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1. Johdanto
yhteiskuntatieteellinen tutkimus on ollut jo
muutamia vuosia kansainvälisen vertailuboo
min vallassa (Anttonen 2007). Globalisaatio ja
eu:n laajentuminen ovat tuoneet aikaisempaa
selvemmin esille maiden välisiä eroja ja yhtäläi
syyksiä. esimerkiksi oeCd:llä on pitkä perin
ne vertailla juuri esimerkkilaskelmin jäsenmai
den palkansaajien verotusta (perheetuudet
huomioon ottaen). erityisesti suomen kaltai
sessa pienessä maassa on kiinnostavaa tietää
oma asemamme suhteessa muihin maihin. suo
men sijoitukset kilpailukykyselvityksissä, pisa
tutkimuksessa tai ruokakorivertailuissa muo
dostavat vahvoja poliittisia argumentteja. ei ole
siis mikään ihme, että vertailut ovat uutisten
kestoaiheita.
Veronmaksajain keskusliitto (Veronmaksa
jat) julkaisi helmikuun 2008 alussa tutkimuk
sen, jossa verrattiin suomalaisten lapsiperhei
den verotusta ja perhepolitiikkaa kymmeneen
muuhun euroopan maahan (kurjenoja 2008).

tutkimus Työn verotus ja perheet Euroopassa
välitti julkisuuteen viestin1, jonka mukaan
– lapsiperheitä verotetaan suomessa ankarasti
muihin maihin verrattuna
– verotuksen kireyttä ei voi perustella sillä,
että palvelut olisivat korkeatasoisia
– lapsilisien korottamisesta ei ole hyötyä
– verotusta olisi alennettava.2
tutkimuksen viesti meni hyvin läpi julkisuu
dessa. tulokset otettiin sellaisena vastaan ja
niitä käsiteltiin kritiikittömästi politiikkasuosi
tusten argumentteina.
Veronmaksajien tiedote 11.2.2008 (www.veronmaksajat.
ﬁ ).

1

2 Johtopäätökset olivat lähes samoja kahdessa aikaisemmas�
sa vastaavassa tutkimuksessa, jotka ilmestyivät 2001 ja
2003. Veronmaksajat on julkaissut hieman suppeampia kan�
sainvälisiä verovertailuita 1990�luvun puolivälistä alkaen.
Jokaisen tutkimuksen tulos on sama: palkansaajien verotus
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tämä ja useat muut Veronmaksajien tutki
mukset perustuvat malliperheisiin (esim. kur
jenoja 2007). Metodin ajatuksena on tutkia,
miten vero ja sosiaaliturvajärjestelmä toimivat
tyypillisissä perheissä, tuoda järjestelmäkuvauk
set näin lähemmäksi konkreettisia elämäntilan
teita ja saattaa tulokset samalla helpommin
raportoitavaan muotoon (kuivalainen 2007).
Menetelmää käytetään myös vero tai sosiaali
turvajärjestelmien toimintaperiaatteiden vertai
luun. tällöin esimerkkiperheiden edustavuu
della ei ole yhtä suurta merkitystä – mikä kuu
luu mainita tutkimustuloksia raportoitaessa.
Vertailun kohteena voi molemmissa tapauksis
sa olla eri väestöryhmät tai eri vero tai sosiaa
liturvajärjestelmän instituutio.
Malliperhemenetelmässä luodaan kuvitteel
liset esimerkkiperheet, joiden avulla vertailut
suoritetaan (esim. hiilamo 2000, 2002). tulok
seen vaikuttavat muun muassa millaisia oletuk
sia tehdään malliperheen rakenteesta, tuloista,
lasten lukumäärästä ja lasten iästä. Metodiin
liittyy useita muita vahvuuksia ja heikkouksia
(kuivalainen 2007).
Metodin laadukkuutta voidaan tarkastella
kahdesta eri näkökulmasta. Reliabiliteetin kan
nalta olennaista on arvioida sitä, miten hyvin
valitut esimerkkiperheet edustavat tutkimuk
sen kohteena olevaa väestöä. Validiteetista ker
too puolestaan se, miten lähelle esimerkkiper
heet tulevat kohteena olevan väestön elämänti
lanteita.
Työn verotus ja perheet Euroopassa tutki
muksen tulokset yleistettiin koskemaan kahden
palkansaajan ja kahden lapsen lapsiperheiden
verotusta eri maissa. Analysoimme seuraavassa,
miten hyvin tutkimuksen esimerkit edustavat
on Suomessa poikkeuksellisen ankaraa. Tuloksia on rapor�
toitu laajasti suomalaisissa tiedotusvälineissä.
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suomalaisia perheitä ja mitä ongelmia tulosten
yleistettävyyteen jää kansainvälisessä vertailus
sa. Lisäksi tarkastelemme tutkimuksen suosi
tuksia.

2. Perhetyyppien edustavuus
työn verotus ja perheet euroopassa tutkimuk
sen lapsiperhetyypit ja palkansaajien tulotasot
oli valittu vuonna 2007 julkistetun tutkimuksen
Suomi palkkaverottajana (kurjenoja 2007) pe
rusteella. Vertailu perustui perhetyyppiin, jossa
on kaksi huoltajaa. perheissä oli kaksi lasta,
joiden iät olivat 5 ja 7 vuotta.
tulotasoja valittaessa tehtiin rajaus, jonka
mukaan perheiden oletettiin tulevan toimeen
ilman tarveharkintaisia tulonsiirtoja (käytän
nössä asumistukea ja toimeentulotukea). kan
sainvälisessä vertailussa rajaukset ovat perus
teltuja, jotta vertailtavat ryhmät olisivat mah
dollisimman homogeenisia.
kahden palkansaajan ja kahden huoltajan
lapsiperheitä oli vuonna 2005 runsaat 235 000
eli 39 prosenttia kaikista kotitalouksista, joissa
oli vähintään yksi alaikäinen lapsi. näistä vain
noin 7 000 oli sellaisia, joihin oli vuoden aikana
maksettu asumis ja/tai toimeentulotukea eli
kahden palkansaajan lapsiperheet eivät yleensä
saa ainakaan suomessa tarveharkintaisia tulon
siirtoja. Alle kouluikäisten lasten kahden pal
kansaajan perheitä oli 17,7 prosenttia ja kah
den 4–7 vuotiaan lapsen perheitä oli noin
57 000 eli 9,5 prosenttia kaikista lapsiperheistä
(taulukko 1).
esimerkkitapausten valintaa voidaan pitää
onnistuneena, mikäli tapaukset ovat suhteelli
sen yleisiä siinä ryhmässä, jota niiden on tarkoi
tus edustaa. suomessa kahden palkansaajan
lapsiperheet ovat suhteellisen yleinen ryhmä,
vaikka niiden osuus onkin nykyisin pienempi
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Taulukko 1. Lapsiperheet tulonjakotilastossa 2005
Lapsiperhetyyppi
kotitalouksia, joissa lapsia
– lapsiperheet, kaikki
alle 18 v
– parit, joiden kaikki
lapset alle 18 v
– parit, joiden nuorin
lapsi alle 7 v
– yksinhuoltajia, lapset
alle 18 v
kahden palkansaajan lapsi
perheitä
– ilman asumis ja
toimeentulotukea
– nuorin lapsi on alle
kouluikäinen
– nuorin lapsi 4–7 vuotias

Luku
määrä

osuus %

596 800
511 700

100,0
085,7

430 900

072,2

240 000

040,2

080 800

013,5

235 400

039,4

227 500

038,1

104 700

017,5

056 700

009,5

Lähde: Laskelmat tulonjakotilastosta.

(39 prosenttia) kuin vuonna 1990 (57 prosent
tia). naisten työssäkäynti on lisääntynyt erityi
sesti 1990luvulla vertailumaissa, suomessa ei.
pohjoismaita lukuun ottamatta vertailumaiden
naisten työllisyysaste on silti yhä alempi kuin
suomessa myös Veronmaksajien tutkimuksen
mukaan. tutkimuksesta ei käy kuitenkaan ilmi,
miten yleinen kahden ansaitsijan lapsiperhe on
vertailumaissa.
Valitsemme seuraavaan väestötason tarkas
teluun ensin kaikki ne lapsiperheet, joissa asuu
vain alaikäisiä lapsia ja joissa molemmat van
hemmat ovat palkansaajia (235 400 perhettä).
päivähoitokustannusten ja lapsilisien yhteisiä
vaikutuksia tuloihin tarkastelemme kuitenkin
niissä palkansaajaperheissä, joiden nuorin lap
si on alle kouluikäinen (105 000 perhettä). Mo
lempien väestöryhmien jakaumat ovat lähes
samat. Lasten iän rajaaminen vielä tarkemmin

Veronmaksajien oletusten mukaan olisi pienen
tänyt otoskokoa ja rajoittanut jakaumatarkas
telua.

3. Esimerkkiperheiden tulotasot ja
esimerkkilaskelmat
tutkimuksen Työn verotus ja perheet Euroopas�
sa perhetyypit edustivat kolmea eri tulotasoa.
pienituloisimmassa perheessä (perhe 1) parem
pituloisen puolison henkilökohtainen palkka
taso oli 32 900 euroa vuodessa, mikä vastasi
tuolloin suomalaista keskipalkkaa3. perhe 1:n
toisen puolison tulot edustivat vertailun pie
nintä palkkaa ja olivat keskipalkasta 65 pro
senttia. suurituloisimmassa perheessä parem
pituloinen puoliso sai 107 400 euroa vuodessa,
mikä oli viisi kertaa enemmän kuin pienituloi
simman perheen heikommin ansaitsevan puo
lison 21 500 euron vuosipalkka (taulukko 2).
kaikissa vertailumaissa esimerkkiperheiden
euromääräinen tulotaso on sama. samojen ni
mellisten tulotasojen mahdollisesti hyvinkin
erilaista ostovoimaa vertailun 11 eri maassa
vaihtelua ei ole otettu huomioon. Vertailussa ei
ole myöskään kiinnitetty huomiota siihen, että
eläketurva on rahoitettu eri tavoilla eri mais
sa.
Veronmaksajien tutkimuksessa perheistä
tarkasteltiin erikseen niitä tapauksia, joilla vain
toinen puoliso (mies) saa ansiotuloja (taulu
kossa 2 naisten tulot on nolla) ja niitä, joissa
tuloja saavat molemmat puolisot (tulot sarak
keista Miehet ja naiset yhteensä).
Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan vuonna 2006
palkansaajien keskimääräinen kuukausiansio oli 2 567 eu�
roa / kk (*12,5 = 32 088 euroa vuodessa), miesten 2 850 ja
naisten 2 292 euroa kuussa, eli naisten kuukausiansio oli
keskimäärin 80 prosenttia miesten keskiansiosta.

3
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Taulukko 2. Esimerkkiperheiden tulotasot (euroa vuodessa), naisten osuus yhteenlasketuista tuloista ja naisten
tulojen osuus miesten tuloista
perhetyypit*

naiset

Miehet

yhteistulot
(palkat yht.)

naisten palkkatulot
% miesten palkoista

perhe 1 (pienituloisin)
perhe 2 (keskituloinen)
perhe 3 (suurituloisin)

21500
32900
50100

32900
50100
1074000

54400
83000
1575000

65,3
65,7
46,6

* perheiden nimeämiset ovat artikkelin kirjoittajien valintoja.

ensimmäinen vertailu tehtiin yhden tulon
saajan kahden vanhemman kaksilapsisen per
heen ja yksinäisen palkansaajan välillä. yksi
näistä ja perheellistä, perheen ainoaa palkansaa
jaa verotettiin samalla tavalla kolmessa maassa
(suomi, Ruotsi ja isoBritannia). Muissa maissa
yhden palkansaajan lapsiperhettä verotetaan
kevyemmin kuin yksinäistä palkansaajaa. yh
den ansaitsijan lapsiperheet hyötyivät eniten
veroeduista Ranskassa, saksassa ja Belgiassa.
Vertailu vastasi kysymykseen, miten perhe
kustannuksia tasataan verotuksen avulla eri
maissa. sen sijaan vertailu ei suoraan kerro,
mikä osuus perheiden verotuesta johtuu ns. per
heverotuksesta (mm. verohelpotuksesta tulotto
masta tai pienituloisemmasta puolisosta, yhteis
verotuksesta) ja mikä osuus lapsista myönnetyis
tä verohelpotuksista. Veronmaksajien tutkimus
sisälsi tietoja muun muassa naisten työllisyysas
teista vertailumaissa, muttei arviota valittujen
ansaintamallien yleisyydestä näissä maissa.
taustoittava tieto lapsiperheiden ansaitsija
mallien yleisyydestä olisi ollut tarpeen, koska
verohelpotuksilla kotona olevaa tai pienituloi
sempaa puolisoa on tuettu juuri siksi, että van
hemmista toisen jääminen kotiin on edullista
kun toinen hankkii perheen elatuksen ja so
siaaliturvan.
toisessa vaiheessa vertailtiin kahden tulon
saajan lapsiperheen ja kahden tulonsaajan lap
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settoman perheen verotusta. Mikäli lapsetto
man ja lapsellisen pariskunnan veroasteiden
välillä on eroa, toteutetaan maassa perhekus
tannusten tasausta erityisesti lasten perusteella
(voi sisältää myös yhteisverotuksen elementte
jä). ne maat, missä ei toteuteta lainkaan vero
tukea lasten perusteella olivat suomen lisäksi
isoBritannia, norja, Ruotsi, itävalta ja tanska.
Verotuksen kautta tuettiin lapsiperheitä lapset
tomiin verrattuna eniten Ranskassa ja saksassa.
kolmessa muussa maassa verotuki jäi suhteel
lisen pieneksi.
Molemmissa vertailuissa mitattiin siis sitä,
miten paljon euromääräisistä palkkatuloista eri
perhetilanteissa jää verotuksen jälkeen käteen.
Lapsilisien vaikutusta ei otettu huomioon ve
roasteessa. tutkimuksessa ei käsitelty myös
kään sitä, miten edustavia esimerkkiperheet
ovat tulotasoiltaan ja miten ne sijoittuvat kan
sallisten tulojakaumien suhteen.
toinen seikka on se, ettei kahden vanhem
man ja yhden tulonsaajan perheitä juuri esiinny
ainakaan suomessa. Myös muissa maissa yhä
suurempi osa on perheitä, joissa toisella puoli
solla on ainakin henkilökohtaisia tulonsiirtotu
loja. pienimpien lasten äideille maksetaan usein
tulonsiirtoja lapsen syntymän ja hoidon johdos
ta, ja lapsen iän karttuessa äidit palaavat työ
hön. esimerkiksi kaikissa suomalaisissa kahden
huoltajan lapsiperheissä asuvista äideistä 0,9
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prosenttia ja isistä 0,8 prosenttia oli sellaisia,
joilla ei ollut lainkaan veronalaisia tuloja vuo
den 2005 aikana.

4. Tulotasojen edustavuus
suomalaisissa perheissä
Miten edustavia esimerkkiperheiden tulotasot
ovat, eli mille tulotasoille myös politiikkasuo
situkset kohdentuvat? Väestöryhmätarkastelua
varten on ensin laskettu vuoden 2005 tulonja
koaineistosta kahden palkansaajan lapsiperhei
den vanhempien palkkasumman mediaani ja
keskiarvo4.
Mediaani

keskiarvo

kahden palkansaajan
lapsiparit

58 158

65 759

kaikki 2 aikuisen
palkansaajaparit

58 362

65 100

Lapsiperheiden tulotaso ei eroa juurikaan kaik
kien palkansaajapariskuntien tulotasosta. kah
den palkansaajan parien keskiarvotulot olivat
runsaat 10 prosenttia mediaanituloa suurem
mat, toisin sanoen hyvätuloisten pitkä tulohai
tari korottaa keskiarvoa huomattavasti. tulo
luokittelun perusteeksi valittiin mediaanitulo,
�alkansaajalapsiperheiden puolisoiden palkkatulot on
summattu yhteen. Tämän jälkeen on laskettu näiden lapsi�
perheiden yhteiset veronalaiset tulot ja verot tuloluokittain.
Naisten veronalaisista tuloista palkkatuloja oli keskimäärin
93 ja miesten 96 prosenttia. �alkansaajaparit määriteltiin
tulonjakotilaston henkilötason sosioekonomisen aseman
‘palkansaaja’ perusteella. Rajaukseen eivät siis sisälly esi�
merkiksi pariskunnat, joissa toinen on palkansaaja ja toinen
yrittäjä. Veronmaksajien perhe 1:n tulotaso vastaa vuoden
2005 tulotasolla 52 203 euroa, mikä asettuu tulotasolle
80–100 % vuoden 2005 mediaanitulosta (eli 46 526–58 158)
(ks. Kuvio 1 ja 2, joissa tuloluokat esitetään pyöristettyinä).

4

jonka suhteen verrattiin palkansaajaparien ja
kaumaa. tuloluokat muodostettiin 20 prosen
tin välein mediaanitulosta pieni ja suurituloi
sempiin päin (kuvio 1).
Veronmaksajien pienituloisin perhe 1
(54 400 euroa vuonna 2007) edustaa yllättäen
suunnilleen suomalaisen keskivertoperheen
tuloja ja kaksi muuta keskitasoa selvästi parem
pituloisia perheitä (kuvio 1). Vuoden 2005
elinkustannusten tasossa pienituloinen perhe 1
sijoittuu tuloluokkaan, joka on 80–100 pro
senttia mediaanitulosta. tulotaso on palkansaa
jalapsiperheiden yleisin, sillä sinne sijoittui
useampi kuin joka neljäs (27 %) (kaikista alle
kouluikäisten lasten palkansaajapareista jopa
30 prosenttia).
esimerkkilaskelman perhe 2 sijoittuu vuo
den 2005 tulotasoissa tuloluokkaan, joka on
140–160 prosenttia mediaanitulosta (81 400–
93 000 euroa vuodessa). tälle tulotasolle osui
vain seitsemän prosenttia suomalaisista palkan
saajalapsiperheistä (alle kouluikäisten lasten
pareista yhdeksän prosenttia). suurituloisin
perhe 3 sijoittuu tulohaitarin kaukaiseen ääri
päähän. palkansaajaperheitä, joiden tulot olivat
240 prosenttia suhteessa mediaanituloon (vä
hintään 139 600 euroa vuodessa) löytyi ainoas
taan kolme prosenttia kohderyhmän perheistä
(prosentti, jos nuorin oli alle kouluikäinen).
oeCd käsittelee kansainvälisissä palkkatu
lojen verotusvertailuissa samanarvoisina suo
raan verotuksen kautta ja välillisesti lapsilisien
ja vastaavien perhepoliittisten tulonsiirtojen
kautta tulevat tuet (oeCd 2006). kansainvä
lisessä vertailussa tämä onkin välttämätöntä,
koska osassa maita lapsiperheiden tuki tulee
pääsääntöisesti tai kokonaan vain jompaakum
paa kautta.
Laskimmekin todellisille perheille kaksi ve
roastetta. Veroaste 1 kuvaa verojen osuutta
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Kuvio 1. �alkansaajaparien (lapsiperheet) jakauma puolisoiden yhteisen vuotuisen palkkasumman mukaan sekä veroasteet
ennen (veroaste 1) ja jälkeen (veroaste 2) lapsilisien.Veronmaksajien esimerkkiperheet sijoittuvat väritetyille tulotasoille
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veronalaisista tuloista. Veroaste 2 laskettiin
oeCd:n käytännön mukaan lisäämällä netto
tuloihin saadut lapsilisät, joten veroaste (veron
alaisten tulojen ja nettotulon erotus) pieneni
vastaavasti. tuloksemme kertoo, että empiiri
sesti tyypillisimmän suomalaisen palkansaaja
lapsiperheen veroaste jää alle 30 prosenttiin.
edustavimmalle tulotasolle sijoittuvien suoma
laisten lapsiperheiden veroaste oli Veronmak
sajien vertailumaiden keskitasoa.
Veroaste alenee keskimääräisellä tulotasolla
27 prosentista 23 prosenttiin, kun lapsilisien
vaikutus otetaan huomioon. hyvätuloisten ve
roastetta lapsilisät luonnollisesti alentavat suh
teessa vähemmän, mutta lapsilisistä koituu
suurelle osalle lapsiperheitä jopa 4–6 prosent
tiyksikön ”veronalennus”. hyvätuloisempia
esimerkkiperheitä edustavien tulotasojen vero
asteet ovat yli 30 ja 40 prosenttia, kuten esi
merkkilaskelmissakin ennen lapsilisiä.
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5. Puolisoiden tuloerojen
edustavuus
perheen yhteenlaskettuun veroasteeseen vai
kuttavat puolisoiden henkilökohtaiset tulot ja
puolisoiden väliset tuloerot. Veronmaksajien
esimerkkiperheissä pienempituloisen (naisten)
palkkatulojen osuus yhteenlasketuista palkka
tuloista olivat alemman tulotason perheissä 1
ja 2 noin 40 ja suurituloisimmassa perheessä 3
noin 32 prosenttia. naisten palkkatulot vuo
dessa olivat esimerkkiperheessä 1 ja 2 noin
65–66 prosenttia ja korkeimman tuloluokan
perheessä 47 prosenttia miesten palkkatasosta
(taulukko 1). Valinta on johdonmukainen nii
den empiiristen tutkimusten kanssa, jotka
osoittavat, että puolisoiden väliset tuloerot ovat
useammin suuremmat parempituloisilla kuin
pienituloisimmilla pareilla (esim. haataja, Mik
kola ja pääkkönen 2007).
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Veronmaksajien vertailussa saadut tulokset
selittyvät osin sillä, että osassa vertailumaista
toteutetaan perheverotuksen eri muotoja. yh
teisverotus tuottaa sitä alemman veroasteen
mitä suuremmat puolisoiden väliset tuloerot
ovat. yhteisverotuksesta eivät hyödy ne kah
den palkansaajan (tai tulonsaajan) perheet,
joissa puolisoiden tulot ovat yhtä suuret, eivät
kä yksinhuoltajat.
perheverotuksen ja yhteisverotuksen juuret
ovatkin peräisin maista, joissa yhden ansaitsijan
malli on yleinen ja ajalta, jolloin naisten työssä
käynti on ollut harvinaisempaa kuin miesten
ja/tai naisten ansiotulot ovat olleet huomatta
vasti pienemmät kuin miesten. koeverotukset
suomalaisten lapsiperheiden keskuudessa
osoittavat, että yhteisverotuksen hyödyt eivät
kohdentuisi tyypillisille lapsiperheille, vaan
eniten hyötyisivät suurituloisimmat lapsiper
heet – ja siksi veroratkaisu olisi myös hyvin
kallis (haataja 2000).
Vertailevissa empiirisissä tutkimuksissa on
aikaisemmin havaittu, että suomessa on kan
sainvälisesti suhteellisen paljon samatuloisia
pariskuntia (sørensen 2001). Miten suomalais
ten naisten ja miesten palkkaerot kohdentuvat
palkansaajalapsiperheiden sisälle? Veronmak
sajien esimerkkiperheiden palkkaeroja vastaa
via lapsiperheitä (naisten tulot 60–70 prosent
tia miesten tuloista) oli vain noin 13 prosenttia
kahden palkansaajan lapsiperheistä vuonna
2005. palkkatulot olivat molemmilla yhtä suu
ret (naisten tulot 90–110 % puolison tuloista)
11 prosentilla perheistä. tuloerot olivat erittäin
suuret (naisten palkat alle 40 % pienten pal
koista) 16 prosentilla. saman verran oli myös
niitä pareja, joissa naisten tulot olivat selvästi
miesten tuloja suuremmat. Verotus ja tulonsiir
rot tasaavat puolisoiden tuloeroja ja lisäävät
esimerkiksi samantuloisten osuuden 15 pro

Taulukko 3. Kahden palkansaajan lapsiperheiden
puolisoiden tuloerot (naisten palkat keskimäärin %
miesten tuloista, naisten nettotulot keskimäärin %
miesten nettotuloista)
naisen tulot
% miehen
tuloista

yhteensä
Alle 40%
40–50%
50–60%
60–70%
70–80%
80–90%
90–110
yli 110%

jakauma
palkkatulo
erojen mukaan

jakauma
nettotulo
erojen mukaan

Lkm

%

Lkm

%

234 900
038 600
031 300
024 900
030 700
025 900
020 400
026 200
036 900

100
016
013
011
013
011
009
011
016

234 900
013 700
018 300
027 200
042 600
030 100
039 400
035 100
028 500

100
006
008
012
018
013
017
015
012

senttiin. enemmistö palkansaajapareista on
kuitenkin sellaisia, joissa naisten tulot ovat pie
nemmät kuin miesten (taulukko 3).
taulukko 4 kertoo, että puolisoiden yhteis
verotus hyödyttäisi eniten parempituloisia pal
kansaajaperheitä. suuret palkkaerot ovat ylei
simpiä suurituloisimmilla. joka viidennessä
palkansaajalapsiperheessä puolisoiden palkat
ovat suunnilleen samat ja niistä suurin osa
(41 %) on keskituloisia.
puolisoiden välisten palkkaerojen mukaan
samapalkkaisimpien enemmistö (41 %) sijoit
tuu suhteessa useammin keskituloisten ryh
mään (80–100 % mediaanitulosta) kuin muut
lapsiperheet. samapalkkaisia pareja oli kaikista
runsaat 50 000, eli 22 prosenttia. pareja, joissa
naisten palkat olivat 60–80 % miesten palkois
ta, oli 24 %. pareja, joissa naisten palkat jäivät
alle 60 prosentin puolison palkoista, oli kuiten
kin huomattava joukko, 41 % kaikista palkan
saajalapsipareista.
suomessa luovuttiin yhteisverotuksesta
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Taulukko 4. �uolisoiden palkkaeroja kahden palkansaajan lapsiperheissä tulotasoittain vuonna 2005
yhteinen
palkkasumma
suhteessa
mediaaniin
yhteensä
0–40
40–60
60–80
80–100
100–120
120–140
140–160
160–180
180–200
200–220
220–240
240–

palkansaaja
pareja
yhteensä

sama
palkkaisia

234 900
001 700
012 300
040 300
062 900
048 300
025 700
017 000
008 900
006 700
003 000
001 900
006 200

22
49
05
20
34
22
14
22
10
26
18
11
03

osuus %

sama
palkkaisten
jakauma %
100
002
001
015
041
020
007
007
002
003
001
000
000

naiset pienipalkkaisempia
(alle 60 % miesten palkoista)
osuus %

jakauma %

41
33
45
44
30
37
48
49
64
44
52
63
70

100
001
006
018
019
018
013
009
006
003
002
001
004

Lähde: Laskelmat tulonjakotilastosta.

vuonna 1976. yksi tärkeä perustelu oli, ettei
verotus rankaisisi naisia suhteellisesti enemmän
kuin miehiä, kun naisten palkkatyö yleistyi ja
naisia myös tarvittiin työmarkkinoilla, erityises
ti laajenevalla palvelusektorilla. suomalaiseen
verotukseen jäi vuoteen 1993 asti monia perhe
poliittisia vähennyksiä. ne olivat kuitenkin
yksilöllisiä ja kohdennettu vuoden 1989 vero
uudistukseen asti joko puolisoista pienempi
tai suurempituloiselle. Vuodesta 1994 lähtien
perhekustannusten tasaus on hoidettu lapsili
säjärjestelmän kautta.
jos palkansaajalapsiperheiden verotusta ke
vennettäisiin suhteessa lapsettomiin perheisiin
ja/tai yhden työssäkäyvän kahden vanhemman
perheisiin, olisi päätöksentekijöiden oltava tie
toisia keille alennukset kohdentuisivat ja mil
laisia dynaamisia vaikutuksia niillä olisi. yksi
lölliset tai puolisoiden kesken jaettavat vero
tuet lapsista eivät vähentäisi naisten työssä
käynnin kannusteita, kuten vain suurituloisim
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malle (miehelle) kohdennetut tuet tai perhe
verotus (esim. Gustafsson 1992).

6. Perheiden nettotulojen arviointia
Miten hyvin Veronmaksajien malliperheet hei
jastavat todellisten palkansaajaperheiden talou
dellista tilannetta? Malliperheiden tulot koos
tuivat yksinomaan palkkatuloista. Vuoden 2005
tulonjakotilaston perusteella kahden työssäkäy
vän palkansaajan lapsiperheiden tulot muodos
tuivat Veronmaksajien valitsemilla tulotasoilla
yli 90 prosenttisesti ansiotuloista. toisin sanoen
rajaus pelkkien palkkatulojen käsittelemiseen
on pätevä.
Veronmaksajien laskelmissa ei tehty oletuk
sia malliperheiden asumiskustannuksista. Ra
jaus on sikäli hyväksyttävä, että malliperheme
todin hankalimmat ovat asumista koskevat
oletukset. niissä ei ole vakiintunutta käytäntöä
(kuivalainen 2007). Asumisen huomioon otta
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Kuvio 2. �äivähoitomaksujen ja lapsilisien osuus nettotuloista eri bruttotulojen tasolla suomalaisilla kahden palkansaajan
lapsiperheissä, joissa nuorin lapsi on alle 7�vuotias
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minen on tärkeää erityisesti silloin, kun vertail
laan pienituloisten perheiden tilannetta. toi
saalta korkeat asumiskustannukset (asuntolai
nojen korot ja lyhennykset) voivat johtaa hyvä
tuloisetkin perheet ”käyttövaraköyhyyteen”.
Asumistukeen oikeuttavan tulotason yläpuolel
la asuntopoliittisen tuen ulkopuolelle jäävät
vain ne lapsiperheet, jotka asuvat vuokralla tai
jotka asuvat velattomassa omistusasunnossa.
tässä tarkasteltavista palkansaajapareista asui
omistusasunnossa noin 85 prosenttia vuonna
2005. Lasten lukumäärä ei vaikuta asuntolaino
jen korkotuen tasoon, vaan sen määrään. tuki
ulottuu sitä suurempiin korkoihin, mitä enem
män lapsia on perheessä.
Veronmaksajien tutkimuksessa oli suoma
laisen perhepolitiikan välineistä mukana vain
lapsilisät.5 kahden palkansaajan ja kahden alle
kouluikäisen lapsen perheissä päivähoitomak

sut ovat kuitenkin huomattava taloudelliseen
tilanteeseen vaikuttava tekijä, koska oletuksen
mukaan molemmat vanhemmat käyvät töissä ja
vain ani harvalla on mahdollisuus saada mak
sutonta ulkopuolista hoitoapua lapsille.
Vuoden 2005 tulonjakotilaston perusteella
päivähoitomenot vaikuttavat nettotuloihin lä
hes yhtä paljon kuin lapsilisät kahdessa Veron
maksajien käyttämistä kolmesta tulotasosta
(kuvio 2). kansainvälisen vertailun näkökul
Yorkin yliopisto julkaisi 2002 malliperhelaskelmiin perus�
tuvan tutkimuksen OECD�maiden perhepolitiikasta (Brad�
shaw ja �inch 2002). Tutkimuksen mukaan perhepolitiikka
oli korkeatasoisinta Itävallassa, Luxemburgissa ja Suomessa.
Muut pohjoismaat kuuluivat vasta seuraavaan kategoriaan.
Miksi Veronmaksajien tulos oli erilainen? Selityksenä on se,
että Yorkin yliopiston tutkimus otti huomioon laajasti eri�
laisia perhepoliittisia etuuksia. Lisäksi tutkimuksessa oli
mukana erilaisia perhetyyppejä.
5
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masta päivähoitomaksujen vaikutus on vieläkin
suurempi. kuten Veronmaksajien tutkimukses
sa todetaan useissa vertailussa mukana olleista
maista päivähoitomaksut olivat jopa yli kaksi
kertaa suuremmat kuin suomessa (kurjenoja
2008, 26).
kahden alle kouluikäisen lapsen perheiden
tarkastelu on perusteltua silloin, kun analyysin
kohteena on laajemmin perhepolitiikka. Valta
osa perhepoliittisista tulonsiirroista ja palve
luista ohjautuu alle kouluikäisten lasten per
heille (esim. Bradshaw ja Finch 2002). päivä
hoitomaksukaton ansiosta päivähoitopalvelut
ovat suomalaisille hyvätuloisille lapsiperheille
todella edullista eli – toisin kuin Veronmak
sajat väitti – hyvää vastinetta maksetuista ve
roista.

7. Veronmaksajien suositusten
toteuttaminen
Veronmaksajien tutkimuksen keskeisin sanoma
oli se, että lapsiperheet hyötyisivät eniten vero
tuksen keventämisestä, eikä lapsilisien koro
tuksista. suositus johtunee siitä, että Veron
maksajien laskelmissa lapsilisät on eriytetty
veroasteen tarkastelusta ja esimerkkiperheistä
kaksi kolmesta edustaa suomalaisittain erittäin
hyvätuloisia palkansaajaperheitä. toinen näkö
kulma on nähdä molemmat perhekustannusten
tasauksen osana, ja verottomat lapsilisät samal
la verotusta lieventävänä tekijänä, kuten esi
merkiksi oeCd on tehnyt johdonmukaisesti.
Lopputulos on sama, mutta tulkinta erilainen:
Veronmaksajat tarkasteli verotuksen kautta tu
levat perhekustannusten tasaukset osana vero
tusta ja lapsilisät osana perhepolitiikkaa.
tutkimuksessa tai sen yhteydessä ei otettu
kantaa siihen, miten verojen alentaminen olisi
suoritettava. Mm. jotkut puolueet ovat vaati
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neet erityisesti ennen vaaleja lapsiperheiden
yhteisverotusta. Veronmaksajien tutkimuksessa
keveä verotus yhdistyy maihin, joissa perhetuki
tulee suurelta osalta verotuksen, jopa perheve
rotuksen kautta. perheverotuksen tapaiset rat
kaisut keventäisivät suomessa(kin) eniten hy
vätuloisten perheiden verotusta ja rankaisisivat
eniten tulotasoltaan tyypillisimpiä perheitä
(taulukko 4).
kannustinteorian mukaisesti puolisoiden
erillisverotuksen on todettu edistäneen naisten
työhön osallistumista (Gustafsson 1992). Mal
liperhelaskelmat eivät ota huomioon käyttäyty
misvaikutuksia. niiden perusteella puolisoiden
yhteisverotus näyttäisi lisäävän lapsiperheiden
tuloja. todellisuudessa voisi käydä niin, että
tulot vähenisivät, koska yhä useammat puolisot
(käytännössä naiset) pidentäisivät kotonaolo
jaksoja ja jäisivät ilman ansiotuloja. Virallisesti
suomessa toistaiseksi kuitenkin tavoitellaan
kaikkien väestöryhmien työllisyysasteen kasvat
tamista.
suomessa on 1990luvulta lähtien yleistynyt
tilanne, jossa toinen vanhemmista (äiti) voi jää
dä hoitamaan lapsia useammaksikin vuodeksi
kotiin (haataja 2005), erityisesti jos lapset syn
tyvät peräjälkeen. näissä perheissä puolisoiden
väliset tuloerot ovat suhteellisesti suuret. yh
teisverotus keventäisi perheiden verotusta,
mutta tukisi ennestään yhden ansaitsijan mallia
ja olisi ristiriidassa sen tavoitteen kanssa, että
lastenhoito ja ansiotyö jaettaisiin tasaisemmin
vanhempien kesken sekä nais ja miesvaltaisten
toimialojen kesken.
Vielä laajempi kysymys liittyy veronkeven
nysten seurauksiin. Verotus on pitkällä aika
välillä ainoa keino kattaa julkisia menoja. kui
tenkin sekä Veronmaksajien tutkimus että
oeCd:n (2006) palkkaverotuksen selvitykset
osoittavat, että veroaste on keventynyt suomes
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sa, paitsi 1990luvun lamavuosista myös koko
2000luvun!
Veronmaksajienkin tutkimuksessa toivo
taan, että ilmainen esikoulu ulotettaisiin suo
messa nykyistä nuorempiin ikäryhmiin – ilman
että päivähoitopalveluihin liittyvä ansiotyön
mahdollistavat aukioloajat päivähoidossa heik
kenisivät. Varhaiskasvatuspalvelujen kehittä
mistä on vaikea toteuttaa, jos tuloverotuksen
yleistä keventämistä jatketaan.
Veronmaksajat kritisoi suomalaisten perhe
politiikkaa vähäisestä panostuksesta ilmaiseen
varhaiskasvatukseen. Vertailu ei ole sikäli hy
väksyttävä, että pohjoismaiden ulkopuolella
esikouluilla on ensisijaisesti kasvatustehtävä ja
vasta toissijaisesti vanhempien ansiotyössä
käynnin mahdollistaminen. eurooppalaisten
esikoulujen aukioloajat vaikeuttavat kuitenkin
säännöllistä ansiotyötä (oeCd 2007, 132–134).
päivähoidon (ja myöhemmin toivottavasti myös
suomalaisen yhä nuorempiin ulottuvan esikou
lun) tehtävänä on mahdollistaa myös vanhem
pien työssäkäynti.

8. Johtopäätökset
Veronmaksajien tutkimus veronalennusten vai
kutuksesta verokertymään herätti keskustelua
vuonna 2005 (Virén 2005, haaparanta ja pirt
tilä 2005). pääosa Veronmaksajien julkaisemis
ta tutkimuksista perustuu kuitenkin malliper
helaskelmiin, joiden yleistettävyyttä ei ole ai
kaisemmin analysoitu Veronmaksajien tai mui
denkaan toimesta.
Analyysimme osoittaa, että Veronmaksajien
tutkimuksessa Työn verotus ja perheet Euroo�
passa käyttämien lapsiperheiden
– tulotasot oli valittu siten, että pienituloisin
perhe edusti yleisintä lapsiperheryhmää ja

kaksi muuta huomattavasti tulojakauman
keskikohdan yläpuolella olevaa, (alhaisin tu
lotaso edusti noin 27–30 prosenttia, keskim
mäinen tulotaso 5–7 prosenttia suomalaisis
ta ja ylin tulotaso 1–3 prosenttia kahden
palkansaajan lapsiperheistä riippuen siitä,
miten nuorimman lapsen ikä rajataan),
– lasten iät oli valittu siten, että palkansaaja
perheillä on tavallisesti päivähoitokuluja,
mutta laskelmissa ei ollut mukana päivähoi
tomaksujen vaikutusta.
tutkimus sisälsi kansainvälistä vertailua vertai
lumaiden perhepolitiikasta, mutta irrallaan
laskelmista ja lopputulosten pohdinnoista. tut
kimus ei kertonut esimerkiksi, miten yleisiä
esimerkkiperheet ovat kaikista lapsiperheistä
muissa vertailumaissa eikä siitä, mikä valittujen
esimerkkiperheiden tulotasojen ostovoima on
vertailumaissa. ostovoimavertailun puuttumi
nen heikensi olennaisesti tulosten luotettavuut
ta. oeCd on lieventänyt ostovoimaongelmaa
käyttämällä laskelmissaan kansallisia keskian
sioita (aikaisemmin teollisuustyöntekijän kes
kiansio eli ApW tulo).
Veronmaksajien tutkimus väitti, että lapsi
perheitä verotettaisiin suomessa ankarasti.
kuitenkin esimerkkiperheistä pienituloisin
edusti suomessa yleisintä tulotasoa kahden pal
kansaajan lapsiperheissä, ja veroaste tällä tasol
la oli vertailumaiden keskitasolla myös esi
merkkiperheiden vertailussa. Lapsilisät alenta
vat tämän tulotason lapsiperheiden verotusta
27 prosentista 23 prosenttiin. Verottomien per
hepoliittisten tulonsiirtojen (lapsilisä, elatus
tuki yms.) huomioon ottaminen on enemmän
kin normi kuin poikkeus lapsiperheiden tulo
jen vertailussa, koska maat jakautuvat sen
suhteen, missä määrin perhepoliittiset tulon
siirrot jaetaan suorina tai verotuksen kautta
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välillisinä tulonsiirtoina perheille (oeCd
2006).
Veronmaksajien tutkimus väitti myös, ettei
lapsilisien korottamisesta ole hyötyä, vaan ve
rotusta olisi alennettava. tämä johtui siitä, että
tutkimus keskittyi ennen muuta hyvätuloisiin
lapsiperheisiin. Lapsilisät alentavat hyvätulois
ten veroastetta luonnollisesti vähemmän kuin
keskituloisten. Lisäksi kielteinen arvio lapsili
sien vaikutuksesta oli yhteydessä siihen, että
niitä käsiteltiin tutkimuksessa erillään verotuk
sesta.
tutkimuksessa ei pohdittu mahdollisten
lapsiperheiden verolievennysten kohdentumis
ta eri tulotasoille. esimerkiksi puolisoiden yh
teisverotus olisi tehokas keino alentaa hyvätu
loisten palkansaajalapsiperheiden verotusta,
koska puolisoiden tuloerot ovat niissä suuret ja
yleisempiä kuin tyypillisissä tai pienituloisissa
perheissä. Verotuksen kautta lisääntyvästä per
hetuesta palkansaajaperheille hyötyisivät vähi
ten pienituloisimmat perheet eli eniten tukea
tarvitsevat perheet, yhtä paljon ansaitsevien
puolisoiden perheet ja yksinhuoltajat.
Malliperhelaskelmien tulokset ovat hyvin
herkkiä oletuksille. ulkopuolisten on vaikea
arvioida malliperhelaskelmien luotettavuutta ja
edustavuutta. niiden arviointi on erityisen tär
keää kansainvälisissä vertailuissa. tarkoitusha
kuisilla valinnoilla lopputulokset saadaan näyt
tämään halutun kaltaisilta. juuri näin näyttää
tapahtuneen Veronmaksajien tutkimuksessa.
ongelmallisinta on se, että tarkoitushakuisesti
laadittuja tuloksia käytetään kritiikittömästi
ensin julkisuudessa ja myöhemmin mahdolli
sesti jopa päätöksenteon pohjana.
tutkijoiden olisi itse tuotettava riittävästi
tietoa laskelmien taustoista, rajoituksista ja
yleistettävyydestä. Malliperhelaskelmien edus
tavuutta on mahdollista parantaa käyttämällä
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hyväksi esimerkkien valinnassa tietoja väestö
rakenteesta (kuten edellä on tehty). toinen
mahdollisuus on keskittyä järjestelmien vertai
luun (esimerkiksi verotus keski ja hyvätuloi
silla perheillä, kun perhetukena otetaan huo
mioon vain verotus, ei lapsilisiä) ja korostaa,
etteivät tulokset ole edustavia. kolmas mahdol
lisuus on siirtyä mikrosimulointiin, missä las
kenta pohjautuu väestöä edustavaan aineistoon.
euromodhankkeen ansiosta mikrosimulaatio
ta voidaan käyttää myös kansainvälisissä ver
tailuissa eumaiden välillä. kansallisella tasol
la ne tahot, jotka ovat kiinnostuneita etuus ja
verojärjestelmien kehityksestä ja kehittämises
tä, voivat hankkia käyttöluvan ja kouluttau
tua vaikkapa juttamallin käyttäjiksi (kAk
2008). 
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