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Esseitä veropolitiikan vaikutuksista yrityksiin
Annika Nivala

Miten yritykset reagoivat veropolitiikkaan? Tämä on tärkeä kysymys veropolitiikan taloudellisten vaikutusten
ymmärtämisessä – ovathan yritykset tärkeitä taloudellisia toimijoita esimerkiksi työllisyyden kannalta. Tietoa
veropolitiikan vaikutuksista tarvitaan sen tehokkuuden arvioimiseksi. Yritysten käyttäytymisen ymmärtäminen
voi myös auttaa suunnittelemaan tulevaa politiikkaa.

Väitöskirjassani tutkin veropolitiikan vaikutuksia yrityksiin ja pyrin luomaan käsitystä vaikutusten mekanismeista. Kahdessa ensimmäisessä esseessä tarkastelen ensimmäisen
työntekijän palkkaamisen tukemista ja kolmannessa yritysten veronkiertoa. Hyödynnän tutkimuksissa rekisteriaineistoja yrityksistä: pääasiallisena lähteenäni ovat yritysten vuosittaiset
veroilmoitukset sekä osatöissä niihin yhdistetyt
tiedot tukipäätöksistä ja yritysten verotarkastuksista.
Suomi on tuhansien yksinyrittäjien maa.
Yksinyrittäjiä on reilusti yli puolet kaikista
Suomen yrityksistä. Heidän lukumääränsä ja
osuutensa ovat myös kasvaneet 2000-luvulla.
Julkisessa keskustelussa nousee usein esiin ajatus, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen yritykseen on niin vaikeaa, että se on este

kasvulle. Tähän ratkaisuna usein ehdotetaan
julkista tukea ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen.
On ilmeistä, että työnantajaksi ryhtyminen
on yritykselle suuri askel. Teoriassa on mahdollista, että ensimmäisen työntekijän palkkaamisen kynnys aiheuttaisi yhteiskunnan kannalta liian vähäistä työnantajaksi ryhtymistä.
Kuitenkaan näyttöä tällaisen kynnyksen merkittävyydestä saatikka työnantajaksi ryhtymisen tuen vaikutuksista ei löydy.
Väitöskirjani ensimmäisessä esseessä tutkin
Suomessa vuosina 2007—2011 voimassa olleen
alueellisen ensimmäisen työntekijän palkkaustuen vaikutuksia työnantajaksi ryhtymiseen ja
tuen käyttöä yrityksissä. Palkkaustuki oli 30 %
palkkakuluista ensimmäiseltä vuodelta ja 15 %
toiselta vuodelta. Tukea pystyi saamaan

VTT Annika Nivala (annika.nivala@labore.fi) on vanhempi tutkija Työn ja talouden tutkimus LABOREssa (ent. Palkansaajien tutkimuslaitos). Kirjoitus perustuu hänen Turun yliopistossa 8.10.2021 tarkastettuun väitöskirjaansa Essays on Firm
Responses to Tax Policy. Vastaväittäjänä toimi professori Sebastian Siegloch Mannheimin yliopistosta ja kustoksena professori Janne Tukiainen Turun yliopistosta.

591

KAK 4/2021

tukialueen yritys, joka palkkasi työntekijän toistaiseksi voimassa olevaan kokoaikaiseen (vähintään 25 tuntia/viikko) työsuhteeseen.
Tutkimusmenetelmä on erotusten erotus
(difference-in-differences): vertailen työnantajaksi ryhtymisen todennäköisyyden muutosta tukialueella alueeseen, jossa tukea ei ollut saatavilla.
Rajoitan tutkimuksen tukialueen rajalle, jolloin
alueet ovat vertailukelpoisia keskenään.
Tulosten perusteella ensimmäisen työntekijän palkkaustuella ei ollut vaikutusta työnantajaksi ryhtymiseen eikä esimerkiksi yritysten työllisyyteen, liikevaihtoon tai määrään.
Havaintoni mukaan tuen käyttöaste jäi hyvin
matalaksi: vain 2 % ensimmäisen työntekijän
palkanneista yrityksistä käytti tukea. Käyttöaste
on maksimissaan n. 12 % uusilla työnantajilla,
joiden palkkakulujen perusteella arvioitu tuki
olisi ollut noin 10 000 euroa. Matalaa käyttöastetta näyttää selittävän osittain tuen rajoittaminen kokoaikaisiin työsuhteisiin ja toisaalta
yritysten heikko tietoisuus tuesta, joskin näyttö
käyttöasteen syistä on lähinnä kuvailevaa.
Koska vaikutusten puutetta näyttää selittävän matala käyttöaste työnantajaksi ryhtyneiden
joukossa, tutkimuksen perusteella arvio vaikutuksesta tukea käyttäviin yrityksiin jää hyvin
epätarkaksi. Erilaisilla mahdollisilla oletuksilla
tuen tietoisuusasteesta vaikutuksen 95 % luottamusvälin yläraja on jopa 54 % tai 320 % tuesta tietoisten yritysten työnantajaksi ryhtymisen
todennäköisyyteen. Siksi tuen tehokkuudesta
ei voi vetää johtopäätöksiä, vaikka kokonaisvaikuttavuus työllisyyteen ei eroa merkitsevästi
nollasta.
Tutkimus on ensimmäinen työnantajaksi ryhtymisen tuen vaikutuksista, mutta asettuu osaksi
laajempaa kirjallisuutta työllisyyskannustimien
vaikutuksista. Tulokset antavat yhden selityksen
sille, miksi työllisyyskannustimien vaikutukset
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eroavat kirjallisuudessa: tukisäännöstely ja sen
vaikutus käyttöasteeseen. Esimerkiksi Saezin,
Schoeferin ja Seimin (2019) tutkimuksen mukaan nuorille työntekijöille suunnattu työnantajamaksujen vähennys lisäsi yritysten sekä
nuorten työllisyyttä pysyvästi. Verovähennys
tuli yrityksille automaattisesti ilman erillistä
hakemista. Toisaalta Suomesta (Korkeamäki
ja Uusitalo 2009) ja Ruotsista (Bennmarker,
Mellander ja Ockert 2009) on näyttöä, että alueellinen työnantajamaksujen vähennys ei nostanut yritysten työllisyyttä. Näitä verovähennyksiä
yritysten piti erikseen hakea.
Toisessa esseessä esitellään suunnitelma satunnaistetusta yksinyrittäjien rekrytointitukikokeilusta. Kokeilulla voidaan luotettavasti arvioida rekrytointituen vaikutuksia työnantajaksi
ryhtymiseen. Siinä satunnaisesti verorekistereistä valitut yksinyrittäjät saavat mahdollisuuden rekrytointitukeen. Työ- ja elinkeinoministeriön on tarkoitus toteuttaa kokeilu vuonna
2022. Suunnitelmassa hyödynnetään verorekisteritietoja kohdepopulaation määrittämiseksi ja
kokeilun tarkkuuden arvioimiseksi. Kokeilun
tulokset voivat täydentää ensimmäisen esseen
tuottamaa tietoa.
Rekrytointituen suunnittelussa on huomioitu ensimmäisessä esseessä havaitut ongelmat
palkkaustuessa: tuen saamista ei ole rajoitettu
työsuhteen tyypin perusteella ja yrityksiä tiedotetaan oikeudesta tukeen. Rekrytointituki on
50 % yrityksen palkkakuluista 10 000 euroon
saakka. Se maksetaan kuukausittain tulorekisteriin ilmoitettujen palkkakulujen perusteella.
Siten tuki ei myöskään rajoitu yhteen työntekijään, eli yritys voi tuella joustavammin palkata yhden tai useamman työntekijän, eikä tukea
menetä, jos ensimmäinen työntekijä lähtee yrityksestä.
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Esseessä esitellään kokeilun toteuttamiseen
vaiheistusmenetelmä, jolla kokeilun budjettia
voidaan hallinnoida, vaikka tuen käyttöasteeseen liittyy epävarmuutta. Kokeilussa maksettava tukimäärä on ennalta epävarma, koska tukea maksetaan vain työnantajaksi ryhtyneille
yrityksille ja työnantajaksi ryhtymisen todennäköisyys (erityisesti tuen vaikutus siihen) ei
ole tiedossa etukäteen. Ensimmäisessä vaiheessa koeryhmään valitaan vain osa suunnitellusta
kokonaiskoeryhmästä. Toisessa vaiheessa koeryhmän kokoa päivitetään ensimmäisessä vaiheessa toteutuneen käyttöasteen perusteella.
Vaiheistusta voi käyttää hallinnoimaan koeryhmien kokoa muissakin kokeiluissa, joissa liittyy
suurta epävarmuutta käyttöasteeseen.
Kolmannen esseen aiheena on yritysten veronkierto. Yrityksillä on tärkeä rooli kehittyneessä verojärjestelmässä verojen toimeenpanossa, koska ne maksavat ja ilmoittavat suuren
osan kaikista veroista. Siksi esimerkiksi palkansaajilla on hyvin vähän mahdollisuuksia kiertää
veroja. (Kleven, Knudsen, Kreiner, Pedersen
ja Saez 2011; Kleven, Kreiner ja Saez 2016.)
Yritysten verovalvonta on puolestaan haastavampaa, koska verottajalla on vähemmän kolmannen osapuolen tietoa yritysten tuloista ja
kuluista.
Yksi keskeinen yritysten verovalvonnan
väline on verotarkastukset. Niillä voidaan
tarkastaa ilmoitettujen tietojen oikeellisuus.
Riski verotarkastuksen kohteeksi joutumisesta ja kiinni jäädessä rangaistus veronkierrosta toimivat kannustimena ilmoittaa verot oikein. Verotarkastusten vaikutuksista yrityksiin
on kuitenkin vain vähän tietoa kirjallisuudessa, ja tulokset ovat erisuuntaisia. DeBackerin,
Heimin, Tranin, ja Yuskavagen (2016) tutkimuksen mukaan yritykset jopa lisäävät veroaggressiivisuutta tarkastuksen jälkeen, mutta

D’Agoston, Manzon, Pisanin ja D’Arcangelon
(2018) tulosten perusteella ilmoitetut tulot kasvavat verotarkastusten jälkeen.
Väitöskirjani kolmannessa esseessä, yhteistyössä Jarkko Harjun, Kaisa Kotakorven ja
Tuomas Matikan kanssa, tarkastelemme riskiperusteisten verotarkastusten vaikutuksia yritysten veroilmoittamiseen. Käytössämme on
ainutlaatuinen aineisto kaikista Suomen yritysten verotarkastuksista yhdistettynä niiden veroilmoituksiin.
Tutkimusmenetelmä perustuu tarkastettujen ja tarkastamattomien yritysten kehityksen
seuraamiseen ennen ja jälkeen verotarkastuksen (tai verrokkiryhmälle satunnaisesti valitun
vertailuvuoden). Koe- ja verrokkiryhmät on
valittu kaltaistamalla siten, että ne ovat veroilmoitusten valossa samankaltaisia ja kehittyvät
samalla tavalla ennen verotarkastusta. Kaltais
taminen on tarpeen, koska yritykset on valikoitu verotarkastukseen. Kaltaistamisen avulla
valittu verrokkiryhmä toimii riittävän samankaltaisena luonnollisena vertailukohteena tarkastetuille yrityksille.
Tulosten perusteella yritykset ilmoittavat
noin 14 % enemmän voittoja verotarkastuksen
jälkeen. Koska yritykset raportoivat enemmän
sekä liikevaihtoa että kuluja, näyttää siltä, että
yritykset kiertävät veroja aliraportoimalla sekä
tuloja että kuluja. Erityisesti palkkakulut vaikuttavat nousevan verotarkastuksen jälkeen.
Tämä voisi tarkoittaa, että yritysten verotarkastuksilla on läikevaikutuksia myös niiden työntekijöiden verojen ilmoittamiseen palkkakulujen
ilmoittamisen kautta.
Tutkimuksen tulosten perusteella yritysten verotarkastusten lisäämisellä voitaisiin kerätä enemmän veroja ja vähentää yritysten veronkiertoa. Tulokset kertovat verotarkastusten
vaikutuksista pieniin ja keskisuuriin yrityksiin,
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joita tarkastetaan ajoittain, mutta samankaltaisia tarkastamattomia yrityksiä löytyy paljon.
Tämä ryhmä on kiinnostava verovalvonnan
kannalta, koska niiden tarkastamista on mahdollista lisätä. Koska suuria yrityksiä tarkastetaan usein, niille ei juuri löydy verrokkiryhmää aineistosta. Siksi tulokset eivät välttämättä
kerro verotarkastusten vaikutuksista suuriin
yrityksiin. □
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