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Lafferin käyrä heterogeenisessa populaatiossa –
ja miksi verolajilla on väliä
Antti J. Tanskanen ja Mauri Kotamäki

Verotus vaikuttaa työnteon kannustimiin. Tässä artikkelissa otamme ensimmäisen askeleen laajentaaksemme
perinteistä, Saezin kaavaa soveltavaa näkemystä verotuottojen karttumisesta. Tarkastelemme ansiotuloveron,
kunnallisveron ja työntekijän eläkemaksun muutosten vaikutusta työntekoon ja verokertymään. Välineenä
tarkasteluissa käytetään elinkaarimallia ja tuloksia verrataan aiempiin teoreettisiin laskelmiin Lafferin käyrästä. Tulosten mukaan ansiotuloveron muutokset käyttäytyvät elinkaarimallissa melko samalla tavalla kuin teoreettisissa laskelmissa, mutta verotuksen kiristyessä yli 10 prosenttiyksikköä nykytasoltaan tapahtuu merkittävä
siirtymä osa-aikatyöhön, jolloin verotulojen lasku jyrkkenee. Kunnallisverotusta kiristämällä saavutettu verotuoton huippukohta on merkittävästi korkeammalla verotuksen tasolla kuin ansiotuloverossa, johtuen kunnallisveron kohdistumisesta enemmän etuustuloon. Tutkimuksessa tarkastellaan myös veronkaltaisen työeläkemaksun vaikutusta laajasti tulkittuun verokertymään. Veromuutosten vaikutus työnteon määrään on sitä suurempi,
mitä enemmän vero kohdistuu työntekoon verrattuna etuustuloon. Tulosten mukaan ansiotuloveron ja työeläkemaksun muutokset vaikuttavat voimakkaammin työntekoon kuin kunnallisveron muutokset.

Verotus on kestoaihe niin päivänpolitiikassa
kuin taloustieteellisessä tutkimuksessakin. Lähes yhtä kestäväksi aiheeksi on osoittautunut
Lafferin käyrä, joka kuvaa kokonaisverotuoton
ja veroasteen välistä yhteyttä. Lafferin käyrän
populaari menestys on helppo ymmärtää: konsepti on yksinkertainen ja kansantalouden si-

jainti Lafferin käyrällä on niin taloudellisesti
kuin poliittisestikin tärkeä kysymys.
Ongelmattomaksi Lafferin käyrän yksityiskohtaista kuvausta ei voi kutsua. Karkeasti ottaen taloustieteellinen tutkimuskirjallisuus
voidaan jakaa kahteen lähestymistapaan: empiirisen mikrotaloustieteen ”lokaaleihin” arvi-
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oihin sekä modernin makrotaloustieteen yleisa. Oletus on voimakas, koska käytännössä
sen tasapainon lähestymistapoihin. Molemmisesimerkiksi veropohjat elävät verotuksen muusa tavoissa on vahvuutensa ja heikkoutensa;
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Mikro- ja makrolähestymistavan merkittäettä se on rajallinen tai osittainen kuvaus maavin ero on se, että mikrolähestymistapa käsitilmasta. Badel ym. (2020) konkretisoivat asiaa
telee yleensä ylimpiä rajaveroasteita, kun taas
formaalin mallin avulla. Artikkelissa käydään
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veroas2
teet eli kokonaisverotuoton suhde veropohjaan. Poikkeuksia toki on, ja entistä paremmin
2 Kaavan yksityiskohtainen matemaattinen määrittely, toon pystytty käyttämään heterogeenisten agentdistus sekä tulkinta on kirjoitettu auki Badelin ja Huggettin
tien yleisen tasapainon mallikehikkoa tarkas(2017) artikkelin teoreemaan 1 sivuilla 3-4.
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telemaan aidosti mikrotaloustieteellisiä kysymyksiä, josta hyvänä esimerkkinä on aiemmin
mainittu Badelin ym. (2020) artikkeli. Myös
nyt käsillä olevassa artikkelissa pyritään käsittelemään verotusta laajasti (eikä pelkästään
ylimpiä rajaveroasteita) suomalainen sosiaaliturva kattavasti huomioiden. Yleisen tasapainon vaikutuksia emme tässä artikkelissa kykene huomioimaan.
1.3 Tämä tutkimus

Tässä artikkelissa otamme ensimmäisen askeleen laajentaaksemme perinteistä, Saezin kaavaa soveltavaa näkemystä verotuottojen karttumisesta. Keskeinen tutkimuskysymyksemme on
pohtia verotuotot maksimoivan veroasteen tasoa ja koostumusta, kun siirrytään ihmisen
koko elinkaaren aikaiset ansiotulot ja sosiaaliturvaetuudet huomioivaan mallikehikkoon.
Lisäksi tarkastelemme kuinka eri verolajit vaikuttavat Lafferin käyrän dynamiikkaan – onko
esimerkiksi työeläkemaksun nostaminen vaikutuksiltaan samanlainen valtion veroasteikon
kiristämisen kanssa? Vastaus on, että erilaisilla
verotyypeillä (vakuutusmaksut, kunnallisvero,
valtion tulovero) on omanlaisensa vaikutuksensa verokertymään.
Suomessa tutkimuksellinen keskustelu verotuotot maksimoivan veroasteen tasosta on ollut
niukkaa. Suomalaisten julkaisemat artikkelit
ovat käytännössä soveltaneet Saezin kaavaa menemättä kovinkaan pitkälle mallin oletusten
tarkastelussa, eikä analyysiä ole tietojemme mukaan laajennettu Badelin ym. (2020) analyysin
suuntaan (ks. Kotakorpi ja Matikka 2017; Harju,
Kosonen ja Matikka 2016; Talouspolitiikan arviointineuvosto 2016). Esimerkiksi Ruotsissa
keskustelu on ollut moninaisempaa (ks. Lundberg 2017a; Lundberg 2017b; Ericson ym. 2011).
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Tässä artikkelissa lähdemme rakentamaan
elinkaarimallia, jossa agentit tekevät työllistymispäätöksiä epävarmuuden vallitessa. Elinkaarimalli muistuttaa ytimeltään Hakolan ja
Määttäsen (2007) sekä Määttäsen (2013) formalisaatioita, mutta mallimme kuvaus suomalaisesta vero- ja sosiaaliturvajärjestelmästä on
huomattavasti yksityiskohtaisempi.
Pohdimme asiaa taloustieteen piirissä uudella metodologisella keinolla hyödyntäen koneoppimista (kuten Tanskanen 2020a), tarkemmin ottaen vahvistetun oppimisen menetelmää
(engl. reinforcement learning). Yksi kontribuutioistamme on, että approksimatiivisten algoritmien avulla pystymme mallintamaan maailmaa aiempaa rikkaammin ja yksityiskohtaisemmin. Käyttämämme menetelmän tila-avaruus on moninkertainen verrattuna esimerkiksi Määttäsen (2013) hyödyntämään malliin.
Käyttämämme elinkaarimalli ei ole täydellinen ja siitä vielä puuttuu elementtejä. George
Box (1979) on osuvasti todennut, että kaikki
mallit ovat vääriä, mutta jotkut malleista ovat
silti hyödyllisiä. Uskoaksemme myös kehittämämme malli on hyödyllinen laajennus olemassa olevaan, Suomessa kapeahkoon, tutkimuskirjallisuuteen ja toivottavasti tämä artikkeli
toimii siltana entistä parempiin laajennuksiin.
Artikkelin jäsennys on seuraavanlainen.
Seuraavassa luvussa kuvataan käyttämämme
laskentakehikon tekninen toteutus ja keskeiset
oletukset tiiviisti esitettynä. Kolmannessa luvussa esittelemme simulaatioharjoituksen keskeisiä tuloksia, erityisesti ansiotuloveron, kunnallisveron ja työntekijän eläkemaksun muutosten vaikutusta työntekoon ja verokertymään
sekä niiden vaikutusten vertailua. Neljäs luku
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Gym -ympäristössä. Tässä käytetty elinkaarimallin versiota 3, joka on aiemmissa tutkimuksissa käytettyä laajempi. Aiemmissa tutkimuksissa on käytetty versioita 0 (Tanskanen 2020b),
1 (Tanskanen 2020a) ja 2 (Tanskanen 2020c).
Elinkaarimalli on ratkaistu Stable Baselineskirjaston (Hill ym. 2018) ACKTR-algoritmilla
(Wu ym. 2017).
2.3 Kalibrointi ja rajoitukset

Malli on kalibroitu vuoden 2018 aineistoihin,
ja sen toimintaa on verifioitu vuoden 2019 aineistolla. Kalibroinnissa hyötyfunktion parametrit KS valitaan sellaisiksi, että malli toistaa

mahdollisimman tarkasti vuoden 2018 ikäryhmäkohtaiset työllisyys- ja työttömyysasteet sukupuolittain. Mallissa tarkastellaan yhden aikuisen kotitalouksia, joissa asuvat pienet lapset
on huomioitu. Tätä suurempia kotitalouksia ei
mallissa ole huomioitu. Tarkoitus on jatkossa
laajentaa mallia huomioimaan suuremmat kotitaloudet.
Elinkaarimalli toistaa hyvin ikäluokittaiset
työllisyys- ja työttömyysasteet aggregaattina
(kuvio 1), mutta myös sukupuolittain ja osa-aikatyö/kokoaikatyö-jaottelulla (Tanskanen
2020a). Elinkaarimalli myös toistaa Kyyrän et
al. (2017) havaitseman työllistymistodennäköisyyden kasvun ansiosidonnaisten työttömyys-

Kuvio 1. Havaintojen ja vaihtoehtolaskelmien vertailu elinkaarimallin tuloksiin. (A) Elinkaarimallin tuottama työllisyysaste verrattuna datasta vuoden 2018 havaittuun (katkoviiva). (B) Elinkaarimallin tuottama työttömyysaste verrattuna vuoden 2018 havaintoon. (C) Vuosien 2018 ja 2019
työttömien väestöosuuksien vertailu elinkaarimallissa. (D) Vanhuuseläkeiän noston 63,5 vuodesta
65 vuoteen vaikutus työllisyysasteeseen.
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päivärahapäivien lopun lähestyessä. Mallissa on
huomioitu opiskelu, vanhempainvapaat ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen ulkoisten
todennäköisyyksien mukaisina. Opiskelu vaikuttaa työllisyyteen erityisesti alle 30-vuotiaana, vanhempainvapaat 25–40-vuotiaana ja työkyvyttömyyseläkkeelle joutuminen 50–64-vuotiaana. Muilta osin työllisyysaste on seurausta
yksilöiden tekemistä työllistymispäätöksistä.
Elinkaarimallin toimintaa on verifioitu vertailemalla vuosien 2018 ja 2019 ennusteita sekä
keskenään (kuvio 1C) että havaintoihin. Työttömyysaste oli vuonna 2019 keskimäärin 6,7 prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 7,4 prosenttia.
Muutos vastaa kuvion 1C esittämiä työttömien
väestöosuuksien eroja vuosina 2018 ja 2019 melko hyvin. Kuvion 1C laskelmassa on huomioitu
muutokset sosiaaliturvassa ja palkkatasossa,
muita muutoksia ei elinkaarimalliin ole tehty.
Toisena tarkasteluna mallin toiminnasta on
arvio alimman vanhuuseläkeiän muuttamisen
vaikutuksesta työllisyysasteeseen (Kuvio 1D).
Vanhuuseläkeiän nosto lisää ikääntyneiden
työntekoa huolimatta kasvavasta työkyvyttömyysalkavuudesta, kuten mm. Määttänen
(2013) ja Lassila ym. (2015) ovat arvioineet.
Säästämistä ei elinkaarimallissa huomioida,
koska tavoitteena on pitää mallin tulokset helposti tulkittavina ja tutkimuksen tavoite on
erityisesti työn tarjontapäätöksen mallintaminen. Tältä osin tutkimuksessa siis seurataan
mm. Hakolan ja Määttäsen (2007) ja Määttäsen
(2013) spesifikaatioita. Säästämisen lisääminen
malliin on kuitenkin tärkeä tulevaisuuden kehityskohde – erityisesti eläkejärjestelmän tarkempaa mallinnusta silmällä pitäen.
Peruslaskelmissa ei toteudu budjettirajoite
julkisen sektorin tulojen ja menojen tasapainosta. Tähän keskeinen syy on tutkimuksen
rajaus tarkastella elinkaarimallia yhdellä para390

metrisoinnilla, jolloin tulosten arviointi on
helpompaa. Toisaalta käytettävissä ollut laskentakapasiteetti rajoittaa mahdollisuuksia,
koska käytetyssä menetelmässä budjettirajoitteen toteuttaminen edellyttäisi toisen optimointitason käyttöä. Kyseessä on siis tässä
mielessä osittaisen tasapainon mallinnuksesta.
Tätä rajoitetta testataan lyhyesti tämän tutkimuksen lopussa.
Ansiotulo- ja kunnallisvero on toteutettu
mallissa yksityiskohtaisesti, kuten myös palkansaajan maksamat sosiaalivakuutusmaksut. Mallissa ei kuitenkaan ole arvonlisäveroa mukana.

3. Keskeiset tulokset
Verotuksen ja sosiaalivakuutusmaksujen tasot
vaikuttavat siihen, paljonko työskentelystä jää
käteen ja miten kannustavaa työnteko on.
Työnteon kannustavuutta mitataan vertaamalla
työstä saatua nettotuloa siihen, millaista nettotuloa yksilö saisi jättäytymällä pois töistä.
Työnteosta saadussa hyödyssä taas huomioidaan sekä nettotulo että vapaa-ajan arvo
kaavan (6) mukaisesti. Työntekopäätökset tehdään arvioimalla eri päätösten tuottamia odotettuja jäljellä olevan elinkaaren aikaisia hyötyjä (kts. kaava (5)). Päätökset ovat polkuriippuvia; tämän hetken tila vaikuttaa myös tuleviin ansioihin ja eläkkeisiin.
Verojen ja veronluonteisten maksujen muutokset vaikuttavat eri tavoin eri tiloissa oleviin
mm. vähennysten kautta, eikä ole selvää, miten
eri verojen ja veronluonteisten maksujen muutokset vaikuttavat työnteon kannusteisiin. Seuraavassa tarkastellaan ansiotuloveron, kunnallisveron ja työntekijän eläkemaksun muutosten
vaikutusta työntekoon ja verokertymään.
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3.1 Ansiotulovero

Valtion ansiotuloveron korotus heikentää työnteon kannusteita ja sen alennus parantaa niitä.
Seuraavassa tarkastellaan, miten ansiotuloveron tasomuutos nykytasoltaan vaikuttaa työntekoon. Muutos toteutetaan nostamalla tai
laskemalla marginaaliveroastetta saman verran
kaikissa veroluokissa. Ansiotuloveron ei anneta mennä negatiiviseksi missään tuloluokassa.
Ansiotulovero kohdistuu pääasiassa työntekijöihin, ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla oleviin työttömiin ja vanhuuseläkeläisiin.
Verotuksen kiristyessä palkasta käteen jäävä
tulo pienenee, jolloin työttömänä saatava pienempi nettotulo yhdessä suuremman vapaa-ajan
kanssa voi tuottaa työssäkäyntiä suuremman
hyödyn. Tämä näkyy työnteon vähenemisenä.
Työhön osallistuminen laskee verotuksen
kiristyessä (musta käyrä kuviossa 2A). Kun an-

siotuloverotus kiristyy yli 17 prosenttiyksikköä, työhön osallistuminen kuitenkin kasvaa
hieman, koska ansiotuloveron korotus kohdistuu kaikkiin veroluokkiin ja osa-aikatyön verotus on vähennyksistä johtuen työttömyysetuuksien verotusta kevyempää, jolloin osalle
työttömistä osa-aikainen työnteko tulee kannattavaksi.
Henkilötyövuosissa laskettu työnteon määrä laskee jyrkentyvästi verotuksen kiristyessä
(harmaa käyrä kuviossa 2A). Työnteon määrä
laskee voimakkaammin kuin työhön osallistuminen verotuksen kiristyessä. Ero henkilötyövuosina ja henkilömääränä lasketussa työllisyydessä johtuu verotuksen kiristyessä tapahtuvasta siirtymästä kokoaikaisesta työstä osa-aikaiseen työhön (kuvio 2B). Verotuksen keventyminen siirtää painopistettä kaikissa ikäluokissa sekä työttömyydestä että osa-aikaisesta
työnteosta kokoaikaiseen työntekoon (kuvio 2).

Kuvio 2. Valtion ansiotuloveron muutoksen vaikutus (A) Työntekoon mitattuna henkilöinä (musta
käyrä) ja henkilötyövuosina (harmaa käyrä); ja (B) Osa-aikatyössä olevien osuuteen kaikista työtätekevistä.
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Kuvio 3. Valtion ansiotuloverotuksen tason muuttamisen vaikutus verokertymään. (A) Verokertymä
euroina ansiotuloveron tasomuutoksen funktiona. (B) Verokertymä verrattuna Lundbergin (2017a)
teoreettiseen laskelmaan Lafferin käyrästä.

Huolimatta työnteon kannusteiden heikentymisestä ja työnteon vähenemisestä verokertymä saavuttaa huippunsa vasta 10 prosenttiyksikön suuruisen ansiotuloverotuksen kiristymisen kohdalla (kuvio 3). Tämä johtuu siitä, että
verotuksen kiristyessä työllisyys henkilötyövuosina ja myös palkkasumma laskee hitaammin kuin verotus kiristyy. Toisaalta myös
etuuksilla, erityisesti vanhuuseläkkeellä ja ansiosidonnaisella työttömyysturvalla olevilta
perityt verot kasvavat verotuksen kiristyessä.
Elinkaarimallin verotuottojen huippu saavutetaan hieman alemmalla tasolla kuin Lundbergin (2017a) teoreettinen laskelma ennustaa
(kuvio 3B). Lundbergin mallin verotuottojen
muotokin on epäsymmetrinen, mutta elinkaarimalli tuottaa selvästi epäsymmetrisemmän
Lafferin käyrän (kuvio 3B), jossa verotuksen
kiristyessä yli verotuottojen huipun verotuotot
putoavat jyrkemmin. Laskelmissa toki on eroa:
Lundberg (2017a) tarkastelee vain muutoksia
korkeimmassa marginaaliverossa, vaikka olettaakin että korkein marginaaliveroaste asettaa
392

ylärajan myös muille marginaaliveroasteille.
Tässä tarkastellaan tilannetta, jossa asteikon
kaikkia marginaaliveroasteita muutetaan yhtä
monta prosenttiyksikköä.
Elinkaarimallissa yli 90 prosenttia vanhuuseläkkeellä töissä olevista tekee osa-aikatyötä. Kanniston (2020) mukaan työssä käyneiden vanhuuseläkeläisten kuukausiansioiden
mediaani jäi 910 euroon vuonna 2019. Samoin
eläkkeen rinnalla tehty työ on tilastojen valossa pääosin osa-aikaista ja epäsäännöllistä (Kannisto 2020).
Ansiotuloverotus vaikuttaa merkittävästi
vanhuuseläkeikäisten työnteon kannusteisiin:
ansiotuloverotuksen keventyessä suurempi osa
vanhuuseläkeikäisistä tekee työtä (kuvio 4A).
Tämä selittää myös valtaosan työtä tekevien
lukumäärän kasvusta ansiotuloverotuksen keventyessä (kuvio 4A), vaikka henkilötyövuosina laskettuna eläkeläisten työssäkäynnin vaikutus työntekoon on selvästi vähäisempi.
Ansiotuloveron muutokset vaikuttavat
myös työttömyyteen (kuvio 4B): Kun ansiotu-
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Kuvio 4. Valtion ansiotuloveron muuttamisen vaikutus (A) työtä tekevien määrään mitattuna henkilöinä (musta yhtenäinen käyrä) ja henkilötyövuosina (vaaleanharmaa yhtenäinen käyrä). Ei vanhuuseläkkeellä olevia työllisiä henkilöinä (musta katkoviiva) ja henkilötyövuosina (vaaleanharmaa
katkoviiva); (B) Valtion ansiotuloveron muuttamisen vaikutus työttömien osuuteen väestöstä.

lovero kiristyy, kasvaa työttömien määrä. Erittäin korkeilla ansiotuloverotasoilla työttömien
määrä kääntyy kuitenkin laskuun, koska kireä
verotus puree voimakkaammin työttömiin
kuin osa-aikaista työtä tekeviin.
3.2 Kunnallisvero

Kunnallisvero kohdistuu ansiotuloveroa laajemmin eri tulotasoihin, niin työssä oleviin
kuin eläkeläisiinkin, ja myös työttömyysturvalla ja muilla etuuksilla oleviin, vaikka kunnallisverokin on vähennysten vuoksi progressiivinen. Kunnallisveron muutos vaikuttaa työnteon kannusteisiin eri tavalla kuin valtion ansiotuloveron muutos.
Tarkastellaan vuorostaan, miten kunnallisveron tasokorotus tai -alennus nykytasoltaan
vaikuttaa työntekoon ja verokertymään. Kunnallisveron verokertymä saavuttaa huippunsa
selvästi korkeammalla ylimmän efektiivisen
marginaaliveron tasolla kuin ansiotuloverotuksen muutoksen tapauksessa (kuvio 5B ja 10).

Suurin työnteon määrä saavutetaan 5 prosenttiyksikköä nykyistä alemmalla kunnallisveron tasolla. Työnteko vähenee sekä kunnallisveroa tästä kiristettäessä että laskettaessa
(kuvio 5A). Tämä johtuu erityisesti osa-aikaisen työnteon yleistymisestä tätä korkeammilla
kunnallisveron tasoilla (kuvio 6B) ja työttömien määrän muutoksista (kuvio 6A). Työllisten määrä saavuttaa huippunsa noin 10 prosenttiyksikköä nykyistä korkeammalla kunnallisveron tasolla (kuvio 5A), joka on myös työttömien määrän minimi (kuvio 6A). Työllisten
määrän kasvua verotuksen kiristyessä selittää
työttömien siirtymä osa-aikatyöhön. Laskelmissa on oletettu, että osa-aikaisessa työssä
oleva ei saa soviteltua työttömyysetuutta.
Kunnallisveron laskiessa nykyisestä yli 5
prosenttiyksikköä työttömyys alkaa muuttua
osa-aikatyötä houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi, koska kunnallisveron lasku vähentää
osa-aikaisen työnteon kannusteita (kuvio 6).
Tämä on seurausta siitä, että ansiotulovähennys pitää alle 2 000 e/kk ansaitsevan kunnal393
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Kuvio 5. Kunnallisveron muuttamisen vaikutus (A) työntekoon mitattuna henkilöiden lukumäärällä (musta käyrä) ja henkilötyövuosina (harmaa käyrä); ja (B) verokertymään.

Kuvio 6. Kunnallisveron muutosten vaikutus (A) Työttömien osuuteen väestöstä ja (B) Osa-aikatyötä tekevien osuuteen kaikista työllisistä.

Kuvio 7. Eri palkkatasoilla olevien nettoansioiden vertailu nykytilanteessa ja vaihtoehdossa, jossa
kunnallisveroa lasketaan 20 %-yksikköä (A) yksin asuvalle ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa
saavalle, jonka vakiintunut ansio on 1 500 e/kk; ja (B) yksinasuvalle työssä olevalle.

394

A n t t i J . Ta n s k a n e n j a M a u r i K o t a m ä k i

lisverotuksen matalana (kuvio 7B), eikä kunnallisveron laskulla ole paljoa vaikutusta pienipalkkaisen osa-aikatyöntekijän nettoansioihin. Sitä vastoin ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa saava hyötyy kunnallisveron alenemisesta (kuvio 7A). Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena työnteon kannusteet heikkenevät
kunnallisveron laskun johdosta pienipalkkaisille työntekijöille verrattuna työttömyyteen.
Tämä näkyy työttömyyden kasvuna kunnallisveron laskiessa.
3.3 Työeläkemaksu

Työeläkemaksu kohdistuu prosentuaalisesti
samansuuruisena kaikkiin työllisiin. Etuuksia
saaviin työeläkemaksun taso vaikuttaa pääasiassa palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua vastaavan prosenttivähennyksen
kautta, joka vähentää työttömyysetuuden määrää. Työeläkemaksu veronluonteisena maksuna
sisällytetään tässä laskelmassa verokertymään,
vaikka sitä voikin pitää myös sijoituksena (Viherkenttä 2020, Tanskanen 2020c). Seuraavassa työeläkemaksua varioidaan korottamalla ja
laskemalla työntekijän eläkemaksua, mutta pitämällä työnantajan maksu entisellään. Tämä
tapa on valittu yksinkertaisuuden vuoksi, koska elinkaarimallissa ei huomioida työvoiman
kysynnän muutoksia. Työeläke-etuuksia ei laskelmissa ole muutettu, eikä eläkejärjestelmän
budjettitasapainoa huomioitu.
Työeläkemaksun korotus vähentää työntekoa (kuvio 8A) ja lisää työttömyyttä (kuvio 8B).
Työmarkkinavaikutus saattaisi tosin olla pienempi, mikäli eläkemaksua olisi mallissa käsitelty “pakkosäästämisenä”, joka myös vaikuttaa
suoraan eläkemenoon. Nykytasoon verrattuna
5 prosenttiyksikön korotus ilman vastaavaa

etuuksien korotusta johtaisi noin 3 prosenttiyksikön työttömyyden kasvuun. Verokertymä
maksimoituu 9 prosenttiyksikön työeläkemaksun korotuksen kohdalla (kuvio 8C).
Verokertymän kasvaessa myös työttömyys
ja kokonaisetuusmeno kasvavat, vaikka työeläkemeno maksun korotuksen seurauksena jopa
pienenee, sillä työnteon vähentyessä myös eläkekarttumat ovat pienempiä. Etuusmenon kasvu on seurausta erityisesti työttömyyspäivärahamenon ja asumistukimenon kasvusta. Tässä
mallissa ei budjettirajoite toteudu, ja kokonaismenojen kattamiseen tarvitaan myös muita
tuloja kuin mukana olevat. Tämän seurauksena
kokonaismenojen kattamiseen tarvittavat muut
verotulot minimoituvat 3 prosenttiyksikön työeläkemaksun kiristyksen kohdalla (kuvio 8D).
Työeläkemaksua korottamalla ei siis juurikaan
ole mahdollisuuksia vahvistaa julkista sektoria.
3.4 Veromuutosten vaikutusten vertailu

Tarkastellut tavat muuttaa veroja ja veronluonteisia maksuja vaikuttavat eri tavoin työllisyyteen ja verokertymään. Ansiotuloveron ja kunnallisveron muuttaminen vaikuttavat osa-aikaisen työn kannusteisiin verrattuna kokoaikatyöhön, kun taas työeläkemaksun taso ei juurikaan
vaikuta kokoaikaisen ja osa-aikaisen työn suhteelliseen kannustavuuteen.
Ansiotuloveron ja työntekijän eläkemaksun
tasomuutokset vaikuttavat suoraviivaisesti
työttömyyteen: veron kiristyessä työnteko vähenee. Kunnallisvero käyttäytyy eri tavoin:
niin kunnallisveron nosto kuin laskukin voi
lisätä työttömyyttä, vaikka kunnallisveron kiristys vähentää tehdyn työn määrää laskelmissa. Työttömyyden kasvu kunnallisveron laskiessa johtuu siitä, että tällöin verovähennyksistä
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Kuvio 8. Työntekijän eläkemaksun muutoksen vaikutus (A) työntekoon, (B) työttömien osuuteen
väestöstä, (C) verokertymään, ja (D) menojen kattamiseen tarvittavien muiden verotulojen tarpeeseen.

johtuen osa-aikaisen työnteon kannusteet heikkenevät suhteessa työttömyyteen.
Ansiotuloveron tai kunnallisveron kiristäminen kasvattavat osa-aikatyön suosiota. Työeläkemaksu taas kohdistuu samalla tavalla kokoaikatyöhön kuin osa-aikatyöhön, eikä sen
nostaminen vaikuta paljoa osa-aikatyön osuuteen työnteosta. Valtion ansiotuloveron kiristys
vaikuttaa progression vuoksi vähemmän osaaikatyöstä saatuun nettotuloon kuin kokoaikatyöstä saatuun nettotuloon. Kunnallisvero on
vähennysten vuoksi myös jonkin verran progressiivinen, ja myös sen kiristäminen vaikuttaa
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enemmän kokoaikatyön kuin osa-aikatyön kannusteisiin. Mielenkiintoinen yksityiskohta on,
että johtuen kunnallisverotuksen vähennyksistä työllistymisen kannustimet saattavat jopa
parantua matalilla tulotasoilla kunnallisverotuksen kiristymisestä huolimatta (kuvio 9).3
Työntekijän eläkemaksun kiristys kasvattaa
työttömyyttä, mistä seuraa työttömyyspäiväraha- ja asumistukimenon kasvu. Tästä syystä
Työllistymisen kannustimia mitataan usein työllistymisveroasteella, joka mittaa sitä summaa, jonka työtön menettää työllistyessään.
3
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Kuvio 9. Työllistymisveroasteen yhteys palkkaan, kun kunnallisveroa, työeläkevakuutusmaksua tai
valtion tuloveroa korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Laskelmissa on huomioitu vuoden 2021
verojärjestelmä ja sosiaaliturvajärjestelmä pl. toimeentulotuki.

kiristys johtaa myös etuusmenon kasvuun,
vaikka eläkemeno pienenee. Ansiotulo- ja kunnallisveron kiristykset taas vaikuttavat vähemmän työttömien määrään, ja etuusmeno ei niissä kokonaisuutena kasva.
Lundberg (2017a) johtaa verokertymän kaavan korkeimman marginaaliveron funktiona.
Eri edellä tarkasteltujen veromuotojen (ansiotulovero, kunnallisvero ja työeläkemaksu)
muutoksen seurauksena syntyvä Lafferin käyrä
korkeimman marginaaliveron4 funktiona on
kuviossa 10. Tuloksia verrataan Lundbergin
(2017a) laskemaan Suomen verokertymästä
korkeimman efektiivisen marginaaliveron
Tässä korkein efektiivinen marginaalivero on laskettu
150 000 €/v ansaitsevalle. Efektiivisessä marginaaliverossa
huomioidaan kaikki verot, etuudet ja veronluonteiset
maksut.
4

funktiona. Verokertymän huipun sijainti efektiivisen marginaaliveron funktiona riippuu
siitä, miten verotusta kiristetään.
Kunnallisveron noston seurauksena verokertymän huippu saavutetaan noin 75 prosentin efektiivisellä marginaaliverolla, ansiotuloveron huippu jää alemmas noin 65 prosenttiin
ja työeläkemaksun avulla toteutettuna jää hieman yli 60 prosenttiin. Erot huipun sijainnissa
johtuvat siitä, että eri verot ja veronluonteiset
maksut kohdistuvat eri tavoin töissä oleviin ja
etuuksia saaviin. Kunnallisveron korotus vaikuttaa tasaisemmin etuus- ja palkkatuloa saaviin, joten sen työllisyysvaikutus on pienempi
kuin työeläkemaksun ja ansiotuloveron. Ansiotuloveron korotus vaikuttaa voimakkaimmin
kokoaikatyössä oleviin, vanhuuseläkeläisiin ja
ansiosidonnaisella työttömyysturvalla oleviin.
Työeläkemaksun nosto taas puree lähinnä töis397
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Kuvio 10. Veromuutosten vaikutus verokertymään korkeimman efektiivisen marginaaliveron funktiona. Kuvassa verrataan ansiotuloveron, kunnallisveron ja työntekijän eläkemaksun muuttamisen
vaikutusta verotuottoon. Näitä verrataan Lundbergin (2017a) teoreettiseen laskelmaan

sä oleviin, joten se vaikuttaa varsinkin alle keskituloisten työllisyyteen vahvemmin kuin kunnallisvero tai ansiotulovero (kuvio 8).
3.5 Heterogeeniset vaikutukset

Tähän asti on tarkasteltu lähinnä aggregaattituloksia ilman tarkempaa eri tulonsaajaryhmien
tarkastelua. Tämän lisäksi on hyvä arvioida, miten eri veromuutokset vaikuttavat eri ryhmiin.
Naiset tekevät enemmän osa-aikaista työtä
kuin miehet. Tästä huolimatta naisten työnteon määrä reagoi mallissa ansiotuloveron
muutoksiin hyvin samalla tavalla kuin miesten
(kuvio 11A). Osa-aikatyötä tekevien naisten
osuus reagoi tulosten mukaan voimakkaammin ansiotuloveron muutoksiin kuin miesten
(kuvio 11B). Vasta suuri ansiotuloveron kiristys
siirtäisi miehiä kokoaikaisesta työnteosta mer398

kittävästi enemmän osa-aikaiseen työntekoon,
kun taas naisilla jo pienikin ansiotuloveron
kiristys nykyisestä vaikuttaa osa-aikatyön suosioon (kuvio 11B).
Ansiotuloveron muutokset ovat pääosin samankaltaisia eri ikäluokille (kuvio 12). Poikkeus tästä on 50–65-vuotiaiden osa-aikatyön
tekeminen. Tämä johtuu siitä, että vanhuuseläkkeellä olevat reagoivat elinkaarimallissa
voimakkaasti taloudellisiin kannusteisiin (Kuvio 4A). Verotuksen alentuessa vanhuuseläkeläiset lisäävät työntekoa, erityisesti osa-aikaista
työntekoa, ja verotuksen kiristyessä vähentävät.
Muut kuin vanhuuseläkeläiset lisäävät osa-aikaista työntekoa kokoaikaisen työnteon kustannuksella verotuksen kiristyessä. Tämän
seurauksena 50–65-vuotiaat reagoivat verotuksen muutoksiin osa-aikatyön tarjonnalla eri
tavoin kuin muut ikäryhmät.
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Kuvio 11. Sukupuolittaiset tulokset. (A) Tehdyn työn määrä henkilötyövuosina; ja (B) Osa-aikatyötä
tekevien osuus kaikista ansiotyötä tekevistä ansiotuloveron muutoksen funktiona

Kuvio 12. Ikäluokittaiset tulokset 19–34, 35–49 ja 50–65 -vuotiaille. (A) Tehdyn työn määrä henkilötyövuosina; ja (B) Osa-aikaista työtä tekevien osuus kaikista työtä tekevistä ansiotuloveron muutoksen funktiona.

399

KA K 3/2021

4. Mallin oletusten testaus
4.1 Joustot

Käyttämässämme elinkaarimallissa työn tarjontapäätökset ovat diskreettejä (kokoaikatyö/osaaikatyö/ei työtä). Työnteon jousto on elinkaarimallissa tulossuure; ei parametri. Siihen vaikuttaa mm. demografia (Attanasio ym. 2018).
Ansiotuloveron muutoksen funktiona työhön osallistumisen joustot ovat suuruusluokkaa 0,0–0,20 ja työn määrän joustot 0,10–0,50
(kuvio 13), kun ansiotuloveroa varioidaan -20
prosenttiyksiköstä +5 prosenttiyksikköön.5 Jos
ansiotuloveroa nostetaan yli 5 prosenttiyksikköä, tapahtuu kiihtyvää siirtymää kokoaikaisesta työnteosta osa-aikaiseen työntekoon (kuvio 2B) ja siirtymää työttömyydestä osa-aikaiseen työntekoon, mikä näkyy voimakkaana
kasvuna työnmäärän joustossa ja alenemisena
työhön osallistumisen joustossa.
Esimerkiksi Chettyn ym. (2011) kokoomaartikkelin suositusten mukaan hicksiläiselle
osallistumisjoustolle kannattaa antaa pääasiassa Yhdysvalloissa tehdyn empiirisen tutkimuskirjallisuuden perusteella keskimäärin arvo
0,26 ja kokonaisjoustoarvo 0,59. Elinkaarimallissa tosin intertemporaalinen jousto eli Frischjousto on olennaisempi käsite, joka on arvoltaan suurempi kuin Hicks-jousto.
Myös empiirisesti tarkastellen elinkaarinäkökulmien huomioiminen, kuten inhimillisen
pääoman sisällyttäminen malliin, kasvattaa

Osallistumisjousto viittaa työllisyysasteen herkkyyteen
veroasteen suhteen, kun taas työn määrän jousto pitää sisällään sekä osallistumisen että osallistumisen intensiteetin
(osa-aika- tai kokoaikatyö). Jousto on laskettu työllisyyden
prosenttimuutoksena, kun veroaste muuttuu yhden prosenttiyksikön.
5
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työn tarjonnan joustoja (Keane 2011; Imai ja
Keane 2004). Suomessa ei ole tietojemme mukaan tehty Imai ja Keane (2004) -tyyppistä tutkimusta eikä kirjallisuudessa vallitse muutenkaan selkeää konsensusta elinkaarimallissa
käytettävästä hyötyfunktiospesifikaatiosta ja
sitä kautta työn tarjonnan joustosta. Käyttämämme hyötyfunktiospesifikaatio on kuitenkin kirjallisuudessa melko standardi (ks. Määttänen 2013). Tässä artikkelissa käytetyn mallin
tuottamat joustoluvut ovat karkeasti ottaen
linjassa aikaisemman tutkimuskirjallisuuden
kanssa; Imain ja Keanen (2004) elinkaarinäkökulmia huomioivan tutkimuksen näkökulmasta niitä voi pitää konservatiivisina.
Työn tarjonnan jousto kasvaa selvästi verotuksen kiristyessä (kuvio 13). Nykyisellä ansiotuloveron tasolla työn tarjonnan jousto on 0,41
ja työhön osallistumisen jousto 0,18. Kun ansiotulovero kiristyy yli 10 prosenttiyksikköä,
painuu työhön osallistumisen jousto nollaan ja
lopulta negatiiviseksi (kuvio 13). Negatiivinen
jousto tarkoittaa tässä, että verotuksen kiristäminen lisää työn tarjontaa.
4.2 Budjettitasapaino

Budjettitasapaino edellyttää, että julkisen sektorin tulot vastaavat menoja: menoja karsitaan,
mikäli tulot pienenevät. Menoja voi toisaalta
kasvattaa, mikäli tulot lisääntyvät. Kuviossa 14
on esimerkkilaskelma, jossa menot ja tulot on
tasapainotettu säätämällä perusturvan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan ja asumistuen tasoa ansiotuloveron muuttuessa. Nykyistä korkeammilla verotasoilla etuuksia korotetaan,
nykyistä alemmilla verotasoilla etuuksia heikennetään. Tasapainotus on karkeaa: jos budjettitasapaino toteutuisi täysin, olisi kuvion 14B
musta käyrä vaakasuora.
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Kuva 13. Osallistumisjousto ja työnmäärän jousto ansiotuloveron muutoksen funktiona

Kuvio 14. Budjetin tasapainottaminen säätämällä perusturvan, ansiosidonnaisen työttömyysturvan
ja asumistuen tasoa samalla, kun ansiotuloveroa muutetaan. Tasapainotuksen vaikutukset (A) verokertymään ja (B) menojen kattamiseen tarvittavien muiden tulojen tarpeeseen ansiotuloveron muutoksen funktiona.

Laskelman mukaan budjettitasapainon ylläpitäminen veromuutoksia toteutettaessa leventää ja tasoittaa Lafferin käyrää sekä siirtää
käyrän huippua vasemmalle (kuvio 14A). Tasapainottaminen myös lisää työllisyyttä nykytasoa matalammilla veroasteilla ja heikentää

työllisyyttä nykytasoa korkeammilla veroasteilla. Verrattuna peruslaskelmaan julkisen sektorin budjettitasapainon ylläpitäminen alentaa
Lafferin käyrän korkeinta kohtaa eli pienentää
verokertymää.
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5. Keskustelua tuloksista
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, miten ansiotuloveron, kunnallisveron ja sosiaalivakuutusmaksujen muutokset vaikuttavat työllisyyteen. Tulosten mukaan korkeampi verotus
nostaisi kokonaisverotuottoa, mutta heikentäisi työllisyyttä erityisesti tehtyjen henkilötyövuosien mukaan tarkasteltuna. Mikäli verotusta
kiristettäisiin merkittävästi, työllisyys alenisi
jyrkästi. Verotulojen maksimikohta saavutetaan
näiden laskelmien mukaan nykyistä veroastetta
korkeammalla marginaaliverojen tasolla, hieman kuitenkin riippuen veromuodosta ja erityisesti siitä, miten verotuksen muutos kohdistuu työ- ja etuustuloihin.
Benzarti ja Harju (2021) näyttävät, että sosiaalivakuutusmaksun tasolla on merkittävä
vaikutus työllisyyteen erityisesti vähänkoulutetuilla ja manuaalista työtä tekevillä. Tässä
tutkimuksessa osoittautui, että työeläkemaksu
vaikuttaa voimakkaasti työnteon kannusteisiin
ja sitä kautta työllisyyteen. Havaittu negatiivinen kytkentä työeläkemaksun tason ja työllisyyden välillä saattaisi tosin muuttua, mikäli
työeläkemaksu olisi kytketty eläke-etuuksien
tasoon. Tällöin työeläkemaksu olisi säästämistä eikä veronluonteinen maksu, kuten tässä
artikkelissa.
Saadut tulokset verokertymän muodosta
vastaavat kvalitatiivisesti pitkälti Lundbergin
(2017a) teoreettisia laskelmia. Verotuksen ollessa kevyttä työnteko on kannattavaa ja työllisyysaste korkea, mutta verotuotot eivät ole kovin suuria. Verotuksen kiristyessä verotuotot
kasvavat samalla kun tehdyn työn määrä pääsääntöisesti laskee, minkä muutosten yhteisvaikutus aikaansaa sen, että verotuottojen maksimi saavutetaan hieman nykyistä kireämmällä
verotuksen tasolla. Kunnallisveron muutosten
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profiili poikkeaa jossain määrin ansiotuloveron
ja työeläkemaksun muutosten vaikutuksista.
Veromuutosten vaikutus työnteon määrään
on sitä suurempi, mitä enemmän vero kohdistuu työntekoon verrattuna etuustuloon. Tämä
on keskeinen syy tässä tutkimuksessa havaittuihin eroihin kunnallisveron, ansiotuloveron
ja työeläkemaksun muutosten vaikutuksissa
työllisyyteen ja verotuottoon. Korkeampi verotaso tarkoittaa tulosten mukaan myös korkeampaa työnteon määrän joustoa, mutta ei välttämättä korkeampaa työhön osallistumisen
joustoa. Verojen ja veronluonteisten maksujen
kiristäminen kasvattaa osa-aikaisen työn
osuutta kaikesta työnteosta. Siirtymää tapahtuu erityisesti kokoaikaisesta työstä, mutta osin
myös työttömyydestä.
Elinkaarimallissa osa-aikaista työtä tekevä
ei ole oikeutettu soviteltuun työttömyysetuuteen. Kuitenkin kokoaikaista työtä hakeva työtön on oikeutettu soviteltuun työttömyysetuuteen, jos hän tekee osa-aikaista työtä. Tämän
huomiointi todennäköisesti kasvattaisi työttömien määrää laskelmissa, erityisesti kunnallisveron korottamisen tapauksessa.
5.1 Julkisen talouden tulojen ja menojen
tasapaino

Budjettitasapaino edellyttää, että verotulojen
muutokset vaikuttavat myös julkisiin menoihin.
Tässä tutkimuksessa ehto ei peruslaskelmissa
toteutunut, vaan olemme pääasiassa tarkastelleet miten verotason muutos vaikuttaa ilman
verotulojen muutosten kohdistamista etuuksiin. Implisiittinen oletuksemme siis on, että
verotulojen muutokset näkyvät yksi yhteen
budjettijäämässä, mutta jäämä ei vaikuta julkisen talouden velan korkoon eivätkä siten muut
julkisen talouden budjettirajoitteen osat muu-
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tu. Oletus on yksinkertaistava, mutta on epätodennäköistä, että keskeiset vaikutuskanavat
muuttuisivat perustavanlaatuisesti tasapainoehtoa muokkaamalla. Herkkyystarkastelujemme perusteella, mikäli verotuottojen muutokset
vaikuttavat sosiaaliturvaan ja siten agenttien
työn tarjonnan kannustimiin, työllisyys muuttuu herkemmäksi veromuutosten suhteen ja
Lafferin käyrän huippu siirtyy vasemmalle.
Edustavan agentin mallikehikolla Trabandt
ja Uhlig (2011) tarkastelevat tilannetta, missä
veroasteen muuttuessa julkinen talous tasapainotetaan joko suorilla könttäsummatulonsiirroilla tai vaihtoehtoisesti julkistalouden kulutuksella.6 Jälkimmäinen tapa on lähempänä
käyttämäämme mallia. Trabandtin ja Uhligin
tulosten mukaan Lafferin käyrän huippu on
oikeammalla, kun endogeenisena muuttujana
on julkiset menot verrattuna päinvastaiseen
tilanteeseen. Trabandtin ja Uhligin tutkimus
siis tukee herkkyystarkastelussa tekemäämme
huomiota, että perusmallimme pikemminkin
yliarvioi verotulojen määrää verojen korotuksen jälkeen ja on siitä näkökulmasta konservatiivinen arvio Lafferin käyrän muodolle.
Toisin sanoin herkkyystarkastelu (kuvio 14)
osoitti, että budjetin tasapainottaminen etuuksien tasoja säätämällä muuttaa Lafferin käyrän
muotoa leventäen sitä, siirtäen sen huippua vasemmalle ja alentamalla käyrän huippukohtaa.
Tämä on seurausta siitä, että verotuksen kiristyessä työnteon kannustimet heikkenevät ja
etuuksien samanaikainen parannus (budjettitasapainon vuoksi) vahvistaa tätä kehitystä. Verotuksen keventyessä muutokset ovat vastakkaisia.
Trabandtin ja Uhligin mallissa tulonsiirrot ovat osa agentin budjettirajoitetta sekä julkisen sektorin budjettirajoitetta. Julkistalouden kulutus on puolestaan osa julkisen talouden budjettirajoitetta sekä kansantalouden huoltotasetta.
6

On kuitenkin mahdollista, että julkisen talouden mallinnusvalintamme jättävät jotain
tärkeää peittoon. Oman tutkimuksensa arvoinen työ olisikin tarkastella heterogeenisten
agenttien yleisen tasapainon mallikehikolla
erilaisia julkisen talouden asetuksia. Esimerkiksi mitä seuraisi, mikäli julkisen talouden
budjettirajoitteen tasapainottava endogeeninen
muuttuja olisi tulonsiirrot, julkinen kulutus tai
jonkinlainen finanssipoliittinen sääntö. Kiinnostavaa olisi myös yksityiskohtaisemmin pohtia vaikutuksia, jotka syntyisivät, mikäli julkisen talouden toiminnalla (kuten julkisilla kulutusmenoilla) olisi joko positiivisia tai negatiivisia ulkoisvaikutuksia, tai peräti molempia
samaan aikaan. Julkisen sektorin erilaiset tasapainottamiskeinot mahdollistaisivat myös paremmin hyvinvointivaikutusten haarukoinnin,
joskin optimaalisen politiikkavalikoiman tarkastelu vaatisi todennäköisesti laskentamallin
yksinkertaistamista suhteessa tässä artikkelissa
käytettyyn malliin.
5.2 Rajoituksia ja kehittämiskohteita

Tässä esitetyillä laskelmilla ei voi arvioida hyvinvoinnin kannalta parasta veroastetta. Se
edellyttäisi mm. julkisen talouden budjettirajoitteen ottamista huomioon sekä julkisten hyödykkeiden spesifiointia hyötyfunktioon (ks.
esim. Baxter ja King, 1993). Ilman verotuksen
kytkentää etuuksiin hyvinvoinnin optimi saavutetaan minimiveroasteella, mikä tuskin on
realistista. Myös yksityiskohtaisempi kotitalouksien kuvaus tarkentaisi tuloksia.
Arvonlisävero on merkittävä valtion tulonlähde, jota ei tässä tutkimuksessa huomioitu.
Sen vaikutus edelleen voimistaisi tässä esiteltyjä muutoksia: Veronkiristyksestä johtuva nettotulojen pieneneminen vähentäisi myös ar403
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vonlisäverokertymää samalla, kun kulutus vähenisi. Tällöin verokertymä pienenisi sekä tuloverojen että arvonlisäveron kautta, ja verotuksen kiristymisen vaikutukset toteutuisivat
tässä esitettyjä laskelmia voimakkaammin.
Maahanmuuton ja maastamuuton vaikutuksia ei ole huomioitu laskelmissa. Ääritapaus, jossa verotusta kiristettäisiin yli 10 prosenttiyksikköä viimeistään tekisi Suomesta
kireimmän verottajan maailmassa, mikä saattaisi heijastua maastamuuton kasvuun, maahanmuuton laskuun ja sitä kautta tässä esitettyä laskelmaa jyrkempään verotulojen vähenemiseen (ks. esim. Kleven ym., 2020).
Nämä rajoitukset mallinnuksessa todennäköisesti tarkoittavat, että verotuoton huippu
saavutetaan malliamme realistisemmassa kehikossa jo tässä arvioitua alemmalla verotasolla.

6. Johtopäätöksiä
Veromuutosten vaikutukset työllisyyteen ovat
laskelmissa sitä suurempia, mitä enemmän
muutos kohdistuu työssä oleviin verrattuna
vain etuuksia saaviin. Tämä pätee niin veronalennuksiin kuin veronkorotuksiin. Mikäli vero
kohdistuu erityisesti palkkatuloon, veronkiristys on haitallinen työllisyydelle. Mikäli veropohja on laaja ja vero kohdistuu sekä palkkatuloon että etuustuloon, myös veron alentaminen voi johtaa työttömyyden kasvuun, mikäli
alennus kasvattaa enemmän etuuksista saatavaa
nettotuloa kuin palkasta saatavaa nettotuloa
johtuen esimerkiksi palkkatulosta tehtävistä
verovähennyksistä. Mikäli veromuutoksella halutaan parantaa työllisyyttä, on syytä tarkastella huolella verotuksen ja sen muutosten kohdistumista etuuksiin ja palkkoihin. □
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