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Tulonjako ja välittömän
verotuksen progressio:
1990-luvun kehitys Suomessa

Ilpo Suoniemi
Tutkimuskoordinaattori

Palkansaajien tutkimuslaitos

1. Tulonjaon kehityksestä

Aiempi kehityssuunta, jossa tuloerot kaventui-
vat, pysähtyi 1980-luvun loppupuoliskolla
useimmissa Euroopan maissa, ja joissakin mais-
sa tuloerot ovat tämän jälkeen selvästi kasva-
neet. Samalla tulonjakotutkimus on pitkän hil-
jaiselon jälkeen tullut uudelleen kiinnostavak-
si (Atkinson 1997).

Suomessa kehityssuunta muuttui myöhem-
min, mutta laman jälkeen tuloerojen kasvu on
ollut kansainvälisestikin arvioiden suhteellisen
nopeaa. Tätä ennen käytettävissä olevissa tu-
loissa mitatut suhteelliset erot olivat pysyneet
jo parin vuosikymmenen ajan hämmästyttävän
vakaalla tasolla. Ei edes 1990-luvun alun lama
vaikuttanut näihin tuloeroihin, vaikka erot tuo-
tannontekijätuloissa kasvoivat massatyöttömyy-
den seurauksena reippaasti. Tulonsiirrot ehkäi-
sivät vielä tuolloin tuloerojen kasvun (Kuvio 1).

Teollisuusmaiden tuloerojen kasvulle on
etsitty selityksiä, joista pääosa kiinnittää huo-
mion markkinoiden kautta välittyviin vaikutuk-
siin. Suosituimmat näistä perustuvat muutok-
siin, jotka lisäsivät koulutetun työvoiman ky-

syntää vähemmän koulutetun työvoiman kus-
tannuksella. Tällaisia muutoksia olivat vaativan
teknologian laajentunut käyttöönotto tai vaih-
toehtoisesti maailmankaupan ja kansainvälisten
rahoitusvirtojen vapautuminen. Kouluttama-
tonta työvoimaa syrjivän kehityksen seurauk-
sena voidaan näin kätevästi selittää samalla
sekä palkkaerojen kasvu USA:ssa että Euroo-
pan, jossa minimipalkat ja muut työmarkkina-
jäykkyydet estivät vähemmän koulutettujen
palkkojen laskun, massatyöttömyys.

Vaikka argumentti on elegantti, siinä on
paljon ongelmia (ks. Atkinson 1999). Useissa
maissa tulonjaon kehitys ei ole seurannut tätä
selitysuraa. Lisäksi selitys koskee vain markki-
noilla tapahtuvaa tulonmuodostusta. Myös jul-
kisen vallan toimilla on ollut merkittävä vaiku-
tus käytettävissä olevien tulojen jakautumiseen
ja siinä havaittuihin muutoksiin. Suomessa tuo-
tannontekijätuloissa mitattujen tuloerojen ke-
hitys tasaantui jo vuoden 1997 jälkeen. Niinpä
bruttotuloissa ja käytettävissä olevissa tuloissa
näkyvä eriarvoisuuden lisääntyminen johtuu
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pääosin julkisen vallan tuloja tasaavan vaiku-
tuksen heikentymisestä (Kuvio 1).

Suomessa tehtiin 1990-luvun jälkipuoliskol-
la useita muutoksia tulonsiirtoihin. Näillä toi-
milla tähdättiin työntarjonnan lisäämiseen te-
kemällä työn vastaanottaminen aiempaa hou-
kuttelevammaksi (Laine ja Uusitalo 2001). Näi-
den toimien varjopuolena oli se, että tulonsiir-
tojen varassa elävien toimeentulo jäi jälkeen
muiden tulokehityksestä. Tämä näkyi myös tu-
loerojen kasvuna (ks. esimerkiksi Riihelä ym.
2001 ja Suoniemi 2002).

Julkinen valta vaikuttaa kotitalouksien tu-
loihin myös progressiivisen verotuksen avulla.
Veroprogressiossa tapahtuneet muutokset ovat
jääneet vähälle huomiolle, vaikka ne ovat osal-
taan vaikuttaneet Suomen tulonjaon kehityk-
seen. Tässä artikkelissa keskitytään näiden
muutosten tarkasteluun. Näkökulmana prog-
ression mittaukseen on verotuksen vaikutus
tulojen uudelleenjakoon (Musgrave ja Thin,
1948). Koska eri vuosien väliseen vertailuun

vaikuttavat myös veroja edeltävien tulojen ja-
kaumat, tarkastelua täydennetään vuosien 1990
ja 1999 verotaulukoiden vertailuilla. Tässä
bruttotulojen jakauma siirretään vertailuvuo-
den tasolle ja alkuperäistä verotusta verrataan
siihen, mitä se olisi vertailuvuotena ollut.

2. Eri näkökulmia verotuksen
progressioon

Verotaulukkojen vertailu antaa selvän ja hel-
posti ymmärrettävän lähtökohdan verotuksen
rakenteellisen progression tarkasteluun. Vero-
taulukko määritellään progressiiviseksi, jos ve-
roaste nousee tulojen kasvaessa. Jokaisella tu-
lotasolla voidaan tarkastella joko sitä, miten
maksetut verot tai miten veronjälkeiset tulot ke-
hittyvät tulojen kasvaessa. Jousto on luonnolli-
nen mittakaavasta riippumaton lokaali mittari,
joka soveltuu myös progression tarkasteluun.

Jos verotus on progressiivista, on makset-
tujen verojen jousto tulojen suhteen suurempi

Kuvio 1. Tuloerojen kehitys Suomessa 1971–2001.
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kuin yksi. Tämän kanssa on yhtäpitävää, että
veron jälkeisen tulon jousto on alle yhden. Kos-
ka verotaulukoissa on usein verovapaita osia,
on kätevämpää määritellä progressio veron jäl-
keisen tulon perusteella. Tämä käy ilmi seuraa-
vasta esimerkistä.

Tasaveron tapauksessa veroaste on vakio
kaikilla tulotasoilla, ja tätä määritelmää vastaa-
va jousto on kaikkialla yksi. Jos tasaveromal-
liin liittyy verovapaa vähennys, on tämä jousto
yksi aina tulojen verovapaaseen ylärajaan asti.
Tämän jälkeen jousto putoaa äkillisesti tasol-
le, joka on alle yhden, siis verotus muuttuu
progressiiviseksi. Tästä se sitten lähtee tulojen
myötä vähittäiseen nousuun kohti asymptoot-
tiaan, siis ykköstä.

Verotaulukkoja tarkasteltaessa voidaan
päätellä, että verotus muuttuu aiempaa prog-
ressiivisemmaksi, jos lokaali mittari, veron jäl-
keisten tulojen jousto, on muutoksen jälkeen
kauttaaltaan alemmalla tasolla kuin aiemmin.
Verotuksen muutokset eivät läheskään aina ole
näin suoraviivaisia. Tästä syystä efektiivistä
progressiota tarkasteltaessa joudutaan ottamaan
huomioon verotaulukkojen ohella myös se,
mitä tuloja ihmiset todellisuudessa saavat, siis
veroja edeltävän tulojakauman vaikutus. Glo-
baalit progressiomitat, joissa koko verojärjestel-
mään sisältyvä progressio voidaan haluttaessa
kuvata yhdellä ainoalla luvulla, perustuvat
efektiivisen progression arviointiin.

On luontevaa edellyttää, että efektiivisen
progression mittarit ovat sopusoinnussa raken-
teellisen progression kanssa. Siis jos verotau-
lukko muuttuu kauttaaltaan aiempaa progres-
siivisemmaksi ja tulojakauma säilyy ennallaan,
niin minimivaatimus efektiivisen progression
mittarille on, että myös se ilmoittaa progression
kasvaneen.

Progressiivinen verotus tasoittaa tuloeroja.

Musgrave ja Thin (1948) esittivät, että ”...
effective progression measures the extent to
which a given tax structure results in a shift in
the distribution of income toward equality.”
Heidän näkökulmansa painottaa sitä, kuinka
paljon tulojen uudelleenjakoa verojärjestelmä
saa aikaan.

Myös useita muita näkökulmia on esitetty.1

Kakwanin (1977) lähtökohtana on se, miten
paljon verojen maksu eroaa proportionaalises-
ta tasaverosta, siis miten julkisten budjettime-
nojen verotaakka jakautuu. Normatiiviselta
kannalta tähän perustuvat mittarit ovat kiintoi-
sia, jos ollaan erityisesti kiinnostuneita vero-
rasituksen oikeudenmukaisesta jaosta, kun ve-
rotuotto käytetään julkishyödykkeen rahoituk-
seen (Pfähler 1988).

Tähän artikkeliin on valittu Musgraven ja
Thinin näkökulma. Jatkossa keskitytään siis sii-
hen, miten paljon verojärjestelmä tasaa tulon-
jakoa. Valitulla esitystavalla on toki luonnolli-
nen yhteys Kakwanin vastaavaan, sillä samalla
kun verojen tulontasaus muuttuu, jaetaan myös
verotaakkaa uudelleen.

3. Aineisto

Koska tarkastelemme tulonjakoa, on havainto-
yksikkönä kotitalous eikä henkilö. Näin on
käytäntönä myös progressiovertailuissa. Koti-
talouksilla on erilaiset kulutustarpeet, jotka
heijastuvat elintasoeroina samantuloisten, mut-
ta eri kokoisten kotitalouksien välillä. Kotita-
louksien välisten elintasoerojen huomioimisek-
si kotitalouden yhteen lasketut tulot jaetaan
ekvivalenttien aikuisten lukumäärällä, jossa

1 Hyvä katsaus eri mittareista ja niiden ominaisuuksista on
Lambert, 1989. Tilastollisen analyysivälineistön näiden tar-
kasteluun ovat esittäneet Davidson ja Duclos, 1997.
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otetaan huomioon ne skaalaedut, joita yhdes-
sä elämiseen liittyy.2 Näin saadaan taloudellis-
ta toimeentuloa kuvaava taso, jota kaikki koti-
talouden jäsenet nauttivat.

Veroja edeltäväksi tuloksi valitaan kotita-
louden bruttotulot, jotka saadaan lisäämällä
tuotannontekijätuloihin (palkka-, yrittäjä- ja
pääomatulot) kotitalouden saamat tulonsiirrot.
Tässä käytetään laajaa tulokäsitettä, johon si-
sältyy tulolajeja, jotka ovat verovapaita, kuten
lapsilisät, tai jotka eivät ole saajalleen rahatu-
loa, kuten omistusasunnosta koituva laskennal-
linen asuntotulo (ks. tarkemmin, Riihelä ym.
2001 tai Suoniemi 2002).

Verotuksen vaikutusta arvioitaessa brutto-
tulojen vastinparina ovat käytettävissä olevat
tulot, lyhyesti nettotulot. Tarkastelu keskittyy
välittömien verojen tulonjakovaikutukseen eikä
välillisten verojen vaikutusta oteta huomioon.
Pääsyynä tähän on aineisto, joka perustuu Ti-
lastokeskuksen tulonjakotilaston väestöotok-
siin vuosilta 1990–1999. Tässä veroiksi laske-
taan myös työntekijän sosiaalivakuutus- ja elä-
kevakuutusmaksut.

4. Efektiivisen progression
kehitys

Verotuksen progressiota arvioitaessa lähdetään
liikkeelle bruttotulojen, x, jakaumasta, kerty-
mäfunktionaan Fx. Suhteellinen tulojakauma
esitetään yleensä ns. Lorenzin käyrän avulla.
Lorenzin käyrän piste, Lx(p), ilmoittaa kuinka
suuren osan koko väestön saamista tuloista saa

sen pienituloisin p-osa, 0 ≤ p ≤ 1. Lorenzin käy-
rä on yksikköneliön sisäpuolelle kuvattu kas-
vava käyrä, jonka lähtöpisteenä on (0, 0) ja pää-
tepisteenä vastaavasti piste (1, 1). Täsmällisesti,

Lx(p) = p E(x | Fx (x) ≤ p)/Mx,

jossa E viittaa odotusarvo-operaattoriin ja M
on väestökeskiarvo.

Verotusta kuvaa nettotulojen, y = x – T(x),
keskittymiskäyrä Cy(p). Käyrän piste ilmoittaa
kuinka suuren osan nettotuloista saa bruttotu-
loiltaan pienituloisin p-osa:

Cy(p) = p E(y(x) | Fx (x) ≤ p)/My.

Verojen keskittymiskäyrä CT(p) määritel-
lään vastaavasti. Koska nettotuloihin päädytään
vähentämällä bruttotuloista niistä maksetut
verot on voimassa yhteys:

Lx(p) = (1–T) Cy(p) + T CT(p), jossa T on ko-
konaisveroaste.

Jos verotus on progressiivista, kasvaa pie-
nituloisten osuus nettotuloista, kun sitä verra-
taan siihen, mikä oli heidän osuutensa brutto-
tuloista. Vastaavasti heidän osuutensa makse-
tuista veroista on suhteellisesti pienempi kuin
bruttotuloista, ts. pätee Cy(p) ≥ Lx(p) ≥ CT(p).

Verotuksen progression arviointi perustuu
siihen, miten suuri osa veronjälkeisestä tulosta
on siirretty pienituloisille veroprogression avul-
la, siis erotukseen, Cy(p) – Lx(p), (Reynolds ja
Smolensky 1979). Vastaava Kakwanin (1977)
mittari on, Lx(p) – CT(p). Tämä lauseke ilmoit-
taa puolestaan sen, kuinka suuri osa tasaveron
mukaisesta verotaakasta on siirretty matalatu-
loisilta suurempituloisten maksettavaksi. Mit-
tareilla on luonnollinen yhteys: Lx(p) – CT(p)

2 Tässä käytetään ns. vanhaa OECD:n skaalaa, jossa viite-
henkilö saa painon yksi, muut aikuiset painon 0,7 ja lapset
painon 0,5. Esimerkiksi kahden lapsen perheessä 27000 eu-
ron vuositulot tuottavat 10000 euron toimeentulon kaikil-
le neljälle sen jäsenelle.
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= (1–T)/T (Cy(p) – Lx(p)), jossa T on koko-
naisveroaste.

Progressiomittarin saamaan arvoon vaikut-
tavat sekä verotaulukko että bruttotulojen ja-
kauma. Jos tuloerot kasvavat ja verotaulukko
säilyy ennallaan, on luontevaa odottaa tuloja
tasaavan vaikutuksen voimistumista (Musgrave
ja Thin 1948).

Kuviossa 2 on esitetty vuosien 1993, 1996
ja 1999 bruttotulojen Lorenzin käyrien erotus
vastaavista vuoden 1990 arvoista. Siitä käy ilmi,
että vuonna 1999 ylimmän tulodesiilin tulo-
osuus oli kasvanut viidellä prosenttiyksiköllä
vuoden 1990 tilanteeseen verrattuna. Vastaa-
va kasvu yli mediaanin tuloilla on noin kolme
prosenttiyksikköä. Bruttotulojen jakauma on
siis muuttunut 1990-luvulla selvästi eriarvoi-
sempaan suuntaan.

Kuviossa 3 esitetään vastaavat muutokset
veroprogression mittarissa, Cy – Lx. Kuvio il-

moittaa kuinka monta prosenttiyksikköä enem-
män (vähemmän) veronjälkeisestä tulosta ker-
tyy annettua desiilipistettä (suurempi-) pie-
nempituloisille, kun sitä verrataan vuoden
1990 tilanteeseen. Kuviosta näkyy selvästi, mi-
ten tulojen tasausvaikutuksen avulla arvioitu
veroprogressio on pienentynyt ajanjaksolla
1996–1999. Vuoteen 1996 asti kehitys oli tätä
epäyhtenäisempää. Pienituloisten osalta tasaa-
va vaikutus näyttää vähentyneen, mutta neljän-
nestä desiilistä lähtien vaikutussuunta kääntyy
jatkuen aina kahteen ylimpään desiiliin saakka.

Vuoden 1993 pääomaverouudistuksen jäl-
keen tapahtunut kehitys suosii erityisesti niitä,
jotka kuuluivat ylimpään tulodesiiliin. Toisaal-
ta vuosikymmenen alkupuoliskolla myös kes-
kituloiset näyttävät jossain määrin hyötyneen
verotuksen muutoksista.

Verotuksen aiheuttaman tulojakovaikutuk-
sen arviointia hankaloittaa samantuloisten epä-

Kuvio 2. Bruttotulojen Lorenzin käyrien vertailu.
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yhtenäinen verokohtelu (ns. horisontaalinen
eriarvoisuus). Tästä syystä kotitalouksien jär-
jestys tulojakaumassa voi muuttua, kun siirry-
tään bruttotuloista nettotulojen tarkasteluun.
Verotuksen jälkeinen tulonjako kuvataan net-
totulojen Lorenzin käyrän, Ly(p) avulla, mutta
koska järjestys voi muuttua ei yhtälö, Cy(p) =
Ly(p), päde. Samalla progression vaikutus tu-
lee yliarvioiduksi, sillä Cy(p) – Ly(p) ≥ 0. Tämä
erotus kuvaa verotuksen horisontaalista eriar-
voisuutta, joka on otettava huomioon lopullis-
ta tulonjakovaikutusta arvioitaessa:

Lx(p) → Cy(p) → Ly(p).

Verotuksen horisontaalista eriarvoisuutta
tutkittaessa kävi ilmi, että Suomessa tämä kom-
ponentti on suhteellisen pieni (Kuvio 4). Ho-
risontaalinen eriarvoisuus on jonkin verran vä-
hentynyt 1990-luvun kuluessa, mutta muutok-

set siinä ovat suhteellisen vähäisiä veroprogres-
sion muutokseen verrattuna.

5. Rakenteellisen veroprogression
kehitys

Efektiivisen progression mitat ja niiden väliset
vertailut riippuvat bruttotulojen jakaumasta.
Verotaulukoiden vertailuun perustuva selvä ja
koko tuloalueella pätevä johtopäätös progres-
sion muutoksesta ei vielä välttämättä takaa sitä,
että globaali mittari antaisi tämän kanssa yh-
denmukaisen johtopäätöksen, jos jakaumat
ovat muuttuneet vertailuvuosien välillä (Ja-
kobsson 1976 ja Kakwani 1977).

Koska tulojakaumat muuttuivat huomatta-
vasti 1990-luvun kuluessa, edellä esitettyjä tar-
kasteluja on syytä täydentää tutkimalla myös
verotaulukkojen, ts. lokaalin veroprogression,
kehitystä. Nettotuloissa veroprogressiota mita-

Kuvio 3. Efektiivisen progression muutos 1990-luvulla.
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taan laskemalla käytettävissä olevien tulojen
jousto bruttotulojen suhteen:

RP(x) = [d y(x)/d x] [x/y(x)],
jossa y = x – T(x).3

Eri vuosien verotaulukkojen vertailu ei ole
sellaisenaan mielekästä, koska tulot muuttuvat
eri vuosien välillä. Verotaulukoille tarvitaan
yhteinen vertailupohja. Hayes ym. (1995) ver-
tailevat verotaulukkoja vertailujakaumien pro-
senttipisteiden Fx

–1(p) perusteella. Näin saadaan
lähes sama informaatio kuin edellä desiilipis-
teittäin esitetystä efektiivisen progression ver-
tailusta.

Prosenttipisteet tarjoavat luonnollisen keinon
siirtyä jakaumasta toiseen niitä vertailtaessa.
Samalla muuttuvat tulot ja niihin kohdistuva
verotus. Jos tätä vastaavalla tulojen muutoksel-
la on jouston laskennan kannalta neutraali ja
systemaattinen yhteys, voidaan tehdä pitäväm-
piä johtopäätöksiä. Dardanoni ja Lambert
(2002) ovat osoittaneet, että jos vertailtavien
bruttotulojakaumien Fi ja Fk välillä on yhteys,
joka voidaan esittää vakiojoustoisen funktion,
g, välityksellä,

g = Fi
–1 o Fk, xi = g(xk) = A xb

k,

niin lokaaliin veroprogressioon perustuva ja-
kaumavertailu on riippumaton referenssijakau-
masta (Fi tai Fk). Lisäksi pätee se, ettei referens-
sijakauman valinnalla ole vaikutusta vertailun
lopputulokseen, jos pysytään sellaisessa ja-
kaumaluokassa, joka toteuttaa kaavan ehdon.
Samalla kaavasta saadaan luonnollinen muun-

Kuvio 4. Verotuksen horisontaalinen eriarvoisuus 1990-luvulla.

3 Kaavaa sovellettaessa käytetään odotusarvoja, sillä näin
vältetään samantuloisten verotuksen epäyhtenäisyyteen, siis
sen horisontaaliseen eriarvoisuuteen, liittyvät ongelmat. Esi-
tettävät empiiriset tarkastelut perustuvat tätä vastaavien ta-
soitusmenetelmien käyttöön.
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nos, jolla eri vuosien (tai maiden) tulot voidaan
muuntaa toisiaan vastaaviksi (transplant and
compare procedure, ks. Dardanoni ja Lambert
2002).

Koska Fx(x) on aina tasaisesti jakautunut
välillä [0,1], niin ehdon voimassaoloa voidaan
tutkia soveltaen ei-parametrisia tilastollisia
menetelmiä. Tässä käytän apuna todennäköi-
syyskuviota. Siinä kuvataan vertailuvuoden,
esimerkiksi 1990, arvot  x-akselille,  siis  log
F–1

1990 (p) ja y-akselille vastaavasti eri vuosia
vastaavat arvot log F–1

k (p), k = 1993, 1996,
1999. Jos ehto on voimassa, pitäisi tiettyä vuot-
ta vastaavien pisteparien sijaita samalla suo-
ralla.

Ehtoa voidaan tutkia tarkalla testillä, mut-
ta usein silmämääräinen tarkastelu riittää, ku-
ten vastaavia kuvioita käyttäneet hyvin tietävät.
Visuaalisesta todennäköisyyskuvioon perustu-
va vertailusta käy ilmi, että vuosien 1990, 1993

ja 1996 bruttotulojen jakaumat näyttävät to-
teuttavan Dardanonin ja Lambertin ehdon,
kun niitä verrataan vuoteen 1990. Sitä vastoin
vuoden 1999 jakaumassa tulojen kasvu on ol-
lut selvästi ”vakiojoustomuunnosta” nopeam-
paa, kun tarkastellaan tulojakauman ylimpiä
prosenttipisteitä. Tästä syystä vuosipari (1990,
1999) valitaan tarkemman tarkastelun kohteek-
si.

Kuviossa 6 verrataan vuoden 1990 brutto-
ja nettotuloihin perustuvaa verofunktiota (kat-
koviiva) vuoden 1999 vastaavaan (yhtenäinen
viiva). Tässä ei käytetä Dardanonin ja Lamber-
tin esittämää vakiojoustomuunnosta, vaan tur-
vaudutaan pelkkään skaalamuunnokseen. Sii-
nä vuoden 1990 jakaumaa on ainoastaan siir-
retty oikealle hintojen nousua (elinkustannus-
indeksin muutosta) vastaavasti. Lokaaliprog-
ressio, siis jousto, käy ilmi kuvion käyrien kul-
makertoimena. Progression muutos ei ole ol-

Kuvio 5. Tulojakaumien (log-)vertailu vuoteen 1990.
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lut yhtenäistä. Pienituloisilla (tulojakauman
mediaania on merkitty neliöllä) vuoden 1999
käyrä on loivempi, siis veroprogressio näyttää
lisääntyneen. Suurituloisilla muutos näyttää ol-
leen päinvastainen. Heidän veroprogressionsa
näyttää puolestaan alentuneen.

Joitakin lukijoita voi yllättää se, miten vä-
hän veroprogressio muuttuu, kun eri tulota-
soilla olevia verrataan keskenään esimerkiksi
vuonna 1990. Osasyynä tähän on luonnollises-
ti se, että veroja ja tulolajeja yhdistämällä pää-
dytään lopputulokseen, jossa esimerkiksi ansio-
tulojen valtionverotukseen liittyvä progressio
selvästi vaimentuu.

Vaikka jakaumien vertailu ei tukenut vakio-
joustoehdon pitävyyttä, niin sekä rakenteelli-
sen että efektiivisen progression vertailut tuot-
tivat yhdenmukaisen tuloksen. Veroprogressio
muuttui vuosien 1990 ja 1999 välillä tuloeroja
kasvattavaan suuntaan. Lisäksi lokaali vertailu

toi selvästi esille, miten veroprogressio muut-
tui tuloalueen eri osissa. Luonnollisesti sama
tulos päti myös, kun vastinparit vaihdettiin, ts.
siirrettiin vuoden 1999-verofunktio vuoden
1990 jakaumaan.

6. Lopuksi

Esitetty analyysi rajoittui välittömien verojen
tarkasteluun. Tässä on merkittävänä puuttee-
na se, ettei välillisten verojen vaikutusta ole
voitu ottaa huomioon. Onhan niiden veroker-
tymä lähes samansuuruinen kuin henkilöiden
tuloveron tuotto. Kulutusverot ovat regressii-
visiä, pienituloinen maksaa suhteellisesti enem-
män näitä veroja kuin suurituloinen, ja lisäksi
näissä tapahtui 1990-luvulla muutoksia, jotka
vaikuttivat verorakenteeseen. Tällaisia olivat
esimerkiksi arvonlisäveron asettaminen palve-
luille ja energiaverojen aiempaa laajempi käyt-

Kuvio 6. Lokaaliprogressio, vuoden 1990 verofunktio vuonna 1999.
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tö. Suomessa on toki tehty kulutustutkimuk-
sia, joiden aineistopohja mahdollistaa kotita-
loustasolla myös kulutusveroissa tapahtunei-
den muutosten arvioinnin. Näistä tuorein on
vuodelta 2001.

Lisäksi tarkastelussa sivuutettiin kotitalouk-
sien saamien tulonsiirtojen etuusperusteisiin ja
tasoihin 1990-luvulla tehtyjen muutosten tu-
lonjakovaikutukset. Nämä olivat merkityksel-
tään tärkeämpiä kuin verotuksen progression
muutokset ja vaikuttivat erityisesti pienitulois-
ten asemaan (Kuvio 1; Riihelä ym. 2001 ja Suo-
niemi 2002). Tulonsiirtojärjestelmän progres-
siota voidaan tarkastella samoilla menetelmil-
lä kuin verotusta. Näin saadaan kokonaiskuva
tulonjaon muutoksesta. Näihin kahteen aihee-
seen on tarkoitus jatkossa tarttua.

Suomessa verotuksen progressio lieveni
1990-luvun kuluessa selvästi. Muutos suosi eri-
tyisesti suurituloisia. Voidaan arvioida, että
siirtyminen pääomatulojen eriytettyyn verotuk-
seen oli osaltaan tämän muutoksen taustalla,
sillä kaikkein suurituloisimmilla pääomatulojen
verotus keveni huomattavasti vastaaviin ansio-
tuloihin verrattuna. Samaan aikaan veroja edel-
tävä tulojakauma muuttui eriarvoisempaan
suuntaan. Jos tulonjakopolitiikan tavoitteet säi-
lyivät ennallaan, olisi tämä kehitys osaltaan
puoltanut veroprogression lisäämistä. Näin ei
kuitenkaan tapahtunut.
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