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haataja ja hiilamo (2008) kirjoittavat tärkeitä
huomioita malliperhelaskelmista. joitakin niis
tä on kuitenkin syytä tarkentaa. heidän mu
kaansa tekemäni kansainväliset palkkaverover
tailut (kurjenoja 2007 ja 2008) perustuvat
malliperhelaskelmille, joilla tutkitaan vero ja
sosiaaliturvajärjestelmien toimivuutta tyypilli
sissä perheissä. näin en kuitenkaan itse väitä,
enkä kerro.

kuvaan käyttämääni palkkarakennetta kan
sainvälisessä palkkaverovertailussani, jonka
laskelmat ovat eurooppalaisten perheiden ve
rovertailun taustalla (kurjenoja 2007). Lähtö
kohtana on säännöllistä kokoaikatyötä tekevien
palkansaajien keskipalkka, joka vuonna 2007
oli tilastokeskuksen (2008b) mukaan 2 656
euroa kuussa ja palkkaverovertailuissani 2 632
euroa. pienin käyttämäni kokoaikatyötä kuvaa
va palkkataso on 65 prosenttia keskipalkasta,
keskipalkka 65 prosenttia toiseksi ylimmästä
palkasta ja ylin palkkataso viisinkertainen alim
paan verrattuna. tällä palkkarakenteella olen
tarkastellut tuloverotusta vuodesta 2002. tilas
tokeskuksen (2008a) henkilöveroaineiston mu
kaan yli 1,8 miljoonaa ansiotulonsaajaa ansait
see vähintään käyttämäni palkkarakenteen
pienimmän tulotason verran.

Verolaskelmat siis kuvaavat valtion tulove
roa maksavien palkansaajien verorasitusta
progressiivisessa verojärjestelmässämme. Ver
tailun ylin palkkataso, yli 100 000 euroa vuo
dessa, on suomalaisittain varsin korkea, ja suo
men kannalta samansuuntaiset tulokset olisi
saatu pienemmälläkin vuositulolla. kyse on
kuitenkin kansainvälisestä vertailusta, eikä kai
kissa vertailumaissa ylletä korkeimpaan tulove
roluokkaan edes runsaan 100 000 euron vuosi
tuloilla. Viite näihin tarkempiin perusteluihin
on esitetty myös eurooppalaisten perheiden
verovertailussani (kurjenoja 2008).

Laskelmissa lapset on oletettu viisi ja seit
senvuotiaiksi. tässäkään ei ole kyse tyypillisis
tä malliperheistä, vaan verolaskelmiin ja lapsi
lisien suuruuteen liittyvästä oletuksesta. Vero
tuksen kannalta riittävä ikäoletus olisi, että
lapset ovat alaikäisiä ja vähintään kolmivuo
tiaita. joissakin maissa alle kolmivuotiaista lap
sista nimittäin saa ylimääräisen tai korotetun
vähennyksen. kun lapset ovat yli kolmivuotiai
ta, näiden maiden verotus ei näyttäydy liian
kevyenä suomeen verrattuna. Ranskassa ja Bel
giassa on ikäsidonnaiset lapsilisät, ja viisi ja
seitsenvuotiaiden lasten kohdalla ne eivät ole
suurimmillaan eivätkä pienimmillään.
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olen samaa mieltä haatajan ja hiilamon
kanssa, että olisi varsin outoa esittää laskelmia
tyypillisistä malliperheistä, jos ei edes kerrota,
minkälaisia tyypilliset perheet ovat.

jos ymmärsin haatajan ja hiilamon kritiik
kiä oikein, heidän mielestään perheiden vero
vertailun tulokset voisi tulkita toisin, jos lapsi
lisät tulkittaisiin osaksi verojärjestelmää. Las
kelmissani lapsilisät ovat tulonsiirtoja eivätkä
verovähennyksiä. Muitakaan tulonsiirtoja, ku
ten esimerkiksi asumislisiä, en sisällytä verojär
jestelmään kuuluviksi.

Monella tavalla ansiokkaassa artikkelissaan
haataja ja hiilamo vetävät joitakin mutkia tur
han suoriksi: �Veronmaksajien tutkimus väitti
myös, ettei lapsilisien korottamisesta ole hyö
tyä, vaan verotusta olisi alennettava.� Luulisin,
että monille työssä käymättömille tai pitkälti
tulonsiirtoihin turvautuville perheille lapsili
sien korotukset olisivat hyödyllisiä, ja tulove
ronkevennyksillä olisi tuskin mitään vaikutusta.
tällaisia tulonsaajia en kuitenkaan verovertai

lussani tarkastellut enkä heistä johtopäätöksiä
tehnyt. 
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