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Viime aikoina on ilmestynyt kaksi uutta suo

malaista verotuksen ja työllisyyden yhteyttä
käsittelevää tutkimusta. näistä ilmeisen vaiku
tusvaltainen on ollut holmin, kianderin, rau
hasen ja Vir�nin (2007) tutkimus ruuan arvon
lisäveron alennuksen vaikutuksista. toistakin
tutkimusta, piekkolan (2006) työpaperin tulok
sia on tekijä itse esitellyt sekä kansantaloudel
lisessa aikakauskirjassa (numero 4/2006) että
helsingin sanomissa (Vieraskynä, 4.3.2007).
Vaikka kummankin tutkimuksen tuloksia
on laajasti raportoitu, ei julkisuudessa ole kes
kusteltu tutkimuksista löytyvien työllisyysvai
kutusten perusteista. tarkoituksemme on tässä
kirjoituksessa käydä läpi, millaisiin laskelmiin
tutkimusten työllisyysvaikutukset perustuvat
sekä pureutua analyysin mahdollisiin ongelma
kohtiin. pääjohtopäätöksemme on, että vaikka
tutkimukset ovat keskenään hyvin erilaisia,
kummankin arvio veronalennusten työllisyys
vaikutuksista jättää toivomisen varaa. siksi ha
luammekin lopuksi pohtia, miten tutkimustu
loksia pitäisi julkisuudessa esitellä.

Holm et al. (2007)
tämä tutkimushankkeen loppuraportti pitää
sisällään monenlaista hyödyllistä analyysiä mm.
välillisen verotuksen vaikutuksesta hintoihin,
optimaalisesta hyödykeverotuksesta, suomen
elintarvikesektorin kilpailullisuudesta ja elin
tarvikeverotuksen tulonjakovaikutuksista.
tämä osa työstä on huolellisesti tehty ja tutki
muksesta on ilmeistä hyötyä arvonlisäveron
alentamisesta käytävässä keskustelussa.
kritiikkimme kohdistuukin vain tutkimuk
sen arvioon ruuan arvonlisäveron alentamisen
työllisyysvaikutuksista. Vaikka tämä ei ollut tut
kimuksen päätarkoitus, julkisuudessa on ruuan
arvonlisäveron alentamista perusteltu myös
myönteisillä vaikutuksilla työllisyyteen. ei ole
aivan poissuljettua, että osa näistä näkemyksistä
perustuu holmin ja kollegoiden tutkimukseen.
holm et al. (2007) eivät esitä mitään esti
maatteja kulutuksen tai työn verotuksen vaiku
tuksesta työn tarjontaan tai kysyntään. heidän
analyysinsä perustuu vain siihen, miten ve
ronalennuksen lisäämä kulutuskysyntä voisi
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vaikuttaa työllisyyteen. tutkimuksen työllisyys
vaikutuksiin liittyvä osa kuuluu kokonaisuu
dessaan seuraavasti:
”yksityinen sektori työllistää noin 1 700 000
työntekijää. yksityiset palvelut työllistävät noin
1 150 000 työntekijää. yksityisestä kulutusky
synnästä riippuvaiset ”kulutuspalvelut” työllis
tävät suomessa noin 750 000 työntekijää.
elintarvikkeiden vähittäismyynnin arvonlisä
verokannan alentaminen lisää ”kulutuspalvelui
den” kysyntää noin 0,8 prosentilla. koska palve
lualat ovat varsin työvoimavaltaisia, palvelualo
jen työllisyyden arvellaan kasvavan lähes vastaa
vasti. tämä tarkoittaa 5 800 uutta työpaikkaa
palvelualoille.
elintarviketeollisuudessa työskentelee nykyi
sin noin 33 000 työntekijää sekä maa, riista ja
kalataloudessa noin 120 000 työntekijää. lähin
nä elintarvikesektorin työpaikkojen lisääntymi
sen vuoksi työllisyys paranee näissä sektoreissa
noin 400.
kokonaisuudessaan työllisyyden arvioidaan
paranevan noin 6 200 henkilöllä.”
holm et al. (2007, 46).

työllisyysvaikutukset tulevat tutkimuksessa siis
vain kysyntäpuolelta. tämä tarkoittaa sitä, että
jos kulutusverotuksen alentaminen rahoitettai
siin muita veroja korottamalla, ostovoima ei
paranisi, eikä mitään työllisyysvaikutusta syn
tyisi. samoin yhtä suuriin työllisyysvaikutuksiin
päästäisiin esimerkiksi julkista työllisyyttä lisää
mällä tai vaikkapa kansaneläkkeitä korottamal
la. siksi olisi luontevampaa puhua vain löysem
män finanssipolitiikan vaikutuksesta kulutus
kysyntään yleensä kuin jonkin tietyn veron
vaikutuksista työllisyyteen.
tutkimuksessa ei ole myöskään juuri perus
teltu, miksi palveluiden kysynnän lisäys lisää
niiden työllisyyttä samassa suhteessa eikä sitä,
miksi elintarvikesektorille syntyy juuri 400 uut
ta työpaikkaa.
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kulutuskysyntään pohjautuva analyysi jät
tää lisäksi kokonaan huomiotta sen, että todel
lisuudessa työllisyyden kasvua voi rajoittaa
työvoiman tarjonta. tällöin työllisyysvaikutuk
set jäisivät huomattavasti holmin ja kumppa
neiden arviota pienemmiksi
tekijät ovat hyvin johdonmukaisia, kun he
vertaavat valtiontaloudelle yhtä suuren kustan
nuksen aiheuttavan työn verotuksen alentami
sen (0,43 prosenttiyksikköä) vaikutusta ruuan
arvolisänveron alennuksen vaikutuksiin, sillä
työnkin verotuksen vaikutusta työllisyyteen
katsotaan vain kulutuskysynnän kautta.
tavallisimmin työhön kohdistuvan verotuk
sen työllisyysvaikutuksia tarkastellaan arvioi
malla ensiksi, miten verotus muuttaa työvoima
kustannuksia, ja sen jälkeen sitä, miten työvoi
makustannukset vaikuttavat työvoiman kysyn
tään. (itse asiassa täsmälleen samaan tulokseen
päästään myös arvioimalla, miten verotus vai
kuttaa nettopalkkaan ja miten tämä nettopal
kan muutos vaikuttaa työn tarjontaan). työhön
kohdistuviin veroihin lasketaan sekä palkkave
rotus että kulutusverot, jotka yhdessä muodos
tavat ns. verokiilan työvoimakustannusten ja
nettopalkan välille. yksinkertaisessa mallissa ei
ole työllisyysvaikutusten kannalta väliä alenne
taanko hyödyke vai tuloveroja. Vaikutukset
saattavat tosin olla erilaisia, jos veropohjat ovat
erilaisia. hyödykeveroa maksaa myös työssä
käymätön väestö, joten palkkatuloverotuksen
osittainen korvaaminen hyödykeverotuksella
voisi hieman kasvattaa työllisyyttä.
kaiken kaikkiaan tutkimukseen sisältyvä
työllisyysarvio perustuu tekijöiden taidot huo
mioon ottaen yllättävän vaatimattomaan ana
lyysiin. tutkimuksessa olisi ainakin voinut poh
tia, miten kulutuskysynnän kautta tulevat työl
lisyysvaikutukset suhtautuvat muilla menetel
millä saataviin tuloksiin.

Jukka pirttilä ja Roope Uusitalo

Piekkola (2006)
toisin kuin holm et al. piekkola (2006) on to
della estimoinut verotuksen ja työllisyyden yh
teyksiä. tutkimuksessa on muutamia poikkeuk
sellisia piirteitä, jotka tekevät siitä hiukan vai
keasti luettavan. esimerkiksi keskeiset tulokset
perustuvat yhtälösysteemiin, jossa osa yhtälöis
tä on estimoitu yritystasolla ja osa aluetasolla.
lisäksi esimerkiksi työllisyyttä selitetään teki
jöillä, joitten mukaan liittämistä on vaikea pe
rustella. perusideana tutkimuksessa kuitenkin
on estimoida verotuksen vaikutusta palkkata
soon ja työvoimakustannusten vaikutusta työl
lisyyteen. näitten relaatioitten tunteminen mah
dollistaa sitten veronalennusten työllisyysvai
kutusten laskemisen.
tulosten mukaan veronalennusten vaiku
tukset työllisyyteen ovat suuria. suurten työlli
syysvaikutusten, verotulojen kasvun ja työttö
myysmenojen alenemisen vuoksi veronalen
nuksista tulee noin puoleksi itse itsensä rahoit
tavia.
keskeisin suurten verovaikutusten syy on
aikaisemmista tutkimuksista vahvasti poikkea
va arvio verotuksen kohtaannosta. tulosten
mukaan verotuksen alentaminen laskee täydel
lä painollaan palkkatasoa niin, että nettopalkka
jää ennalleen ja työnantaja saa täyden hyödyn
veronalennuksesta. tutkimuksen mukaan pro
sentin veronalennus laskee bruttopalkkoja itse
asiassa vähän yli prosentilla. tämän lisäksi ar
vio työvoimakustannusten vaikutuksesta työlli
syyteen on monia aiempia tutkimuksia suurem
pi. kumpikin tulos taitaa tosin valitettavasti
perustua harhaisiin estimointituloksiin, joitten
suuruutta ja suuntaa on vaikea haarukoida.
tärkeimmät tutkimuksen tulosten kannalta
relevantit ongelmat ovat seuraavat:

1) tulokset perustuvat yritysten välisiin eroi
hin palkoissa ja veroissa. tulosten mukaan
siis yrityksissä, joitten työntekijät maksavat
kovempia veroja, maksetaan parempaa
palkkaa. näin varmasti onkin, mutta se tus
kin johtuu verotuksen vaikutuksesta palk
kaan (kuten tutkimuksessa oletetaan) vaan
palkan vaikutuksesta verotukseen. progres
siivisen verotuksen vuoksi palkan noustessa
verotus kiristyy.
2) Malleista on jostain syytä unohtunut suh
dannevaihtelun kontrollointi. Mallissa siis
selitetään verotuksen 1990luvun lamanai
kaisilla muutoksilla palkkatason muutoksia
olettaen, että kaikki muut tekijät pysyvät
muuttumattomina. oikeampi tulkinta la
manaikaisesta talouskehityksestä lienee, että
työllisyyden alenemisesta johtuvat julkisen
sektorin tulojen pieneneminen ja työttömyys
menojen kasvu saivat päättäjät kiristämään
verotusta. Vastaavasti verotusta päätettiin
keventää, kun työllisyys alkoi parantua.
3) sosiaaliturvamaksujen vaikutusta estimoi
dessa ei oteta huomioon sitä, että sosiaali
turvamaksut ovat korkeampia pääomaval
taisissa yrityksissä, jotka myös maksanevat
korkeampaa palkkaa.
4) tutkimuksessa ei millään tavalla pohdita,
miksi jossain yrityksessä verotus tai työvoi
makustannukset olisivat muita samanlaisia
yrityksiä suuremmat. jotta verotuksen ja
työllisyyden korrelaatio voitaisiin tulkita
verotuksen vaikutukseksi työllisyyteen (eikä
päinvastoin) pitäisi verotuksen tasossa olla
yritysten välillä jotain sellaista vaihtelua,
joka ei johdu työllisyydestä tai sen kanssa
korreloituneista tekijöistä. tällaisen ekso
geenisen vaihtelun metsästämiseen perus
tuu nykytutkimuksen into erilaisten verore
formien analysointiin.
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5) ilman edellä mainittua eksogeenista eristet
tävissä olevaa vaihtelua yritysten välisissä
työvoimakustannuksissa työvoiman kysyn
täestimaatit voivat olla käytännössä mitä
tahansa. tämän osoittaa mm. tutkimuksen
”robustisuustarkastelu”, jonka mukaan hiu
kan toisella tavalla estimoitu työvoiman
kysyntäyhtälö tuottaa kuusinkertaisia esti
maatteja työvoimakustannusten vaikutuk
sesta työvoiman kysyntään. luonteva johto
päätös tästä tarkastelusta olisi kai, että esti
maatteihin liittyy valtavan suuri epävarmuus
eikä piekkolan vieraskynäkirjoituksen otsi
kon toteamus: ”työn verotuksen keventä
minen on paras tapa edistää työllisyyttä”
(hs 4.3. 2007).

Parannusehdotus
tällainen tutkimustulosten julkinen kritisointi
on harvinaisen epäkiitollista puuhaa. kritiikillä
ei usein ole muuta vaikutusta kuin, että tutki
muksen tekijä loukkaantuu ja kriitikko leima
taan ikäväksi ihmiseksi. silti tarpeeksi tärkei
siin kysymyksiin liittyvissä tutkimuksissa olevat
virheet pitäisi jonkun oikoa. tutkimustulosten
tarvitsijalla, vaikkapa poliittisella päättäjällä, ei
tähän yleensä ole mahdollisuuksia. ainoaksi
vaihtoehdoksi jää tutkijayhteisö. Mutta tällöin
kin jää epäselväksi, onko jälkikäteen tulevalla
kritiikillä mitään vaikutusta, koska tulokset
ovat jo olleet esillä julkisuudessa usein jo pal
jon aiemmin.
tieteellisen tutkimuksen luotettavuus pe
rustuu itse itseään korjaavaan systeemiin. on
gelmalliset tulokset korjataan aikanaan uusilla
tutkimuksilla. jo tulosten julkaiseminen vaatii
vertaisarvion – refereeprosessin – läpäisemis
tä. prosessi on kuitenkin hidas ja rima usein
korkealla. ei ole realistista ajatella, että suoma
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laisen talouspolitiikan kannalta relevanttia tut
kimusta laajassa mitassa julkaistaisiin tieteelli
sissä lehdissä eikä, että tärkeitä tuloksia pantat
taisiin pitkään kestävän refereeprosessin ajan.
tutkimuslaitosten ja yliopistojen keskuste
lualoitteet eivät yleensä joudu minkäänlaiseen
ennakkosyyniin. tulosten oikeellisuus on siis
vain tutkijan omalla vastuulla. tässä ei tieten
kään ole mitään pahaa niin kauan kun tuloksiin
suhtauduttaisiin alustavina keskustelunaloittei
na. julkisuudessa nämä keskustelunaloitteet
kuitenkin usein raportoidaan tutkimustuloksi
na. pahimmassa tapauksessa tuloksia ei ole
kukaan koskaan nähnyt ennen kuin ne voi lu
kea hesarista.
pulmallisten tutkimustulosten tarkistami
nen olisi paljon kivuttomampaa ennen tulos
ten julkaisemista. suomalaiset taloustieteen
tutkimuslaitokset voisivat ottaa mallia vaikkapa
kelasta, joka käyttää refereeprosessia omissa
julkaisuissaan. uppsalalainen iFau alistaa
refereeprosessille myös keskustelualoitteet.
tanskassa jo edesmennyt Cls painoi julkaisu
sarjaansa vain tutkimuksia, joita oli esitelty
laitoksen omissa seminaareissa ennen julkai
sua. Mallilla ei sinänsä ole merkitystä. oleel
lista olisi, että tärkeitä teemoja koskeva tutki
mus olisi jollain tavalla altistettu muitten tutki
joitten reposteltavaksi ennen kuin tuloksia
tarjotaan lehdistölle tai tutkimustulosten tarvit
sijoille. 
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