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1. Johdanto

Jaana Kurjenoja (2005) tarttui haastavaan ai-
heeseen tutkiessaan sitä, kuinka paljon viime
vuosien tuloveronalennukset ovat tulleet mak-
samaan. Hänen päätuloksensa on, että vuosi-
en 1996–2003 veronalennusten kustannukset
jäävät kymmenesosaan eli noin 475 miljoonaan
euroon ennakoidusta 4,8 miljardista.

Kritisoimme jo aiemmin (HS 30.1.05) tätä
tutkimusta ja ennen muuta sitä seurannutta uu-
tisointia. Koska sanomalehden yleisönosastos-
sa ei voi esitellä laajasti näkemyksensä perus-
teluja, yritämme tässä valottaa tarkemmin kriit-
tisyytemme syitä.

2. Miten tulisi tutkia?

Peruskysymys on se, kuinka paljon verotuloja
olisi saatu, jos veronkevennyksiä ei olisi tehty.
Tätä verrataan sitten toteutuneeseen veroker-
tymään, ja erotuksena saadaan veronalennus-
ten kustannukset.

Yksinkertaisin tapa on ajatella, että verotuksel-
la ei ole käyttäytymisvaikutuksia. Tällöin ve-
ronalennuksen hintalappu on suoraan keven-
nyksen määrä kerrottuna veropohjan koolla.
Jos ajatellaan, että valtion menoja ei samanai-
kaisesti muuteta, ja kuluttajat eivät ole täysin
ricardolaisia, heidän kulutuskysyntänsä kasvaa,
ja osa alennuksista tulee takaisin muiden vero-
jen tuottona.

Monimutkaisempi, ja oikea, tapa olisi en-
sin arvioida verotuksen käyttäytymisvaikutuk-
set: kuinka työn tarjonta, työmarkkinoille osal-
listuminen, veronkierto, investoinnit yms.
muuttuvat, kun verotusta muutetaan. Paras lä-
hestymistapa tähän on käyttää huolellisesti
koottua mikroaineistoa, jolloin vaikutusten
identifioinnissa voidaan käyttää hyväksi sitä
seikkaa, että samanaikainen veromuutos vai-
kuttaa eri tavoin eri tahoihin.1 Tämä tarjoaa
mahdollisuuden puhdistaa tuloksista muut sa-

* Kiitämme Jaana Kurjenojaa datasta ja Roope Uusitaloa
hyödyllisistä neuvoista. Kaikki vastuu on toki meidän.

1 Blundell (1995) tarjoaa erinomaisen tällaisen lähestymis-
tavan peruskuvauksen.
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maan aikaan tapahtuneet makrotason muutok-
set. Toinen, täydentävä mahdollisuus on käyt-
tää maiden välistä paneeliaineistoa.2

Mikroekonometrista tutkimusta on maas-
samme tehtykin. Esimerkiksi Laine ja Uusita-
lo (2001) perehtyvät kannustinloukku-uudis-
tuksen vaikutuksiin. Alustavia tuloksia Lapin
sosiaaliturvamaksualennuskokeilun vaikutuk-
sista työn kysyntään tarjoavat Korkeamäki ja
Uusitalo (2005).3

Kun käyttäytymisvaikutusten suuruudesta
on käsitys, ne voidaan yhdistää staattiseen ana-
lyysiin tai haluttaessa jopa makromalliin (esi-
merkiksi Suomen Pankin AINO-malliin), jol-
loin saadaan periaatteessa paras mahdollinen
kokonaistalouden tason vaikutusarvo.

3. Kurjenojan työn kritiikkiä

Kurjenojan tutkimus ei sisällä mitään edellä
kuvatun kaltaista analyysiä, vaan siinä estimoi-
daan alla olevan tyyppinen malli (s. 37):

∆lnTt = α + β∆vt + χ∆lnYt + εt,

missä T on tuloveron kertymä, alaindeksi t viit-
taa vuoteen, jolta kertymä on koottu, v = Kur-
jenojan käyttämä muuttuja tuloveroasteelle,
Y = bruttokansantuote (BKT), ja ∆ merkitsee
muuttujan differenssiä. Aineisto on makrota-
son vuosihavaintoja, 1991–2003. Analyysissä
on mielestämme kolme keskeistä ongelmaa.

1. Kurjenoja ei selitä sitä, miksi hän on spe-
sifioinut estimoitavan yhtälön niin kuin on teh-
nyt. Jos lähdetään liikkeelle identiteetistä
T = tV, missä V = tuloverotuksessa verotetta-
va tulo, ja t = keskimääräinen veroaste, voidaan
päätyä identiteettiin ∆lnT = ∆lnt + ∆lnV. Tämä
muistuttaa Kurjenojan käyttämää yhtälöä pait-
si, että hänen yhtälössään ei ole veroasteen lo-
garitmin differenssiä, vaan suoraan veroasteen
differenssi. Veropohjan mittarina hän käyttää
BKT:ta, joka on toki puutteellinen tuloveron
pohjan mittari. Jos Kurjenojan käyttämät mit-
tarit ovat hyviä, pitäisi sekä ∆lnv:n että ∆lnY:n
kertoimen olla lähellä yhtä. Kun käytimme
Kurjenojan dataa siten, että selittäjänä oli ve-
roasteen logaritmin differenssi, sen kertoimeksi
tulikin hieman yli yksi (1,1).

2. Samoin raportissa selitetään puutteelli-
sesti, kuinka yhtälön avulla päädytään keskei-
seen tulokseen. Saadun tuloveroastemuuttujan
kerrointa käytetään raportissa seuraavasti: ”Mi-
ten vuodesta 1996 alkaneet veronkevennykset
ovat vaikuttaneet tuloverotuoton muutoksiin
analyysin perusteella? Tämä saadaan selville,
kun verrataan toteutunutta verotuottoa tuot-
toon, joka olisi toteutunut ilman veronkeven-
nyksiä kaikkien muiden tekijöiden pysyessä
muuttumattomina. Oletetaan siis, että veropro-
sentin muutoksilla ei ole vaikutusta talouskas-
vuun”. Tämän enempää ei varsinaisesta analyy-
sistä kerrota. Tulokseksi saadaan jo tuo mai-
nittu 475 miljoonaa euroa, joka olisi vain 10 %
ennakoidusta 4,8 miljardista.

Mutta koska veroasteen logaritmin diffe-
renssin kerroin on yksi, verokertymän jousto
veroasteen suhteen on yksi. Silloin 5,5 prosent-
tiyksikön, eli 15 prosentin pudotus veroastees-
sa vuodesta 1995 aiheuttaa yhtälön mukaan 15
prosentin pudotuksen verokertymässä. Vuo-
den 1995 verokertymä oli noin 20 miljardia

2 Koskela, Pirttilä ja Uusitalo (2004) vetävät yhteen tällai-
sia tutkimuksia siitä, kuinka verotus vaikuttaa työllisyyteen.

3 Aiemmassa tutkimuksessa Ilmakunnas (1997) ja Kuisma-
nen (1998) tutkivat verotuksen vaikutusta työn tarjontaan.
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euroa, mistä 15 % on 3 miljardia euroa (vuo-
den 2004 rahassa 3,4 miljardia euroa). Jos tämä
laskelma olisi oikea, tulivat veronalennukset
siis maksamaan noin 75 %, ei 10 %,  ennakoi-
dusta.

3. Yhtälön tulkinnaksi raportissa esitetään,
että verotuoton alenema on ennakoitua pie-
nempi siksi, että ansiotaso on noussut, ja ve-
ronmaksajia on siirtynyt ylempiin ja raskaam-
min verotettuihin tuloluokkiin (s. 38). Mieles-
tämme tämä ei voi olla oikea tulkinta sillä, jos
ansiotaso muuttui, nämä muutokset olivat yh-
teydessä BKT:n muutoksiin, mutta yllä oleva
luku saatiin olettamuksella, että BKT ei muu-
tu.

Toki verotuksen muutokset voivat vaikut-
taa siihen, missä muodossa tulot annetaan. Vai-
kutus on kuitenkin epäselvä ja on perusteita
olettaa, että tuloveron keventäminen suuntaa
tuloja alempiin tuloluokkiin ja näin ollen vä-
hentää verotuloja odotettua enemmän. Jos työ-
voima on kansainvälisesti liikkuvaa, niin vero-
tuksen keventäminen alentaa kotimaisia palk-
koja: nettotulo, jonka he voisivat saada ulko-
mailla, voidaan taata heille kotimaassa alem-
malla palkkatasolla. Samoin, jos palkoilla ha-
lutaan kannustaa työntekijöitä, niin verojen
noustessa myös palkkoja tulee nostaa, ja vero-
jen laskiessa sama kannustus saadaan aikaan
pienemmillä palkoilla.

Yleisesti, kun BKT ei muutu, tuloveron
tuotto voi kasvaa enemmän kuin mekaanisen
vaikutuksen lisäksi vain sen kautta, kuinka her-
kästi muuta verotettavaa tuloa siirretään tulo-
veron alaiseksi, kun tuloveroastetta lasketaan.
Se ei siis kuvaa esimerkiksi sitä, kuinka herkästi
pimeästi maksettuja tuloja siirretään virallisen
tuloverotuksessa verotettavan tulon piiriin.
Näin siksi, että koska estimoinneissa on vaki-
oitu BKT:n taso, niin samalla on vakioitu myös

pimeiden tulojen määrä: pimeiden tulojen il-
moittaminen verotukseen kasvattaisi myös
BKT:tä. Se ei siksi kuvaa myöskään sitä, kuin-
ka herkästi ihmiset lisäävät työntekoaan vero-
tuksen keventyessä.

Näin ollen tuloveroasteen kevennys voisi
johtaa siihen, että yritysverotuksen piiristä tai
muualta on siirretty tuloja henkilöverotuksen
piiriin. Tällaisen tuloksen perusteella ei voi teh-
dä mitään johtopäätöstä siitä, kuinka verotu-
lot muuttuvat, kun tuloveroja alennetaan. Kun
tuloverokertymän lasku vaimenee, niin muiden
verojen kertymä alenee, mikä tulisi ottaa huo-
mioon.

Lopuksi on selvää, että Kurjenojan esti-
mointeja häiritsee potentiaalisesti huomattava
simultaanisuusongelma. Verot vaikuttavat tie-
tysti myös BKT:hen. Samalla logiikalla, kun ve-
rotuotto kasvaa, voidaan veroastetta laskea.
Mitään luotettavia tuloksia ei voi saada, ellei
tätä simultaanisuusongelmaa joillakin tavoin
oteta huomioon.

4. Lopuksi

Koska Kurjenojan tutkimuksen aihe on niin
kiinnostava, media tarttui tuloksiin hanakasti
ja julkaisi ne sellaisinaan (näin esimerkiksi ta-
louslehdet Kauppalehti ja Taloussanomat, ja
MTV3:n ja YLEn TV2:n talousuutiset, Turun
Sanomat, pääkirjoitus 22.1.). Tämä tutkimuk-
sen saama huomio yhdessä siihen liittyvien tul-
kinta- ja muiden ongelmien kanssa sai meidät
puuttumaan tutkimukseen ja sen uutisointiin
julkisesti.

Vastineessaan  (HS 4.2.) Kurjenoja kritisoi
meitä siitä, että esitämme kritiikkiä, mutta
emme itse ole tuottaneet tutkimuksia. Se, että
tutkimusta ei ole paljon Suomessa tehty, on tie-
tysti totta. Poikkeuksia toki on, kuten edellä
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mainitut esimerkit osoittavat. Tutkimuksen
vähäisyys ei sen sijaan ole peruste sille, että
ehkä alun perin taustaselvitykseksi, ei varsinai-
seksi tutkimukseksi tarkoitettu työ raportoitiin
Veronmaksajien keskusliiton toimesta näyttä-
västi julkisuudessa uutena, käänteentekevänä
tutkimuksena aiheesta. 
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