvaikutukset voidaan saada aikaan alentamalla palkansaajien keskimääräistä
tuloveroastetta noin 1,44 prosenttiyksikköä. Tämän toimenpiteen kustannusvaikutus olisi 2,8–
2,1 mrd markkaa ko. joustoarviosta riippuen eli
hieman korkeampi kuin sova-maksuvaihtoehdossa.
Juuri todetut tulokset viittaavat siihen, että
verotuksen käyttö työllisyyden kohentamiseen
on suhteellisen kallista. Tähän on varaumana
syytä korostaa, että tutkimuksessa ei voitu ottaa
huomioon niitä veronalennusten vaikutuksia
kokonaiskysyntään ja työllisyyteen, jotka syntyvät käytettävissä olevien tulojen muutoksesta. Näiden vaikutusten arvioimiseksi tulisi kehittää erillinen analyysikehikko, mikä tämän
tutkimuksen aikataulun puitteissa ei ollut mahdollista toteuttaa. KESSU V -mallin antamat ar-
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viot viittaavat suurehkoihin kysyntävaikutuksiin, mutta ne eivät ole kunnolla yhteensopivia
tässä tutkimuksessa rakennetun työvoimakustannusten merkitystä korostavan arviointimallin
kanssa.
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