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Tutkimus elintarvikkeiden
alv-alennuksen vaikutuksista
hämmentää

Heikki Lankinen
Tutkimuspäällikkö

Matkailu ja ravintolapalvelut Mara ry

ptt:n, Vattin ja turun yliopiston kansanta
loustieteen laitoksen yhteistyössä tekemään
tutkimukseen (holm, kiander, rauhanen ja
Vir�n 2007) elintarvikkeiden arvonlisäveron
alentamisen vaikutuksista sisältyy runsaasti
mielenkiintoista uutta tietoa ja ansiokasta ana
lyysia. Muun muassa siksi on valitettavaa, että
sen keskeiseen osaan eli laskelmiin kysyntä,
työllisyys ym. vaikutuksista liittyy oletuksia ja
johtopäätöksiä, joita ei voi tieteellisesti puolus
taa.

helmikuussa 2007 julkaistussa loppurapor
tissa on runsaasta ennakkokritiikistä1 huolimat
ta johtopäätös, jonka mukaan kaupparuuan
alvalennus ja siitä seuraava hintojen lasku li
säisivät paitsi kauppa myös ravintolaruuan

kysyntää. tämän talousteorian vastaisen tu
loksen mukaan ravintolaalan kannattaisi siis
jopa kannustaa poliittisia päättäjiä kauppa
ruuan alv:n alentamiseen, vaikkei ala itse kom
pensaatiota saisikaan.2

1. Kaupparuuan hinnanlasku ei
lisää ravintolaruuan kysyntää

talousteorian mukaan tuotteen substituutin
hinnanlasku vähentää kyseisen tuotteen kysyn
tää eli toisiaan korvaavien hyödykkeiden ky
synnän ristijousto on positiivinen. syystä tai
toisesta tutkijat kuitenkin katsovat, ettei teo
rian johtopäätös päde kauppa ja ravintola
ruuan tapauksessa.3

1 Ks. esim. Helsingin Sanomat 29.9.200��: ”Kaupparuuan
hinnanalennus haittaisi ravintoloita” ja ��.11.200��: ”Ravin
tolaala: Ruuan alvale söisi t�öpaikkoja”. Tutkimus julkis
tettiin ensimmäisen kerran 25.9.200�� ja toisen kerran joh
topäätöksiltään muuttumattomana 1��.2.2007. Kritiikkiä
tutkimuksen johtopäätökseen koskien kaupparuuan alv
alennuksen vaikutusta ravintoloiden ruokatarjoiluun esitin
jo aiemmin mm. tutkimuksen johtor�hmän kokouksissa
21.8. ja 20.9 200�� sekä sähköpostitse 27.11.200��.

2 Tällä hetkellä kaupparuokaan sovelletaan 17 %:n ja ra
vintolassa nautittuun ruokaan 22 %:n arvonlisäveroa. Ensin
mainittua voidaan alentaa kansallisella päätöksellä, kun taas
ravintolatarjoilun alv:n alentamisen estää EUdirektiivi.

3 Alkoholin kauppa ja ravintolak�s�nnän osalta niiden
substituuttisuhdetta heijastava positiivinen ristijousto on
verifioitu ekonometrisesti Jouni Vihmon (200��) tutkimuk
sessa.
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tutkijoiden argumentointi kulkee seuraa
vasti. kaupparuuan alv:n ja hintojen alentuessa
kuluttajien ostovoima kasvaa. koska kauppa
ruuan kysyntä on melko hintajoustamatonta
(tutkimuksen mukaan hintajoustokerroin on
–0,36), kanavoituisi pääosa tästä kasvusta muu
hun kulutukseen, mm. ravintolaruokailuun.
ravintolaruuan kysynnän korkea tulojousto
tekisi mahdolliseksi ravintolaruuan kysynnän
kasvun, vaikka kaupparuuan hinta alenisi.4

tutkijoilta on jäänyt huomaamatta tärkeä
kauppa ja ravintolaruuan substituuttisuhtees
ta johtuva seikka: ostovoiman kasvu, joka joh
tuu ravintolaruokaa korvaavan hyödykkeen
hinnan alenemisesta, ei kanavoidu ravintola
ruokaan. ravintolaruuan tulojoustolla ei siis
ole tässä tapauksessa relevanssia.

kauppa ja ravintolaruuan erottaa toisistaan
lähinnä viimeksi mainitun korkeampi jalostus
aste – mikä ero on sekin kaupan ja elintarvike
teollisuuden tuotekehittelyn myötä vähitellen
pienenemässä – sekä palvelukomponentin suu
rempi osuus hinnanmuodostuksessa. Fyysinen
osa hyödykkeestä on kuitenkin molemmissa
jotakuinkin sama, ja siltä osin kauppa ja ravin
tolaruokaa voidaan pitää täydellisinä substi
tuutteina. yksin se riittää tekemään niistä ko
konaisuudessaankin substituutteja, koska ra
vintolaruokailun tapauksessa pelkkää kor
keampaa jalostusastetta ja palvelua ei voi naut
tia ilman tuotteen sisältämää fyysistä kompo
nenttia. toisaalta juuri korkeampi jalostusaste

ja palvelu ovat selitys ravintolaruuan kauppa
ruokaa korkeammalle hinta ja tulojoustolle.

kaupparuuan hinnan alentuessa laatukom
ponentin muutoksen vaikutuksen voi olettaa
ilmenevän ennen kaikkea kaupan sisällä siten,
että pitkälle jalostettujen valmisruokatuottei
den kysynnän ja tarjonnan kasvu – jotka ovat
olleet voimakkaita jo tähänkin asti – kiihtyvät
entisestään, kun kauppa ja ravintolaruuan hin
tasuhde muuttuu ravintoloiden kannalta vielä
nykyistäkin epäedullisemmaksi.

sekä se, että kaupparuuan kysyntä hinnan
laskun myötä määrällisesti jonkin verran kasvaa
että se, että sen jalostusaste nousee, merkitse
vät negatiivista kysyntävaikutusta ravintola
ruualle. ravinnon kulutuksen määrän henkilöä
kohden ollessa jokseenkin vakio on kauppa
ruuan kysynnän määrän kasvu pois ravintoloil
ta. kaupparuuan jalostusasteen nousu puoles
taan merkitsee sen tuloa entistä vahvemmin
ravintoloiden perinteiselle reviirille.

2. Ristiriitaisia johtopäätöksiä

kaupparuuan alvalennuksen kysyntävaikutuk
sista tehtäviä johtopäätöksiä vääristää myös
tutkimuksessa käytetty tilastomateriaali. ravin
tolaruuan kysynnän hintajousto on – toisin
kuin kaupparuuan jousto – laskettu aineistosta,
johon sisältyy ruuan ja alkoholittomien juomien
ohella myös alkoholi5, jonka kysyntäkehitys on
jo pitkään olennaisesti poikennut ravintola
myynnin volyymin yleiskehityksestä.

tämä vaikuttaa harhaanjohtavasti saatuihin
tuloksiin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin
useallakin tavalla. ensinnäkin kysyntäjoustoja

4 perusteluina tällaiselle johtopäätökselle tutkijat esittivät
johtor�hmän kokouksessa 21.8.200�� m�ös, että ihmisten
nauttiman ravinnon määrä ei olisi vakio, vaan he lihovat.
Toiseksi kaupparuuan halvetessa kuluttajat suhtautuisivat
siihen aiempaa välinpitämättömämmin, jolloin sen hävikki
lisäänt�isi. Mainitut tekijät johtaisivat siis siihen, että ku
luttajat voisivat lisätä �htä aikaa määrällisesti sekä kauppa
että ravintolaruuan kulutusta.

5 Alkoholin ravintolam��nti olisi ollut aineistosta eliminoi
tavissa, sillä Tuotevalvontakeskuksella on pitkät ja tarkat
aikasarjat sen arvon, hintojen ja vol��min kehit�ksestä.
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estimoitaessa harhaa syntyy siitä, että alkoholin
ravintolakysyntä on – aiempien tutkimusten
mukaan6 – selvästi hintajoustamattomampaa
kuin ravintolaruuan kysyntä. toiseksi kauppa
ruuan alvalennuksen vaikutukset ravintoloi
den ruoka ja alkoholimyyntiin ovat todennä
köisesti jopa erisuuntaiset, koska ravintolaal
koholi ei ole kaupparuuan substituutti.

Miten toisaalta voi olla mahdollista – kuten
tutkimus väittää – , että kaupparuuan alvalen
nus 17 %:sta 12 %:iin lisäisi kulutuksen volyy
mia ravintoloissa ja muissa palveluissa jokseen
kin yhtä paljon ( 0,7 % vs. 0,8 %), vaikka muut
palvelut eivät ole ravintolaruuan tapaan kaup
paruuan substituutteja ja vaikka ravintolaruuan
ja muiden palveluiden menojoustot ovat tutki
muksen mukaan jokseenkin samat (1,3 ja 1,2,
sivu 44)?

tutkimuksen mukaan kaupparuuan kysyntä
kasvaa mainitun alvalennuksen myötä 1,3 %,
kun sen hintatason oletetaan alenevan 3,4 %
(mikä vastaa 80 % teoreettisesta alennusvaras
ta). tästä seuraa, että kaupparuuan kysynnän
arvo laskisi 2,1 %. elintarvikkeiden kauppa
myynnin arvon ollessa noin 9,4 miljardia euroa
kuluttajille jäisi alvalennuksen ansiosta ylimää
räistä rahaa muuhun kulutukseen noin 200
miljoonaa euroa. tutkimuksen mukaan kulut
tajat käyttäisivät tästä rahasta 18 miljoonaa eu
roa eli peräti 9 % ravintolaruuan kysynnän
kasvattamiseen – siis samaan aikaan kun lisäi
sivät kaupparuuan kysyntää!

tutkimuksen mukaan bruttokustannuksil
taan kaupparuuan alvalennusta vastaava tulo
veron keventäminen (taulukko 6.5., s. 49) lisäi

si ravintolaruuan kysyntää jokseenkin yhtä
paljon (0,8 %) kuin kaupparuuan alvalennus
(0,7 %). todellisuudessa viimeksi mainitun voi
arvioida alentavan ruuan ravintolakulutusta ja
sen luomaa työllisyyttä useilla prosenteilla.

jos oletetaan, että kaupparuuan alvlaskun
myötä sen kysyntä kasvaa tutkimuksessa saa
dulla 1,3 %:lla, ja että puolet tästä kasvusta
johtuu määrän lisääntymisestä ja puolet laadun
paranemisesta (= siirtymisestä aiempaa laaduk
kaampiin ja pidemmälle jalostettuihin tuottei
siin), voidaan arvioida ravintoloiden ruoka
myynnin määrän supistuvan noin neljä pro
senttia. (ravintolaruuan osuus kulutetun ruuan
kokonaismäärästä on noin 15 % ja kauppa
ruuan määrän kasvu on pois ravintoloilta.) jos
ruuan ravintolakulutuksen aikaansaama työlli
syys (= 35000 henkilötyövuotta) heikkenisi
samassa suhteessa, olisi pudotus noin 1400
henkilötyövuotta.

3. Ravintolaruuan alv:n
alentaminen vähentää
kaupparuuan kysyntää

tutkimuksessa on myös laskettu, miten ravin
tolaruuan alv:n alentaminen 22 %:sta 12 %:iin
vaikuttaisi kaupparuuan kysyntään. johtopää
töksenä sen arvioidaan lisääntyvän 0,2 % (tau
lukko 6.6, s. 53). tämäkin todistaa, että tutki
muksessa ei käsitellä ravintola ja kaupparuo
kaa substituutteina, joiden kysynnän ristijousto
on talousteorian mukaan positiivinen.

toisaalta tämä johtopäätös on ristiriidassa
sen tutkimuksen väitteen kanssa, jolla perus
tellaan sitä, miksi kaupparuuan hinnanlasku
voi vaikuttaa ravintolaruuan kysyntää lisääväs
ti (s. 44). perustelun mukaan tulojouston olles
sa korkea ostovoimavaikutus kumoaa substi
tuutiovaikutuksen, jolloin siis myös ravintola

�� Jouni Vihmo (200��) on tuoreessa tutkimuksessaan esti
moinut alkoholin ravintolak�s�nnän hintajoustoksi –0,58.
M�ös aiemmat asiaa selvitelleet tutkimukset osoittavat al
koholin ravintolak�s�nnän hintajouston olevan ruuan ravin
tolak�s�nnän hintajoustoa alhaisempi.
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ruuan kysyntä kasvaisi kaupparuuan alv:n
alentuessa. kaupparuuan kysynnän tulojousto
on nimittäin alhainen – tutkimuksen mukaan
0,78 – eikä siis voi mitenkään selittää sitä, että
ravintolaruuan hinnan alentuessa myös kaup
paruuan kysyntä kasvaisi.

ravintolaruuan hinnanlaskun aikaansaaman
ostovoiman lisääntymisen on syytä olettaa ka
navoituvan jokseenkin sataprosenttisesti ravin
tolaruokaan, koska harhattomasta aineistosta
estimoituna sen kysynnän hintajouston itseis
arvoksi muodostuu vähintään yksi.7 (tässä tut
kimuksessa hintajoustoksi saatiin –0,84.) tä
män vuoksi kaupparuuan kysyntä ei kasvaisi,
vaikka kauppa ja ravintolaruoka eivät edes
olisi substituutteja. Muidenkaan hyödykkeiden
kysyntä ei voisi lisääntyä, toisin kuin palvelui
den osalta tutkimus olettaa.

4. Väärät perusoletukset heijastuvat
myös työllisyysvaikutusarvioihin

Väärä johtopäätös koskien kaupparuuan alv
alennuksen vaikutusta ravintolaruokailukysyn
tään heijastuu myös siitä johdettuun työllisyys
vaikutusarvioon koko kansantalouden tasolla,
joka tutkimuksen mukaan on noin 6200 henki
lötyövuotta. kaupparuokaa huomattavasti työ

voimavaltaisemman ravintolaruokailun kysyn
nän supistumisen seurauksena sen on syytä
olettaa putoavan tuntuvasti. Vaikka ruuan ra
vintolakysynnän supistumisesta vapautuva ra
hamäärä käytetäänkin ainakin pääosin muuhun
kulutukseen, ei tuon kulutuksen tyydyttämi
seen pohjautuva tuotanto voi olla keskimäärin
työvoimavaltaisuudeltaan ja kotimaisuusasteel
taan samaa tasoa kuin ruuan ravintolamyynti.

on arvioitavissa, että kanavoituessaan ra
vintolan kautta ruokaannos työllistää keski
määrin 4–5 kertaisesti verrattuna siihen, että
se tai siihen tarvittavat raakaaineet ostetaan
kaupasta. Vaikka ravintoloiden osuus syödyn
ruuan määrästä on vain 15 %, on niiden osuus
vähittäiskauppa ja ravintolaruuan yhteensä
luomasta työllisyydestä noin 45 %.

Virheellinen työllisyysvaikutusarvio heijas
tuu edelleen raportissa esitettyihin lukuihin
työllisyyden paranemisen kautta syntyvien dy
naamisten vaikutusten jälkeisistä kustannusvai
kutuksista julkiseen talouteen, jotka siis todel
lisuudessa olisivat raportissa esitettyä suurem
mat. 
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