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Esseitä verotuksesta ja sosiaaliturvasta 
kehittyvissä maissa

Maria Jouste

Tehokas verotus ja toimiva sosiaaliturva ovat 
keskeisiä asioita minkä tahansa valtion toimin-
nassa. Kaikkien maiden täytyy kerätä veroja, jot-
ta ne voisivat tarjota elintärkeitä julkisia hyö-
dykkeitä ja sosiaaliturvaa kansalaisilleen. Vero-
jen keräys ja toimiva sosiaaliturva ovat itsestään 
selviä asioita ihmisille länsimaissa, mutta kehit-
tyvissä maissa asiat ovat toisin. Monilla kehitty-
villä valtioilla on haasteita kerätä tarpeeksi ve-
rotuloja kansallisesti ja siten ne eivät usein pys-
ty tarjoamaan riittävää perusturvaa kansalaisil-
leen. Esimerkiksi Afrikassa, Lähi-idässä ja Ete-
lä-Aasiassa keskimääräiset verotulot ovat suu-
ruudeltaan vain 15 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta tai vähemmän. Määrä on vähäinen 
verrattuna esimerkiksi Eurooppaan tai Pohjois-
Amerikkaan, jossa verotulot ovat keskimäärin 
24 prosenttia bruttokansantuotteesta. Tämän 
seurauksena kehittyvät maat joutuvat turvautu-
maan kansainväliseen kehitysapuun. Pitkällä ai-
kavälillä kehitysapuun tukeutuminen ei ole kes-
tävä ratkaisu kehittyville maille, koska se voi 
heikentää kansallista politiikkaa ja ponnisteluja 
nostaa maiden omia tuloja (Manning 2012). 

Verotulojen lisääminen ei kuitenkaan ole yk-
sinkertaista kehittyvissä maissa. Heikot insti-
tuutiot, laaja epävirallinen sektori, epävakaa po-
liittinen ympäristö, läpinäkyvyyden puute ja 
kansalaisten tietämättömyys ja välinpitämättö-
myys veronmaksua kohtaan luovat haasteita val-
tioille (Besley ja Persson 2014). Esimerkiksi epä-
virallinen sektori kattaa suurimman osan talo-
udesta monissa kehittyvissä maissa. Kansainvä-
linen työjärjestö arvioi, että 86 prosenttia työ-
voimasta Afrikassa on epävirallista (ILO 2018). 
Tämä tarkoittaa, että suurin osa työntekijöistä 
ei maksa veroja ja he eivät ole oikeutettuja työt-
tömyysvakuutukseen. Tutkijat, kuten Besley ja 
Persson (2014) ja Gordon ja Li (2009) ovat argu-
mentoineet, että yritysten ja työntekijöiden vi-
rallistaminen ja saaminen verotuksen piiriin on 
yksi tärkeimmistä tavoitteista verojärjestelmien 
suunnittelussa. Näistä haasteita johtuen kehit-
tyvien maiden verojärjestelmät täytyy suunni-
tella eri tavoin kuin länsimaissa. 

Osaksi samat haasteet, jotka heikentävät ve-
rotulojen lisäämistä, ovat vaikeuttamassa sosi-
aaliturvan toteuttamista kehittyvissä maissa. 
Laaja epävirallinen sektori ja toimimattomat 



476

K A K  3 / 2 0 2 2

instituutiot vaikuttavat siihen miten kattava so-
siaaliturva on ja kenet se saavuttaa. Viime vuo-
sina on erityisesti keskusteltu siitä, tuleeko so-
siaaliturva toteuttaa kehittyvissä maissa univer-
saalina perustulona vai kohdistettuina tukina. 
Argumentteja on esitetty puolin ja toisin, ja huo-
mio on kiinnittynyt siihen, kuinka kalliita eri-
laiset tukimuodot ovat ja saavuttavatko ne köy-
himpiä ihmisiä. Esimerkiksi Brown ym. (2018) 
puoltavat universaalia perustuloa, kun taas 
Hanna ja Olken (2018) ovat sitä mieltä, että koh-
distetut tuet auttavat paremmin köyhiä ja ovat 
kehittyvissä maissa helpommin rahoitettavissa 
kuin perustulo. 

Väitöskirjassani tutkin yllä esitettyjä teemo-
ja: verotusta ja sosiaaliturvaa kehittyvissä mais-
sa. Se koostuu kolmesta esseestä, joista kaksi en-
simmäistä tutkii verotukseen liittyviä kysymyk-
siä kehittyvässä maassa, Ugandassa, ja kolmas 
essee käsittelee universaalia eläkettä kehittyvis-
sä maissa. 

Väitöskirjani ensimmäisessä esseessä tut-
kimme yhteistyössä Ugandan verotoimiston tut-
kijoiden kanssa, kuinka veronmaksajien rekiste-
röintikampanja ja yksinkertaisempi verolomake 
pienille yrityksille vaikuttivat veronmaksajien 
määrään ja verotuloihin Ugandassa. Lisäksi tut-
kimme, oliko rekisteröintikampanja kustannus-
tehokas. Verolomakkeen muutos ja rekisteröin-
tikampanjat toteutettiin lähekkäin toisiaan ja sii-
tä syystä arvioimme kahta reformia yhtaikaa. 
Rekisteröintikampanjat toteutettiin porrastetus-
ti vuosina 2013–2016, ja verolomakkeen muutos 
tuli voimaan 2015. Rekisteröintikampanja sisälsi 
esimerkiksi veronmaksajien koulutusta ja uusien 
keskitettyjen palvelukeskusten perustamista, 
joissa veronmaksajaksi rekisteröityminen ja ve-
rojenmaksu tapahtuu yhdeltä luukulta.

Tutkimuksessamme hyödynnämme laajaa 
rekisteriaineistoa vuosilta 2012–2018. Tutki-

musmenetelmänä on porrastettu ja tavanomai-
nen differences-in-differences-menetelmä, jossa 
vertaamme pienten yritysten, jotka maksavat lii-
kevaihtoon pohjautuvaa veroa, veroilmoitusten 
määrää (tai verotulojen määrää) vastaavien pien-
ten yritysten, jotka maksavat tuottoon perustu-
vaa yritysveroa, veroilmoitusten määrään. Por-
rastetulla differences-in-differences-menetelmäl-
lä tutkimme rekisteröintikampajan dynaamisia, 
ryhmäkohtaisia ja keskimääräisiä vaikutuksia. 
Verolomakkeen muutokseen käytämme yksin-
kertaista differences-in-differences-menetelmää. 

Tulosten perusteella molemmat reformit li-
säsivät veronmaksajien määrää ja verotuloja 
Ugandassa. Rekisteröintikampanja suunnilleen 
kaksinkertaisti veronmaksajien määrän, ja eri-
tyisesti myöhempinä vuosina veronmaksajien 
määrä lisääntyi jopa 160 prosenttia. Yksinker-
taisempi verolomake myös nosti veronmaksajien 
määrää yli kaksinkertaiseksi. Molemmat refor-
mit suunnilleen kaksinkertaistivat verotulot. 
Analyysimme myös osoittaa, että rekisteröinti-
kampanja toteutettiin kustannustehokkaasti.

Huomioitavaa on, että reformeilla oli posi-
tiivinen yhteisvaikutus. Tämän yhteisvaikutuk-
sen taustalla on todennäköisesti se, että keskite-
tyissä palvelukeskuksissa pystyttiin valvomaan 
ja velvoittamaan yritykset rekisteröitymään ja 
maksamaan verot, mutta myös kouluttamaan 
veronmaksajia verojen maksussa. Samalla yksin-
kertainen verolomake helpotti verotoimiston 
työntekijöitä auttamaan veronmaksajia maksa-
maan veronsa. Tämä tukee aikaisempia tutki-
muksia (kootusti Alm 2019), joissa on osoitettu, 
että veronmaksajien kouluttaminen vaikuttaa 
heidän rekisteröitymiseensä ja verojen maksa-
miseen. Myös paremmat palvelut, jotka tekevät 
verojen maksamisesta helpompaa, lisäävät vero-
jen maksua.
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Tutkimuksemme on ensimmäinen, jossa tar-
kastellaan rekisteröintikampanjan ja yksinker-
taisemman verolomakkeen vaikutuksia matalan 
tulotason maassa rekisteriaineistoja hyödyntä-
en. Tutkimuksemme on kuitenkin osa laajem-
paa ja kasvavaa kirjallisuutta, jossa on tutkittu 
verotuksen vaikutuksia ja veronmaksajien rekis-
teröintiä kehittyvissä maissa. Esimerkiksi Wa-
seem (2018 ja 2020) on hyödyntänyt pakistani-
laisia rekisteröintiaineistoja veroasteen muutos-
ten ja arvonlisäverotuksen vaikutusten tutkimi-
seen. Lediga ym. (2020) on käyttänyt eteläafrik-
kalaisia rekisteröintiaineistoja arvioidakseen ve-
rohallinnollisia reformeja. Kuitenkaan nämä 
tutkimukset eivät käsittele samanlaisia reforme-
ja kuin meidän tutkimuksemme. 

Väitöskirjani toisessa esseessä arvioimme 
yhteistyössä Jukka Pirttilän, Pia Rattenhuberin 
ja ugandalaisten tutkijoiden kanssa, kuinka 
henkilöiden tuloverotuksen muutos vuonna 
2012 vaikutti työntekijöiden tuloihin ja erityi-
sesti verotettavien tulojen joustoon ja verotuloi-
hin Ugandassa. Tuloverotus muuttui kahdella 
merkittävällä tavalla. Ensinnäkin verovapaan 
tulon rajaa ja toisen veroluokan rajaa nostettiin. 
Toiseksi ylimmän tuloluokan marginaaliveroas-
te nousi 30 prosentista 40 prosenttiin. Tutki-
muksessa keskitymme ylimmän tuloluokan 
(rikkain prosentti) marginaaliveroasteen muu-
tokseen.

Tutkimusmenetelmä on differences-in-diffe-
rences-menetelmä, jota käytetään yleisesti tut-
kittaessa verotettavien tulojen joustoa (Saez ym. 
2012 ja Neisser 2021). Käytämme ugandalaista 
henkilöiden tuloveroaineistoa vuosilta 2010–
2015. Lisäksi hyödynnämme yritysten veroai-
neistoa tutkiessamme käyttäytymisvaikutusten 
syitä ja lopuksi simuloimme verotulojen muu-
toksen arvioidaksemme miten käyttäytymisvai-
kutukset olivat osallisena siihen.

Tutkimuksessa havaitaan, että ylimmän tu-
loluokan verotettavat tulot laskivat huomatta-
vasti marginaaliveroasteen noston jälkeen. Luo-
tettavin estimaattimme verotettavan tulon jous-
tolle on 0,33 ja 0,48 välillä. Tämä tarkoittaa, et-
tä ylimmän tuloluokan veronmaksajat reagoivat 
merkittävästi veroasteen muutokseen. Jousto on 
myös suurempi kuin vastaavat joustot länsimais-
sa (ks. Neisser 2021). Tutkimme myös tulosten 
heterogeenisuutta ja havaitsimme, että reaktio 
veroreformiin oli suurempi rikkaimman puolen 
prosentin tuloluokassa kuin rikkaimman 1–0,5 
prosentin tuloluokassa.

Tulojen reaktion lisäksi analysoimme, mikä 
oli taustalla ylimmän tuloluokan huomattavassa 
tulojen laskussa. Tutkimuksessa tarkastellaan 
miten erilaiset verotettavien tulojen komponen-
tit ovat osallisena tulojen laskuun. Ugandassa 
verotettavat tulot sisältävät verotettavat edut 
työnantajalta, kuten lomarahat, työnantajalta 
saadun asumistuen ja bonukset. Analyysimme 
osoittaa, että verotettavat edut olivat suurem-
massa roolissa tulojen laskussa kuin peruspalk-
ka. Lisäksi tutkimuksessa huomattiin, että yri-
tykset, joiden työntekijöiden tulot laskivat eni-
ten veroreformin jälkeen, maksoivat suurempia 
osinkoja kuin yritykset, joiden työntekijöiden 
tulot eivät laskeneet paljoa. Tämä viittaa mah-
dolliseen tulojen siirtämiseen.

Simulointitulokset osoittavat, että vaikka ve-
ronmaksajien reaktio veroreformiin oli merkit-
tävä, verotulot kasvoivat reformin jälkeen. Tä-
mä tarkoittaa, että veroasteen nosto kompensoi 
käyttäytymisvaikutukset. Yksinkertaiset laskel-
mat myös viittavat siihen, että nykyinen ylin 
marginaaliveroaste on lähellä teoreettista vero-
tulot maksimoivaa veroastetta (laskukaavasta 
ks. Piketty ja Saez 2013).

Väitöskirjani kolmannessa esseessä tutkin 
yhteistyössä Pia Rattenhuberin kanssa, kuinka 
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hypoteettiset universaalit eläkereformit vaikut-
taisivat köyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-ar-
voon Ecuadorissa, Ghanassa, Tansaniassa ja 
Etelä-Afrikassa. Analysoimme yhteensä kolmea 
erilaista eläkereformia, joiden laajuus vaihtelee 
sen mukaan, kuinka iäkkäälle eläkettä annetaan 
ja mikä on eläkkeen rahallinen määrä. Lisäksi 
laskemme reformien kustannukset.

Tutkimuksessa hyödynnämme mikrosimu-
lointimallinnusta ja kansallisesti edustavaa ko-
titalouksien kyselyaineistoa. Simuloimme hypo-
teettiset eläkereformit siten, että joko korvaam-
me olemassa olevat eläkejärjestelmät universaa-
leilla eläkkeillä tai annamme universaalin eläk-
keen lisänä vanhan eläkkeen päälle niissä mais-
sa, joissa on kattava eläkejärjestelmä (näitä oli-
vat Ecuador ja Etelä-Afrikka). Maissa, joissa ei 
ole olemassa olevaa eläkejärjestelmää, simu-
loimme eläkereformit sellaisenaan (Ghana ja 
Tansania).

Tuloksena on, että universaalien eläkerefor-
mien vaikutukset köyhyyteen ja taloudelliseen 
epätasa-arvoon vaihtelevat maittain ja ovat riip-
puvaisia eläkereformin kattavuudesta ja tuen 
määrästä. Ghanassa ja Tansaniassa köyhyys ja 
taloudellinen epätasa-arvo vähenivät kaikissa 
reformeissa verrattuna olemassa olevaan tilan-
teeseen. Ecuadorissa sen sijaan universaalin 
eläkkeen vaikutus riippui olemassa olevista 
eläkkeistä. Kun universaali eläke annetaan lisä-
tulona olemassa olevan eläkkeen päälle, se vä-
hentää köyhyyttä ja taloudellista epätasa-arvoa, 
koska olemassa olevat eläkkeet eivät tavoita 
kaikkia haavoittuvassa asemassa olevia vanhuk-
sia. Jos taas universaalilla eläkkeellä korvattiin 
olemassa oleva järjestelmä, vaikutukset olivat 
riippuvaisia eläkkeen suuruudesta ja kattavuu-
desta. Etelä-Afrikassa taas kaikki universaalit 
eläkereformit eivät vähentäneet köyhyyttä ja ta-
loudellista epätasa-arvoa verrattuna olemassa 

oleviin eläkkeisiin, koska jo olemassa olevat 
eläkkeet ovat anteliaita ja tavoittavat suurim-
man osan köyhistä vanhuksista. Kaikissa maissa 
eläkereformien kustannukset ovat huomattavia.

Aiempia tutkimuksia eläkejärjestelmien 
muuttamisesta universaaleiksi on lähinnä Lati-
nalaisesta Amerikasta (esimerkiksi Gasparini 
ym. 2010 ja Dethier ym. 2011), joten tutkimuk-
semme on ensimmäisiä, jossa tarkastellaan Af-
rikan maita. Tosin Levine ym. (2011) tutkivat 
Namibian universaalia eläkettä ja havaitsivat, 
että se vähentää todennäköisyyttä kokea köy-
hyyttä, mutta vaikutukset taloudelliseen epäta-
sa-arvoon olivat merkityksettömiä. □
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