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Esseitä verouudistusten vaikutuksista

Jarkko Harju

Tämä kirjoitus esittelee Turun kauppakorkeakoulussa 5.12.2013 tarkastetun väitöskirjan Essays on taxation – Evidence from 
tax reforms (Harju 2013). Väitöskirjan esitarkastajina toimivat professori Eva Mörk Uppsalan yliopistosta sekä professori 
Diderik Lund Oslon yliopistosta. Vastaväittäjänä toimi Tuomas Pekkarinen ja kustoksena Kaisa Kotakorpi. Jarkko Harju 
(jarkko.harju@vatt.fi) toimii tutkijana VATT:ssa.

Väitöskirja sisältää johdantoluvun ja neljä 
erillistä empiiristä soveltavaa verotukseen liit-
tyvää artikkelia. Johdantoluvussa esitellään 
ajatuksia siitä, minkälainen on hyvä ja tavoitel-
tava verojärjestelmä. Siinä esitellään myös, 
miksi on tärkeää pystyä erottelemaan eri vaiku-
tuskanavat pyrittäessä arvioimaan verojärjestel-
män tehokkuutta.1 Lisäksi johdannossa käsitel-
lään myös kausaalimenetelmien vallankumouk-
sen taloustieteessä ja erityisesti politiikkamuu-
toksiin keskittyvän analyysin perusperiaatteet.2 

1  Slemrod (1992) erottelee artikkelissaan eri vaikutuskana-
vien merkityksiä ja vaikutuksia talouteen. Lisäksi Chetty 
(2009b) käsittelee ansiokkaasti verotuksen aiheuttamia kus-
tannuksia ja niiden vaikutusta hyvinvointitappioiden mää-
rään.

2  Hyvä lähde, joka käsittelee yleisesti vallankumousta em-
piirisissä taloustieteen menetelmissä, on Angrist ja Pischke 
(2010). Tarkempi kuvaus näistä menetelmistä löytyy esimer-
kiksi lähteestä Imbens ja Wooldridge (2009). Lisäksi Chetty 
(2009a) käsittelee rakenteellisten ja redusoitujen mallien 
välistä siltaa taloustieteessä.

Väitöskirjan varsinaiset artikkelit keskittyvät 
neljään eri politiikkamuutokseen ja niiden vai-
kutuksiin yksilöiden ja yritysten käyttäytymi-
sessä. Ensimmäisessä artikkelissa tutkitaan sitä, 
miten vuonna 2005 Suomessa toteutettu vero-
uudistus vaikutti vapaaehtoisiin eläkevakuu-
tuksiin eli miten yksilöiden säästämiskäyttäyty-
minen uudistuksen vaikutuksesta muuttui. 
Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää, 
muuttuivatko säästämisaktiivisuus ja keskimää-
räiset talletukset eläkevakuutustileille eri ryh-
missä, kun näiden säästöjen verokohtelu muut-
tui progressiivisesta ansiotuloverojärjestelmäs-
tä suhteelliseen pääomatuloverojärjestelmään. 
Verouudistus alensi pääasiassa suurituloisten 
kannusteita säästää näille eläkevakuutustileille, 
ja vastaavasti nosti pienituloisten kannustimia 
säästää niihin.

Tulokset osoittavat, että uudistuksen jäl-
keen suurituloiset vähensivät säästöjään vapaa-
ehtoisiin eläkevakuutustileihin. Lisäksi suuri-
tuloisten säästämisaktiivisuus laski, kun taas 
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pienituloisten säästämisaktiivisuus hiukan nou-
si. Tulosten perusteella muutokset koskivat 
yksinomaan miesten säästämiskäyttäytymistä.

Näiden tulosten perusteella on kuitenkin 
vaikea tehdä johtopäätöksiä siitä, miten paljon 
säästämisen verotuksen aiheuttamat käyttäyty-
mismuutokset aiheuttavat hyvinvointitappioita, 
sillä aineistosyistä tässä tutkimuksessa ei ollut 
mahdollista arvioida verotuksen vaikutuksia 
kokonaissäästämiseen. Aiemman kansainväli-
sen tutkimuksen perusteella voi kuitenkin ar-
vioida, että kyseisen veromuutoksen vaikutuk-
set kokonaissäästämiseen ovat melko pieniä. 
Tulosten perusteella on kuitenkin selvää, että 
verotus vaikuttaa selvästi säästämiskäyttäytymi-
seen.

Toinen essee tarkastelee listaamattomien 
osakeyhtiöomistajien tulolajin valintaa. Tämä 
artikkeli on kirjoitettu yhteistyössä Tuomas 
Matikan kanssa. Tutkimuksessa keskitytään 
tarkastelemaan Suomessa vuonna 2005 toteu-
tetun yritys- ja osinkoverouudistuksen vaiku-
tuksia omistajien tulolajin valintaan osinkojen 
ja palkkojen välillä. Yleisesti Suomessa tällai-
nen tulolajin valinta on helppoa listaamattomi-
en osakeyhtiöiden omistajille, sillä he voivat 
melko vapaasti valita kumpana tulolajina tulon 
yrityksestään itselleen nostavat.

Tämä verouudistus kasvatti selvästi omista-
jien kannustimia maksaa palkkaa osinkojen 
sijaan. Tulosten perusteella verouudistus myös 
vaikutti selvästi tulolajin valintaan. Tulosten 
mukaan myös verokannustimen muutoksen 
suuruudella ja siitä saatavalla rahallisella vero-
säästöllä on vaikutus verosuunnittelun laajuu-
teen.

Vaikka tutkimus keskittyy ainoastaan tulo-
lajin valintaan, eikä siinä eritellä verotuksen 
vaikutuksia reaalitaloudellisiin suureisiin kuten 
kokonaistulojen tai investointien määrään, voi 

tuloksista päätellä, että tämänkaltaisella käyt-
täytymisellä on selviä vaikutuksia hyvinvoin-
tiin. Tämä johtuu siitä, että tulolajin valinta 
aiheuttaa verosuunnittelukustannuksia, jotka 
siten vähentävät taloudellista tehokkuutta. 

Kolmannessa esseessä tarkastellaan niin sa-
notun täydennysveron poistamisen vaikutuksia 
monikansallisten yhtiöiden toimintaan. Tämä 
tutkimus on tehty yhteistyössä Seppo Karin 
kanssa. Täydennysvero poistui käytöstä vuonna 
2005 samalla, kun yhtiöveronhyvitysjärjestel-
mästä luovuttiin Suomessa. Täydennysveron 
tavoitteena oli varmistaa, että osinkoa ei voi 
jakaa voitoista, jotka eivät kuulu kotimaan yh-
tiöveron piiriin.

Tutkimustulosten mukaan monikansalliset 
yritykset kasvattivat osingonmaksuaan täyden-
nysveron poistuminen jälkeen. Niiden kotiutet-
tujen ulkomaisten voittojen määrä kasvoi myös 
sisäisten osinkojen muodossa. Lisäksi tulokset 
osoittavat, että suomalaisten monikansallisten 
yritysten ulkomaisten tytäryhtiöiden voitot kas-
voivat täydennysveron poistamisen jälkeen, 
mikä viittaa konsernien sisäiseen verosuunnit-
teluun. Mitään muutoksia monikansallisten 
yritysten investointien määrässä ei kuitenkaan 
havaita veromuutoksen jälkeen.

Tulosten perusteella verotuksella havaitaan 
olevan selviä vaikutuksia osingonjakoon ja 
konsernien sisäiseen verosuunnitteluun ainakin 
lyhyellä aikavälillä. Yritysverotuksella voidaan 
siten arvioida olevan hyvinvointia pienentäviä 
vaikutuksia, mutta koska reaalitalouden muu-
toksia ei havaita, niiden voidaan arvioida ole-
van kuitenkin suhteellisen pieniä.

Neljännessä esseessä tarkastellaan ravinto-
loissa nautittujen aterioiden arvonlisäverokan-
nan alennuksen vaikutuksia kuluttajahintoihin, 
aterioiden kysyntään ja työllisyyteen. Ravinto-
loiden myymien aterioiden arvonlisävero alen-
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nettiin 22 prosentista 13 prosenttiin heinä-
kuusta 2010 alkaen. Tämä artikkeli on laadittu 
yhteistyössä Tuomas Kososen kanssa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että ar-
vonlisäveron alennus laski ravintola-aterian 
kuluttajahintaa vain vähän, keskimäärin noin 2 
prosenttia. Liikevaihdolla painotettu hintavai-
kutus on suurempi, mikä tarkoittaa, että suu-
remmat ravintolat alensivat hintojaan enem-
män kuin pienemmät. Tällöin keskimääräisek-
si hintavaikutukseksi saadaan noin 4 prosentin 
hintojen aleneminen.

Tulokset osoittavat lisäksi, että aterioiden 
kysyntä ei noussut eikä työllisyys lisääntynyt 
veronalennuksen seurauksena. Lisäksi tulosten 
perusteella ei havaita muutoksia poistuvien ra-
vintoloiden määrässä tai uusien ravintoloiden 
syntymisessä ravintola-alalle.

Nämä tulokset osoittavat, että arvonlisäve-
rokannan alennus ravintola-alalle oli tehoton, 
sillä se alensi hintoja vain vähän eikä lisännyt 
aterioiden kysyntää. Alennettujen arvonlisä-
kantojen päätavoitteena on myös ollut lisätä 
työllisyyttä työvaltaisilla palvelualoilla. Tutki-
mustulosten perusteella näin ei ainakaan lyhy-
ellä aikavälillä käynyt, joten tämäkään tavoite 
ei täyttynyt. □
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