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Kandidaatintutkielman tavoitteena on saavuttaa näkemys marginaaliveroasteen 

vaikutuksesta työllisyysasteeseen. Tutkielma toteutetaan kvantitatiivisin menetelmin ja työn 

empiriaosuudessa paneeliaineistolle suoritetaan regressioanalyysi. Aineistona 

hyödynnetään OECD:n tilastoimia työllisyysasteita ja marginaaliveroasteita, ja tutkielmaan 

on valittu mukaan tiedot 14 eri maasta yhteensä 19 vuodelta. Tutkielmassa tavoitteena on 

saavuttaa näkemys siitä, vaikuttaako eri perhetyyppien marginaaliveroasteet 

työllisyysasteeseen, kun hyödynnetään vuosilta 2000-2018 kerättyä aineistoa. 
 
Tutkielman empiriaosuudessa pyritään määritetyn mallin pohjalta selvittämään, löytyykö 

minkään valitun kolmen perhetyypin osalta tilastollista merkitsevyyttä selitettäessä 

työllisyysastetta marginaaliveroasteilla. Tutkielmassa käytetyt perhetyypit ovat 67 %, 100 % 

ja 167 % maakohtaisista keskiansioista ansaitsevat perheettömät henkilöt. Tarkastelun 

kohteena olevat maat on jaettu kolmeen eri ryhmään: kaikki maat, matalan työllisyyden maat 

sekä korkean työllisyyden maat. Tilastolliset merkitsevyydet löytyvät 67 % ja 167 % 

keskiansioista ansaitsevien osalta: näiden perhetyyppien osalta marginaaliveroasteilla on 

vaikutusta työllisyysasteeseen matalan ja korkean työllisyyden maiden osalta. 

Vaikutuksesta ei kuitenkaan voida olla varmoja, sillä tulokset ovat keskenään ristiriitaisia. 

 

Aiemmat tutkimustulokset samasta aihepiiristä ovat vastaavia, vaikkakin tarkastelun 

kohteena on usein ollut työn tarjonta eikä työllisyysaste. Tutkielman tulosten luotettavuutta 

heikentää matalat selitysasteet, selittävien muuttujien samankaltaisuus sekä suppeahko 

aineisto. Jatkotutkimusaiheena on lisätä useampia, keskenään erilaisia selittäviä muuttujia 

malliin lisäämään tulosten luotettavuutta ja parantamaan selitysasteita. 
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The aim of this bachelor’s thesis is to examine whether marginal tax rate affect the 

employment rate. In this thesis, the research method was quantitative based on the form of 

the data that was collected from OECD. Data of employment rates and marginal tax rates 

was built from information of 14 different OECD-countries for 19 years. The goal for this 

thesis is to achieve an opinion if marginal tax rates affect employment rates when using the 

data collected from the years 2000-2018. 

 

Based on a determined model, the empirical part of the thesis attempts to determine whether 

for any of the three family types selected, statistical significance can be found in explaining 

the employment rate by marginal tax rates. The family types used in the thesis are 67 %, 

100 % and 167 % of the average national income for a single person. The countries 

concerned are divided into three groups: all countries, low employment countries and high 

employment countries. As a result, statistical significance can be found for 67 % and 167 % 

of average earners. For these family types marginal tax rates have an impact on the 

employment rate, for both low and high employment countries. However, there is no 

certainty about the impact, as the results are contradictory in comparison to each other.  

 

Previous research findings on the similar topic are equivalent, although the focus of previous 

research work has mostly been on labor supply rather than employment rates. The reliability 

of the results of the thesis is decreased by low degrees of explanations, similarity of 

explanatory variables and limited data. The subject of further research is to add more 

interrelated explanatory variables to the model to increase the reliability of the results and 

to improve the degree of explanation. 
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1. Johdanto 
 

Talouspolitiikassa yksi suurimmista haasteista on pitkään ollut työllisyysasteen nostamiseen 

tähtäävät toimenpiteet. Suomi, joka on työllisyysasteen osalta Pohjoismaiden välisessä 

vertailussa muita maita jäljessä kaikilla koulutusasteilla tarkasteltuna (Alatalo et al. 2019, 3), 

ei ole onnistunut kiihdyttämään talouskasvua samoissa määrin muihin maihin nähden. 

Tässä yhteydessä eräs merkittävistä yksittäisistä taloudelliseen käyttäytymiseen 

vaikuttavista tekijöistä on marginaaliveroaste - Kirkko-Jaakkolan (2019) mukaan korkeat 

marginaaliveroprosentit tulevat uralla etenemisessä vastaan ja vähentävät kannustimia 

lisätyön vastaanottamiselle jo suhteellisen matalillakin tulotasoilla. 

 

Tämä kandidaatintutkielma keskittyy tarkastelemaan 14 eri OECD-maan 

marginaaliveroasteen ja työllisyysasteen välistä kehitystä vuodesta 2000 vuoteen 2018 

saakka. OECD on lyhenne nimestä The Organisation for Economic Co-operation and 

Development, joka suomeksi on Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD). 

OECD:n tilastoimaa informaatiota hyödynnetäänkin tässä tutkielmassa. Työhön on valittu 

mukaan kehittyneitä maita, joista 10 on tutkielman kirjoittamisen hetkellä eurooppalaisia 

maita, kun taas neljä Euroopan ulkopuolisia. Tarkasteluun on valittu mukaan seuraavat 

maat: Suomi, Ruotsi, Norja, Tanska, Ranska, Iso-Britannia, Yhdysvallat, Japani, Kanada, 

Alankomaat, Italia, Puola, Itävalta. Lisäksi mukaan on valittu kontrastia tuomaan Viro, joka 

on ainut tutkielmassa tarkastelun kohteena oleva tasaveroa käyttävä maa muiden 

käyttäessä progressiivista verojärjestelmää. 

 

1.1. Tutkielman lähtökohdat 
 
Korkea verotus mielletään yleisesti ottaen työllisyyttä heikentäväksi tekijäksi työmarkkinoilla, 

ja tämä asetelma toimiikin lähtökohtana tutkimukselle ja hypoteesina lopputulemalle: 

progressiivinen verotus tuloluokasta seuraavaan siirtyessä ja marginaaliveron noustessa 

kannustimet lisätyön vastaanottamiselle vähenevät, jonka vaikutus saatetaan osittain 

havaita myös työllisyysasteessa. Esimerkiksi Suomen tapauksessa progressiivinen 

verojärjestelmä on jatkuvan kritiikin ja arvioinnin alla. Työntekoa ei koeta kannustavaksi ja 

niin sanottu ”aivovuoto” on koskettanut myös Suomea, joka Tikan (2004, 324) mukaan 

terminä tarkoittaa tilannetta, jossa koulutettuja suomalaisia lähtee enemmän ulkomaille kuin 

heitä palaa Suomeen takaisin.  
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Verotuksen vaikutus työn tekemiseen on laajasti tutkittu alue. Aiemmat tutkimukset, joita 

käsitellään tutkielman kirjallisuuskatsauksen yhteydessä, keskittyvät pitkälti 

kokonaisveroprosenttien tarkasteluun työllisyysvaikutuksen osalta, ja 

marginaaliveroasteiden vaikutusta lähinnä sivutaan useissa tutkimuksissa. Tästä 

nimenomaisesta syystä johtuen tutkielmassa keskitytäänkin marginaaliveroasteisiin 

kokonaisveroasteiden sijasta.  

 

1.2. Tutkielman rajaus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset  
 
Tutkielman tavoitteena on saavuttaa näkemys tarkasteltavien valtioiden välisistä eroista 

keskiarvojen suhteen sekä maiden välisistä eroavaisuuksista: kiinnostavaa olisi tietää, miten 

alhainen ja korkea marginaaliveroaste käyttäytyy eri maissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, 

onko korkealla marginaaliveroasteella havaittavissa yhteyttä tilastollisen merkitsevyyksien 

kautta työllisyysasteen laskuun, tai saako mahdollinen lasku marginaaliveroasteissa aikaan 

työllisyysasteen nousun. Tutkielman tavoite on yhteneväisessä linjassa 

päätutkimuskysymyksen kanssa: 

 

Vaikuttaako tulonsaajan marginaaliveroasteet työllisyysasteeseen? 
 

Päätutkimuskysymyksen tueksi on valittu kaksi alatutkimuskysymystä. Seuraava 

alatutkimuskysymys pyrkii selvittämään, onko marginaaliveroasteen ja työllisyysasteen 

välillä tilastollista merkitsevyyttä, eli selittääkö vaihtelut marginaaliveroasteissa myös 

työllisyysasteiden vaihtelua: 

 

Löytyykö marginaaliveroasteen osalta tilastollinen merkitsevyys selitettäessä 

työllisyysastetta? 

 
Toinen alatutkimuskysymyksistä pyrkii antamaan vastauksia siihen, onko eri perhetyyppien 

välisessä vertailussa havaittavissa erovaisuuksia.  

 

Selittääkö jonkun tietyn perhetyypin marginaaliveroasteiden muutokset paremmin 

työllisyysasteen muutoksia kuin toisten perhetyyppien? 
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Tutkielmasta on rajattu pois muiden kuin tuloverojen tarkastelu siitä syystä, että tutkielman 

tavoitteena on tutkia nimenomaan marginaaliveron vaikutusta, eli toisin sanoen työn 

verotuksen vaikutusta työllisyysasteisiin eri maissa. Tarkasteluun on valittu ainoastaan 

Suomen kaltaisia pitkälle kehittyneitä korkean elintason maita, koska näiden maiden 

tulosten keskinäinen vertailu on mielekästä juuri niiden samankaltaisuuden vuoksi.  Aihetta 

on tärkeä tutkia, jotta nähdään minkä suuntaista kehitys on ollut viimeisen kahden 

vuosikymmenen aikana. Myös se toimii perusteluna tämän tutkielman tekemiselle, että 

aiempi tutkimus on melko suppea pelkästään marginaaliveroasteiden vaikutuksien 

tutkimisen osalta.   
 

1.3. Käsitteiden määrittely 
 
Seuraavaksi määritellään kaksi keskeisintä työssä käytettävää käsitettä, joiden ympärille 

koko tutkielma rakentuu. Käsitteiden tarkka määrittely on tärkeää, sillä molemmat 

seuraavista käsitteistä voidaan määritellä usealla eri tavalla riippuen siitä, mitä kaikkea 

astelukuihin on luettu mukaan. 

 

Marginaaliveroaste 
 
Bankraten taloudellisen sanakirjan mukaan marginaaliveroaste on korkein yksilön maksama 

tuloveroprosentti sellaisessa verojärjestelmässä, jossa verorasitukset kohdistetaan 

kansalaisille heidän ansaitsemiensa tulojen perusteella. Progressiivisen verojärjestelmän 

mukaisesti veroprosentti nousee tulojen kasvaessa ja siirtää yksilöt ylempään 

verotusluokkaan. Kukin marginaaliveroprosentti koskee ainoastaan tietyn veroluokan sisällä 

ansaittuja verotettavia tuloja, ja tämän luokan ylimenevät ansiot verotetaan seuraavaksi 

korkeimmalla veroprosentilla. Veronmaksajan marginaaliveroasteeseen vaikuttaa tämän 

siviilisääty, eli onko hänellä tällä hetkellä tai onko hänellä aiemmin ollut puolisoa, sekä lasten 

lukumäärä ja myös tulotaso. (Bankrate) 

 

Työllisyysaste 
 
OECD:n määritelmän mukaan työllisyysaste mittaa missä määrin työvoimaresursseja, eli 

työhön käytettävissä olevia yksilöitä käytetään. Työllisyysaste lasketaan työllisten suhteena 

työikäiseen väestöön. Työntekijöitä ovat vähintään 15-vuotiaat kansalaiset, jotka ovat 

ilmoittaneet työskennelleensä ansiotyössä vähintään tunnin ajan edellisellä viikolla tai että 
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heillä on työ, mutta he ovat olleet poissa esimerkiksi sairauden takia sillä viikolla, jolloin 

laskenta on suoritettu. Työikäisellä väestöllä tarkoitetaan 15-64 vuotiaita kansalaisia – 

indikaattori on kausitasoitettu ja se mitataan tuhansina. (OECD) Työllisyysasteen 

kausiluontoiset vaihtelut ovat suhteellisen pieniä, mutta tulokset voivat olla selvästi erilaiset 

riippuen siitä, mitataanko työllisyysaste ensimmäisellä vuosineljänneksellä vai kolmannella 

vuosineljänneksellä (Sinivuori 2010). 

 

1.4. Tutkimusmenetelmät ja aineisto 
 
Tutkielma toteutetaan kvantitatiivisena perustuen saatavilla olevaan numeerisen dataan. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen edellytyksenä onkin, että numeerista dataa on riittävästi 

saatavilla, jotta tulosten voidaan olettaa olevan luotettavia. Aineisto saadaan OECD:n 

kahdesta eri aineistosta: työllisyysasteet sekä marginaaliveroasteet, jotka ovat mitattu 

yhden tulonsaajan näkökulmasta. 

 

1.5. Tutkielman rakenne 
 

Tutkielman rakenne on seuraava. Johdanto-luvussa esitellään tutkielman aihepiiri, 

rajaukset, perustelut tutkielman aiheen valinnalle, määritellään käsitteet sekä taustoitetaan 

pää- ja alatutkimuskysymyksiä. Tämän jälkeen esitellään olennaisia aiempia tutkimuksia, ja 

teoreettinen viitekehys, jotka yhdessä luovat lähtökohdat tutkielmalle. Empiria-luvussa 

kuvaillaan yksityiskohtaisesti käytettyä aineisto ja kerrotaan tutkimusmenetelmistä. 

Empiirisen aineiston analyysi suoritetaan neljännessä vaiheessa, ja siinä kuvataan 

keskeiset tulokset ja vastataan tutkimusongelmaan. Yhteenveto ja johtopäätökset-luvussa 

esitetään keskeisimmät tulokset ja havainnot tutkielmasta, vastataan pää- ja 

alatutkimuskysymyksiin sekä suoritetaan vertailua aiempiin tutkimustuloksiin, jotka on 

esitelty tutkielman teoriaosuudessa. Lisäksi työn lopussa esitetään jatkotutkimusaiheita 

empiriaosuuden tuloksien pohjalta.  

 

2. Kirjallisuuskatsaus 
 
Tässä kappaleessa tarkastellaan tutkielmalle lähtökohdat luovaa teoriaa. Mukana on 

katsaus pitkälti kokonaisveroasteiden vaikutukseen työn tarjonnan osalta keskittyvään 

aiempaan tutkimukseen. Tämän jälkeen esitellään perustan tutkielmalle antava teoreettinen 

viitekehys.   
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2.1. Aiemmat tutkimukset 
 

Nickel (2003) on tutkinut veropolitiikan vaikutusta työllisyyteen. Tutkimuksessa on 

havainnoitu, että 10 % nousu verokiilassa vähentää työvoiman, eli 16-64 vuotiaiden 

henkilöiden työn tarjontaa kaksi prosenttia. Verokiila tässä yhteydessä koostuu 

palkkaveroista, tuloveroista ja kulutukseen liittyvistä veroista. Nickel kuitenkin toteaa 

tutkimuksessaan edellä mainitun selittävän ainoastaan pienen osan maiden välisistä 

eroista, sillä sosiaaliturvajärjestelmien toimivuus vaikuttaa suurelta osin työn tarjontaan. 

Huomionarvoista tutkimuksessa on se, että etenkin 25-54 vuotiaiden naisten osalta 

marginaaliveroasteen muutokset ovat vaikutukseltaan huomattavia johtuen siitä, että 

naisten puolisot työskentelevät. Lisäksi osa-aikaisuustyön esteet ja erilaiset sosiaalietuudet 

luovat tämän ryhmän osalta merkittävän vaikutuksen työllisyysasteeseen.  

 

Kirkko-Jaakkolan (2019) selvityksessä ”Kansainvälinen palkkaverovertailu 2018” 

tarkastellaan ansiotuloihin kohdistuvaa verotusta OECD-maissa, Suomi mukaan lukien. 

Kirkko-Jaakkolan selvityksessä esimerkkivuosituloina on käytetty 28 000 euroa, 43 000 

euroa, 66 000 euroa sekä 140 000 euroa ja tarkastelussa on ollut sekä perheelliset että 

perheettömät palkansaajat. Tarkastelun tulosten mukaisesti Suomessa keskituloisten 

marginaaliveroprosentti on Pohjoismaiden korkein, eikä näin ollen verotuksen voida katsoa 

kannustavan palkansaajia kasvattamaan tulotasoaan. Kansainvälisessä vertailussa myös 

Suomen ylimmän palkkatason marginaaliveroprosentit ovat korkeita. Kirkko-Jaakkola 

huomioi työssään OECD:n esittämän kannan siitä, että työllisyyden edistämiseksi tulisi työn 

verotusta keventää. Selvityksessä esimerkiksi Viron osalta marginaaliveroprosentit ovat 

kaikilla palkkatasoilla vertailun alhaisimmat, johtuen tasaverosta. Eri palkkatasojen 

välisessä vertailussa marginaaliveroprosenttien osalta on pientä vaihtelua, mutta valtiot 

säilyttävät pääosin saman aseman vertailuissa.  

 

Prescott (2004) on tarkastellut teoreettisen mallin avulla syitä miksi amerikkalaiset 

työskentelevät eurooppalaisiin nähden huomattavasti enemmän. Mallin avulla on pyritty 

havannoimaan kotitalouksien niitä preferenssejä, jotka vaikuttavat työn, vapaa-ajan, 

säästämisen ja kulutuksen välillä tehtävään päätökseen. Lähtökohtana tutkimuksessa on, 

että vielä 70-luvulla Länsi-Eurooppalaiset työskentelivät amerikkalaisia enemmän, vaikka 

tarkastelun hetkellä amerikkalaiset työskentelivät peräti 50 % enemmän kuin esimerkiksi 

saksalaiset, ranskalaiset sekä italialaiset. Tutkimuksessa Prescott on tarkastellut verojen 
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roolia työvoiman tarjonnan eroissa kansainvälisessä vertailussa. Tutkimuksessa käy ilmi, 

että marginaaliveroaste selittää vaihteluita huomattavasti sekä ajan myötä tapahtuneita 

muutoksia, lukuun ottamatta Italian työvoiman tarjontaa 1970-luvun alkupuolelta. Prescotin 

mukaan korkean verotuksen maissa etenkin efektiivistä marginaaliveroastetta tulisi 

keventää hyvinvoinnin lisäämiseksi, ja verotus onkin erittäin merkittävä työn tarjontaan 

vaikuttava tekijä.  

 

Spolander ja Tarkka (2005, 83-90) ovat Prescotin tutkimuksen innoittamana tarkastelleet 

regressioanalyysin kautta, kuinka verotus vaikuttaa työtunteihin. Työvoiman tarjontaa on 

mitattu viikkotyötuntien ja verotusta kokonaisveroasteiden kautta. Spolanderin ja Tarkan 

estimointitulosten mukaan on löydettävissä voimakas ja tilastollisesti merkitsevä riippuvuus 

näiden kahden edellämainitun muuttujan välillä: estimoidun mallin mukaan keskimääräistä 

viikkotyöaikaa voitaisiin lisätä 1,2 %:lla mikäli kokonaisveroaste alenisi 1 %-yksikön verran.  

Tulosten arvioinnissa kuitenkin todetaan, että verotuksen vaikutus ei ole ainut työtunteihin 

vaikuttava tekijä, vaan verotuksen vaikutusten jälkeenkin jää vielä täysin muista tekijöistä 

johtuvia eroja selvitettäväksi. 
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2.2. Teoreettinen viitekehys 
 
 
Seuraavissa kappaleissa kuvaillaan yksitellen tutkielman viitekehyksen osia. Teoreettinen 

viitekehys voidaankin havainnollistaa kuten kuvassa 1 on esitetty. 

 

 
Kuva 1. Teoreettinen viitekehys. 

 

Progressiivinen verotus 
 

Tikan (2004, 322) mukaan hyvä verojärjestelmä sisältää ominaisuuksia, jotka ovat 

yhteydessä verotuksen kokonaistaloudellisiin vaikutuksiin, verotuksen kustannuksiin, 

verorasituksen jakaantumiseen sekä tuottotavoitteeseen, joka on kytkeytynyt etenkin 

hyvinvointivaltioiden rahoitustarpeisiin. Progressiivinen verotus toimii käytännössä niin, että 

hyväosaisilta otetaan enemmän kuin huono-osaisilta: tällaista verojärjestelmää 

puolustetaan tarpeella tulonjaon tasoitukseen sekä oikeudenmukaisuuden tavoittelulla. 

Progressiivinen verotus onkin synnyttänyt myös kritiikkiä ja julkista keskustelua siitä, ettei 

Suomessa ole mahdollista rikastua työnteolla. 

 

Murphyn (2008, 212) mukaan progressiivisessa verotuksessa ei ole kyse ainoastaan 

veroprosenttien asettamisesta, vaan myös koko verojärjestelmän suunnittelusta ja sen 

suhteesta muiden maiden verojärjestelmiin. Pohjolan (2015, 128) ja Murphyn (2008, 213) 

mukaan vertikaalisen oikeudenmukaisuuden voidaan ymmärtää tarkoittavan sellaista 

asetelmaa, jossa hyvätuloinen maksaa enemmän veroa heikkotuloiseen nähden, ja 

horisontaalisen oikeudenmukaisuuden sitä, että saman suuruisista tuloista maksetaan yhtä 

paljon veroa. Progressiivisen verotuksen osalta voidaankin sanoa kyseessä olevan 

Progressiivinen verotus

Korkeat marginaaliveroasteet

Valinta työn ja vapaa-ajan välillä

Työllisyysasteiden vaihtelut
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vertikaalisen ja horisontaalisen oikeudenmukaisuuden periaatteiden toteuttaminen, mikä on 

tärkeä osa veropolitiikkaa (Pohjola 2015, 129). Esimerkiksi Viron osalta, jossa on käytössä 

20 % tasavero jokaisella tuloluokalla, täyttyy sekä horisontaalisen että vertikaalisen 

oikeudenmukaisuuden periaatteet, koska hyvätuloinen maksaa suhteellisesti enemmän 

veroja kuin heikkotuloinen. Tutkielmassa tarkasteltavien 13 muun maan osalta täyttyy 

vertikaalisen oikeudenmukaisuuden periaate, jossa progressiivista verotusta käytetään 

tulonjakoon ja tekemään väestöstä homogeenisempää tulojen näkökulmasta. 

 

Marginaaliveroaste  
 

Marginaaliveroasteet asettuvat progressiivisen verojärjestelmän ideologiaan. 

Marginaaliveroasteen kautta verotuksen vaikutukset heijastuvat taloudellisiin päätöksiin, 

esimerkiksi investointeihin, säästämiseen ja työn tarjontaan (Myrsky 2013, 169-185).  

Tutkielmassa verotusmuodoista on valittu palkkaverotus. 80-luvun puolivälistä OECD-maat 

ja Eurooppa ovat vähentäneet tuloluokkien lukumäärää sekä pienentäneet korkeimpia 

marginaaliveroasteita. Finanssikriisin jälkeisenä aikana työn verotusta on esimerkiksi 

työllisyyden vahvistamiseksi mieluummin kevennetty kuin kiristetty (Kirkko-Jaakkola 2019, 

61) 

 

Yksinkertaistettuna marginaaliveroasteessa on kyse siitä, kuinka paljon ansaituista 

lisätuloista maksetaan veroa. Marginaaliveroaste saadaan laskettua seuraavalla 

suhdeluvulla:  
ΔVero

ΔVerotettava	tulo	
(1) 

jossa Δ = Muutos/kasvu  

 

Näin ollen, mikäli kuukausipalkkaa kasvaa 100 euroa vastaanotetun lisätyön johdosta, ja 

tästä summasta maksetaan 62 euroa veroa, on marginaaliveroaste 62 %. Myrskyn mukaan 

marginaaliveron suuruuteen vaikuttaa verovähennykset, joita muokataan vuosittain (Myrsky 

2013, 173). Suomessa Tuloverolaki säätelee verovähennyksiä, joiksi luetaan ansiotulosta 

ja veron määrästä suoritettavat vähennykset. Verosta suoritettavia vähennyksiä ovat 

esimerkiksi elatusvelvollisuusvähennys, kotitalousvähennys ja alijäämähyvitys. Ansiotulosta 

tehtäviä vähennyksiä ovat muun muassa asunnon ja työpaikan väliset matkakulut, 

tulonhankkimisvähennys, tulonhankkimismenot, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut sekä 
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veronmaksukyvyn alentumisvähennys. Tuloverolain (TVL) ja Verohallinnon syventävän 

vero-ohjeen ”Verotettavan tulon laskeminen henkilöverotuksessa” mukaan Suomessa 

ansiotulosta suoritettavat vähennykset on jaoteltu seuraavasti: 

 

• Luonnolliset vähennykset eli tulonhankkimismenot (31 §, 93-95 a §)  

• Puhtaasta ansiotulosta tehtävät vähennykset valtion- ja kunnallisverotuksessa (96-

98 a §) 

• Puhtaasta ansiotulosta tehtävät vähennykset valtionverotuksessa (100 §)  

• Puhtaasta ansiotulosta tehtävät vähennykset kunnallisverotuksessa (101-106 §).  

 

Useasti tutkimuksissa on mukana efektiivisen marginaaliveroasteen tarkastelu, johon 

palataan myöhemmin tässä tutkielmassa. Marginaaliveroaste tuleekin erottaa paljon 

käytetystä efektiivisestä marginaaliveroasteesta, joka kertoo kuinka paljon käytettävissä 

olevat tulot muuttuvat palkan tai palkkion noustessa (Viitamäki 2015, 6). Efektiivinen 

marginaaliveroaste kuvaa siis sitä osuutta, joka jää saamatta bruttopalkan tai muun tulon 

lisäyksestä, kun tästä tulosta vähennetään tuloverot ja muut veronluonteiset maksut, 

menetetyt etuudet sekä nousevat palvelumaksut (Myrsky 2013, 180). Tulojen noustessa 

saadut etuudet, kuten esimerkiksi opintotuki työssäkäyvän opiskelijan tapauksessa 

pienenee, ja tällöin efektiivinen marginaaliveroaste kasvaa.  Kyse on siis lisätulon 

menetyksestä, joka voi johtaa kannustinloukkujen syntymiseen. Efektiivinen 

marginaaliveroaste on myös perusteltu valinta selittäväksi muuttujaksi työllisyysastetta 

tarkasteltaessa, mutta tässä tutkielmassa sitä ei oteta mukaan analyysiin koska tästä ei ollut 

riittävää aineistoa saatavilla tutkielmaa varten. Tarkan ja Spolanderin mukaan (2005, 85) 

verotuksen kannustinvaikutukset riippuvat ensisijaisesti marginaaliveroasteista, joihin 

paneudutaan tutkielman myöhemmässä vaiheessa. 

 
Valinta työn ja vapaa-ajan välillä 
 

Työn talousteorian näkökulmasta voidaan soveltaa kuluttajan valintateoriaa työn 

tarjontapäätökseen. Lähtökohta tarkastelussa on, että kuluttaja voi jakaa vuorokausituntinsa 

työn ja vapaa-ajan välillä. Pindyckin ja Rubinfeldin (2001, 511-512) mukaan kuluttajien 

hyödynmaksimointi määrittää työn tarjonnan, ja korkeampi tuloaste voi todellisuudessa 

johtaa vähenevään työn tarjontaan. Taaksepäin kääntyvä käyrä, joka osoittaa työn 

tarjonnan, voidaan esittää seuraavasti: 
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Kuva 2. Taaksepäin kääntyvä työn tarjonta. (Pindyck & Rubinfeld 2001, 511) 

 
 
Välillä, jossa käyrä kulkee origon suuntaisesti, on substituutiovaikutus suurempi kuin 

tulovaikutus. Lähtien siitä pisteestä, jossa käyrä kääntyy taaksepäin, on tulovaikutus 

suurempi kuin substituutiovaikutus. Marginaaliveron progressiosta johtuen edellytyksenä on 

se, että tulonsaajan tulee työskennellä enemmän ylläpitääkseen sama tulotaso mikä oli 

ennen veron nousua. Marginaaliveron alentuessa osa verovelvollisista lisää työpanostaan, 

osa taas vähentää - tulovaikutuksen vuoksi ihmiset päättävät työskennellä enemmän, ja 

taas substituutiovaikutuksen vuoksi vähemmän (Myrsky 2013, 169-185). 

Marginaaliveroasteen alentuminen tarkoittaa käteen jäävän palkan lisääntymistä. Kuvassa 

2 on havainnollistettu kuinka tiettyyn palkkatasoon päästyään kuluttaja arvottaa vapaa-ajan 

korkeammalle, jolloin hänen työn tarjontansa vähenee. 

 

Suurempi substituutiovaikutus tulovaikutukseen nähden tässä yhteydessä tarkoittaa sitä, 

että reaalipalkan nousu saa yksilön lisäämään tehtyjen työtuntien määrää katkoviivaan asti. 

Tämä on seurausta siitä, että yksilö kokee saavansa suuremman hyödyn johtuen tulon 

kasvusta ja on siksi valmis työskentelemään enemmän. Reaalipalkan nousu siis kasvattaa 

tehtyjen työtuntien määrää. Katkoviivan yläpuolella käyrän kääntyessä taaksepäin on 

tulovaikutus suurempi kuin substituutiovaikutus, ja yksilö kokee saavansa suuremman 

hyödyn vapaa-aikaan käytetystä työtunnista kuin tehdystä lisätyötunnista. Yksilölle siis 
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maksetaan tarpeeksi palkkaa nykyisen elämäntavan ylläpitämiseksi, eikä hän koe tarvetta 

lisätyöskentelylle. (Rahman 2013, 4-5) 

 

Borjaksen (2019, 27-28) mukaan työn tarjontapäätöstä voidaan tarkastella siten, että yksilön 

saatavilla voidaan katsoa olevan kaksi eri hyödykettä, joiden väliltä valita. Ensimmäinen 

näistä on muu kulutus, jota voidaan kuvata kirjaimella 𝐶 - tämä kuvastaa kaikkien 

kulutushyödykkeiden aggregaattia eli yhdistelmää. Toisena hyödykkeenä on vapaa-aika, 

jota voidaan kuvata kirjaimella 𝑙. Yksilö tekeekin tällaisessa tilanteessa valinnan vapaa-ajan 

ja työskentelyn välillä. Kuluttajan ja yksilön preferenssit voidaan edellisestä johdettuna 

kuvata seuraavasti: 𝑈 = 𝑈(𝐶, 𝑙).  Tässä yhtälössä 𝑈 kuvastaa hyötyä, 𝐶 kulutusta ja 𝑙 vapaa-

aikaa, joka ilmaistaan tarkemmin seuraavasti 𝑙 = 1 − ℎ, jossa ℎ kuvastaa työn tarjontaa. 

Yksilön työntarjontapäätöksen vaikuttaa myös budjettirajoite. Yksilö voi saada muitakin 

tuloja työtulojen lisäksi, vaikka hän olisikin työmarkkinoiden ulkopuolella. Tällainen tulo voi 

muodostua esimerkiksi sosiaaliturvasta, jota voidaan kuvata esimerkiksi kirjaimella a. Työstä 

saatavaa yksikköpalkkaa voidaan kuvata kirjaimella w. Yksilön budjettirajoite voidaan näin 

ollen esittää muodossa 𝐶 = 𝑎 + 𝑤ℎ. (Borjas 2019, 31-32; Pindyck & Rubinfeld 2001, 512-

513) 

 

 
Kuva 3. Substituutio- ja tulovaikutukset tulojen noustessa. (Pindyck & Rubinfeld 2001, 512) 
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Kuvasta 3 voidaan nähdä, kuinka taaksepäin kääntyvä työn tarjontakäyrä on peräisin 

päivittäisestä valinnasta työn ja vapaa-ajan välillä. Kuvion tilanteessa pätee oletus siitä, että 

yksilö saa tuloja ainoastaan työskentelystä. PQ-suora kuvastaa aiemmin käsiteltyä 

budjettirajoitetta. Piste P voi kertoa esimerkiksi sen, että mikäli yksilö työskentelee 8 tuntia 

päivässä tuntipalkan ollessa 10 euroa, ovat hänen päivän ansionsa 80 euroa. Tuntipalkan 

noustessa esimerkiksi 15 euroon tunnilta, siirrytään PQ-suoralta RQ-suoralle. Tämä 

käytännössä tarkottaa mahdollisuutta taaksepäin kääntyvään työntarjontakäyrään ja sitä, 

että siirrytään pisteestä A pisteeseen B yksilön alkaessa arvottamaan vapaa-aikaansa 

enemmän. (Pindyck & Rubinfeld 2001, 513) Tämä sama vaikutus voidaan teoreettisesti 

nähdä olevan tuloverotuksen keventämisellä, koska tuolloinkin tulojen määrä kasvaa. 

Oletuksen tueksi tarvitaan empiiristä tutkimusta, koska vaikutus ei ole aivan selvä.  

 

Kannustin- ja köyhyysloukut  
 

Useat tekijät vaikuttavat työn ja vapaa-ajan välillä tehtävään valintaan, josta yksi tärkeä ja 

olennainen on kannustin- ja köyhyysloukut. Marginaaliveroasteesta tiedetään sen yhteys 

kannustinloukkujen syntymiseen. Pohjolan (2015, 130) mukaan kannustin- ja 

köyhyysloukuissa on kyse siitä, että rahatulojen lisääntyminen palkan muodossa tosiasiassa 

johtaa tilanteeseen, jossa jäljellä jäävä tulo pienenee yhtäaikaisesti vähentäen kannustimia 

itse työn tekemiseen. Kyseinen tilanne johtuu käytännössä marginaaliveroasteen 

progressiosta, joka pienentää käteen jäävän tulon osuutta. 

 

Mukaillen Pohjola (2015, 130) verotuksen, sosiaaliturvan ja tulonsiirtojen vaikutukset 

yhdessä voivat johtaa köyhyysloukuksi kutsuttuun tilanteeseen, joka johtuu verotuksen 

lisääntymisestä, pois jäävistä vähennyksistä sekä sosiaaliturvan ja tulonsiirtojen määrän 

vähenemisestä. Köyhyysloukussa tilanne on sellainen, jossa tulot ovat loppujen lopuksi 

pienemmät kuin mitä ne olivat ennen työhön osallistumista, mikä luonnollisesti vähentää 

motivaatiota ja näin kannustimia osallistua työhön – nämä loukut edellyttävätkin uudistuksia 

veropolitiikassa, jossa aina kärsimykset jakaantuvat epätasaisesti. Esimerkiksi perustuloa 

on ehdotettu ratkaisuksi tällaisiin ongelmiin, ja Hämäläinen et al. (2019) ovat tehneet 

selvityksen perustulon ensimmäisestä kokeiluvuodesta 2017-18: heidän päätelmiensä 

mukaan ensimmäinen kokeiluvuosi ei kuitenkaan tuottanut tilastollisesti merkitseviä 

työllisyysvaikutuksia, vaikkakin kannustimet työn vastaanottamiselle lisääntyivät.  
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Työllisyysaste 
 
Marginaaliveroasteen yhteys työllisyysasteeseen on monimutkainen kaikista vaikuttavista 

tekijöistä johtuen. Työn tarjonta on vain yksittäinen työllisyysasteen kehittymiseen 

myötävaikuttavista tekijöistä, eivätkä ne näin ollen ole termeinä toistensa synonyymeja. 

Työn taloustiede tarkastelee työmarkkinoiden toimintaa eri näkökulmista. Tarkasteltavia 

aiheita ovat esimerkiksi työn tarjonta ja kysyntä, työttömyys ja syyt sen takana, tulonjakoon 

vaikuttavat tekijät sekä minimipalkkalainsäädäntö. Työn taloustieteessä lähtökohtana 

pidetään, että työntekijät tarjoavat työpanostaan työmarkkinoilla, mikä tarkoittaa heidän 

tekevän työn tarjontapäätöksiä työn kysyjille. Tarjontapäätöksen voidaan olettaa 

kulminoituvan siihen, päättääkö työntekijä osallistua työmarkkinoille vai ei. Päätöksen 

odotetaan olevan rationaalinen valinta, johon vaikuttaa yksilön kokema hyöty vapaa-ajasta 

ja tehdystä työstä. Mikäli vapaa-ajasta saatava hyöty on suurempi kuin työhön 

osallistumisesta, tarjontapäätös on kielteinen. (Hyytinen & Maliranta 2016, 62-63) Tästä 

voidaan johtaa seuraava oletus: marginaaliveroasteen ollessa korkea, ainakin osa työn 

tarjoajista tekee kielteisen työn tarjontapäätöksen, koska he kokevat vapaa-ajasta saatavan 

hyödyn olevan korkeampi kuin lisäansioista saatavan hyödyn. Työllisyysaste lasketaan 

kuten kaavassa 2: 
𝑡𝑦ö𝑙𝑙𝑖𝑠𝑒𝑡
𝑡𝑦ö𝑣𝑜𝑖𝑚𝑎	 𝑥	100	

(2) 

 

Suomessa osa-aikatyötä tekeviä on selvästi vähemmän muihin Pohjoismaihin nähden 

tarkasteltaessa Eurostatin taulukkoa osa-aikaisten työntekijöiden työllisyysasteen osalta, 

joka on mitattu suhteuttamalla osa-aikaista työtä tekevien lukumäärä työllisten määrään. 

(Eurostat) Tämä voidaan katsoa yhdeksi osatekijäksi työllisyysasteeseen vaikuttavista 

tekijöistä. Työntekijöiden marginaaliveroasteiden alentamisen vaikutuksena nettopalkka 

suurenee, joka kuvaa sitä osuutta, jonka työntekijä saa verojen jälkeen.  

 

Suhdeluvussa työvoimaksi tämän kandidaatintutkielman tapauksessa luetaan kaikki 15-64 

vuotiaat työlliset ja työttömät, sen sijaan että mukaan luettaisiin 15-74 vuotiaat vastaavat. 

Työllisyysaste on kansainvälisesti vertailukelpoinen luku tarkasteltaessa työttömyyttä ja 

työhön osallistumista johtuen siitä, että se lasketaan samalla suhdeluvulla eri maissa. 

Työllisyysaste, siinä missä työttömyysastekin, on laajasti käytetty muun muassa 

viranomaistahojen ja tutkijoiden tekemässä vertailutyössä. (Pohjola 2015, 174) 
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Lisääntyvällä työn tarjonnalla nähdään olevan työllistymistä, ja tätä kautta myös osittain 

työllisyysastetta parantava vaikutus. Bodnárin artikkelissa (2018, 35) todetaan naisten 

määrän työelämässä kasvaneen, ja tällä on ollut huomattava vaikutus euroalueella - naisten 

ja miesten välinen ero työllisyysasteissa on kaventunut merkittävästi kahden viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Saman ovat todenneet Pindyck ja Rubinfeld (2001, 513), jotka 

kuvaavat naisten lisääntyneen määrän työelämässä olevan 2000-luvun dramaattisimpia 

muutoksia työmarkkinoilla vuonna 1950 naisten määrän työvoimasta ollessa vain 29 %, kun 

taas 1999 jopa yli 60 %. 

 

3. Tutkimusaineisto ja -menetelmät 
 
Tässä luvussa ensimmäisessä vaiheessa kuvaillaan tutkielmassa käytettävää 

paneeliaineistoa, joka on saatu OECD:n keräämästä aineistosta. Tämän jälkeen 

paneeliaineistoa kuvaillaan yleisellä tasolla, jonka lisäksi esitellään tutkielmassa käytetyt 

tilastolliset testit ja estimointimenetelmät. 
 

3.1. Kuvaus aineistosta 
 

Tutkielmassa aineistoa analysoidaan kvantitatiivisin menetelmin käyttäen STATA/SE 16.0 

tilasto-ohjelmistoa, jolla aineistoa pystytään analysoimaan. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii 

vastaamaan esimerkiksi kysymyksiin ”Mikä?” sekä ”Paljonko?”, ja sen avulla ilmiöitä 

pyritään selittämään numeerisen tiedon pohjalta (Heikkilä 2008, 17).  

 

Tarkasteluun on valittu tarkoituksella sellaisia maita, jotka elintasoltaan ja kehitykseltään 

ovat lähellä toisiaan. Tarkasteluun olisi haluttu ottaa mukaan myös Saksa, mutta sen osalta 

ei löytynyt vastaavaa aineistoa työllisyysasteen osalta samalta aikaperiodilta kuin muista 

tarkasteluun otetuista maista, joten tästä syystä Saksa täytyi jättää pois aineistosta. 

Marginaaliveroasteet on kerätty eri palkkaluokilta ja kahdeksalta eri perhetyypiltä OECD:n 

datasta nimeltä Taxing Wages – Comparative tables, eli suomennettuna Palkkojen verotus 

- Vertailutaulukot. Keskiansioilla tarkoitetaan kunkin valtion keskiansioita tarkasteluvuonna, 

ja näin ollen suhteellinen osuus keskiansioista vaihtelee valtioittain ja vuosittain.  

 

Keskimääräinen palkka on saatu jakamalla kansantalouden tilinpitoon perustuva 

kokonaispalkkalaskelma koko taloudessa olevien työntekijöiden keskimääräisellä määrällä, 
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joka sitten kerrotaan suhdeluvulla, jossa huomioidaan kokopäiväisen työntekijän 

viikkotyötunnit ja keskimääräiset tavanomaiset viikkotyötunnit (Average wages. OECD). 

Marginaaliveroasteet sisältävät kaikki pakolliset verot, mukaan lukien sosiaaliturvamaksut, 

jotka yksinäinen työntekijä tilittää ansiotuloista, vähennettynä rahaetuuksilla (OECD). 

Tulotasot esitetään suhteellisina osuuksina kunkin maan keskiansioista, jolloin niiden välillä 

luonnollisesti esiintyy vaihtelua. Tähän tutkielmaan valuuttamääräisiä maakohtaisia 

keskiansioita ei kuitenkaan ole kerätty mukaan, koska niillä ei katsota olevan välitöntä 

merkitystä juuri tämän tutkielman kannalta.  

 

Marginaaliveroasteet on laskettu siis pääasialliselle ansaitsijalle, eli perheellisten 

tapauksessa marginaaliveroaste on laskettu ainoalle ansaitsijalle tai sille kumpi puolisoista 

ansaitsi enemmän. Tutkielmassa tarkasteluun on valittu perhetyypit 1-3, koska perheellisten 

tulonsaajien kohdalla marginaaliveroasteen suuruuteen vaikuttaa muun muassa 

sosiaaliturva, joka pitää sisällään esimerkiksi lapsilisät, sekä puolison tulot ja tämä voikin 

tuottaa vaikeuksia tulosten tulkinnan suhteen. Perheellisten kohdalla olisi perusteltua 

sisällyttää mukaan useampia selittäviä muuttujia. Lisäksi tutkielmassa tarkasteltavien 

maiden osalta maakohtainen sosiaaliturva poikkeaa toisistaan, ja näin ollen tämä pitäisi 

huomioida tutkielmassa. Tässä tutkielmassa niin ei kuitenkaan tehdä, jonka vuoksi on 

perusteltua jättää perheelliset tarkastelun ulkopuolelle. Aineistossa perhetyypit on luokiteltu 

seuraavasti siviilisäädyn, lapsien määrän ja tulotason perusteella: 

 

1. Naimaton henkilö, 67% keskiansioilla, ei lapsia 

2. Naimaton henkilö, 100% keskiansioilla, ei lapsia 

3. Naimaton henkilö, 167% keskiansioilla, ei lapsia 

4. Naimaton henkilö, 67% keskiansioilla, 2 lasta 

5. Aviopari, josta toinen ansiotyössä, 100% keskiansioilla, 2 lasta 

6. Aviopari, toinen 100% keskiansioilla ja toinen 33% keskiansioilla, 2 lasta 

7. Aviopari, toinen 100% keskiansioilla ja toinen 67% keskiansioilla, 2 lasta 

8. Aviopari, toinen 100% keskiansioilla ja toinen 33% keskiansioilla, ei lapsia 

 

Työllisyysasteet on kerätty OECD:n datasta Employment rate, total, % of working population 

eli työllisyysaste, joka on siis prosentuaalinen määrä työvoimasta. Työllisyysaste on laskettu 

siten, että työllisiksi on luettu vähintään yhden tunnin edellisellä viikolla työtä tehneet sekä 
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ne, jotka ovat työssä mutta ovat olleet poissa työstä silloin kun työllisyysastetta on laskettu. 

Työllisyysasteet ovat lyhyellä aikavälillä herkkiä suhdannevaihteluille, mutta pitkällä 

aikavälillä ne riippuvat poliittisista päätöksistä, jotka liittyvät koulutukseen kohdistuviin 

investointeihin sekä toimiin, joilla pyritään kasvattamaan työhön osallistumista. 

(Employment rates. OECD)  

 

OECD:n vuosittaisen julkaisun ”Taxing wages 2019” mukaan henkilökohtaiset veroasteet 

sisältävät kokonaisuuden, joka syntyy tuloveroista, työntekijän tilittämistä 

sosiaaliturvamaksuista ja rahaeduista, mitattuna prosenttiosuutena bruttopalkasta. Nämä 

erät voidaan mitata marginaaliasteina eli summana, joka maksetaan seuraavasta 

ansaittavasta yksiköstä valuuttaa, tai keskimääräisinä asteina jakamalla maksettava 

kokonaismäärä bruttopalkalla. (Taxing wages. OECD) 

 

Marginaaliveroasteen mittaaminen mediaanipalkalle keskipalkalle mittaamisen sijasta 

riippuu osittain mediaani- ja keskipalkan välisestä kokoerosta, osittain tuloverotuksen 

progressiosta sekä osittain siitä, että molemmat palkkatasot on luokiteltu asianmukaisesti. 

Matalampi taso esimerkiksi mediaanipalkassa suhteessa keskipalkkaan saattaa tarkoittaa 

yksinkertaisesti sitä, että tuloverojärjestelmässä käytetään alempaa veroluokkaa tai se voi 

tarkoittaa myös sitä, että verohyvitysten ja -vähennysten määriä on muutettu, jotka omalta 

osaltaan vaikuttavat marginaaliveroasteisiin. (Taxing wages. OECD) 

 

OECD:n marginaaliveroasteiden keskiarvo on 1,4 prosenttiyksikköä pienempi 

mediaanityöntekijällä (34,1 %) verrattuna keskiarvotyöntekijään (35,5 %). On kuitenkin 

huomion arvoista, että tässä tapauksessa suurella osalla OECD-maista marginaaliveroaste 

pysyi samana molemmilla palkkatasoilla, esimerkiksi keskitasopalkalla oli sama 

marginaaliveroaste kuin mediaanipalkalla yhteensä 25 eri OECD-maassa.  

 

Suhteellisen pienet muutokset, joiksi luokitellaan pienemmät kuin 4 prosenttiyksikköä, 

marginaaliveroasteissa mediaanipalkan ja keskitasopalkan ansaitsijoilla on havaittu 

Kanadassa, jossa mediaanipalkan marginaaliveroaste on korkeampi kuin keskiarvopalkan 

vastaava. Sama tilanne on ollut myös Saksassa, Espanjassa, Koreassa ja Meksikossa. 

Kanadan kohdalla marginaaliveroaste on korkeampi mediaanipalkan ansaitsevalla 

työntekijällä, joka maksaa työttömyysvakuutuksesta. Enemmän kuin neljän prosenttiyksikön 

suuruiset laskut on havaittu kuuden maan tapauksessa: Ranskassa, Yhdysvalloissa, 
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Luxemburgissa, Turkissa, Itävallassa ja Sveitsissä, jokaisessa tapauksessa sovellettavan 

henkilökohtaisen tuloveron marginaaliverokannan alenemisen vuoksi. (Taxing wages. 

OECD) 

 

Taulukko 1. Kerätystä aineistosta lasketut maakohtaiset muuttujien keskiarvot vuosilta 

2000-2018. (Alkuperäinen lähde: OECD 2019) 

Maa 67% 
keskiansioista 

100% 
keskiansioista 

167% 
keskiansioista 

Työllisyysaste 

Suomi 42,29 45,25 49,33 68,97 
Norja 35,56 44,32 47,81 75,71 

Tanska 41,81 45,10 59,01 75,00 
Ruotsi 31,64 38,25 56,97 74,09 

Alankomaat 44,36 46,82 52,01 73,93 
Itävalta 43,70 47,47 37,55 70,09 
Puola 28,43 28,43 29,40 58,21 
Viro 23,51 24,09 23,51 66,85 

Espanja 30,35 31,71 35,04 59,87 
Italia 37,93 40,32 48,77 56,83 

Japani 21,14 25,74 29,48 71,10 
Englanti 32,11 32,11 41,26 71,56 

Yhdysvallat 29,05 35,73 39,39 70,02 
Australia 34,34 33,58 42,61 71,67 

 

Taulukossa 1 on kerätty yhteen selittävien ja selitettävän muuttujan keskiarvot 

maakohtaisesti. Keskiarvoja työllisyysasteen osalta tarkastellessa voidaan huomata, että 

Etelä-Euroopan maissa Espanjassa ja Italiassa ja näiden lisäksi Puolassa luvut ovat 

taulukon matalimmasta päästä, joka Pärnäsen (2005, 36) mukaan voi johtua etenkin naisten 

osalta varsin alhaisesta työllisyyasteesta. Kaikista korkein työllisyyaste on Norjalla, ja myös 

muut Pohjoismaat Suomea lukuun ottamatta pitävät taulukon korkeimpia sijoituksia 

itsellään. Suomessa onkin vertailumaista neljänneksi matalin työllisyysaste keskiarvojen 

perusteella tarkasteltuna.  

 

Myös marginaaliveroasteiden osalta Italia, Espanja ja Puola sijoittuvat vertailussa taulukon 

matalaan päähän. Marginaaliveroasteiden osalta jyrkin progressio voidaan nähdä olevan 

juuri Pohjoismailla, joista etenkin Ruotsin ja Tanskan osalta marginaaliveroaste kasvaa 

selvästi tuloluokasta seuraavaan siirtyessä. Tanskassa 100 % keskiansioilta siirtyessä 167 

% keskiansioille kasvaa marginaaliveroaste 13,91 %-yksikköä. Ruotsin kohdalla sama 
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tulojen kasvu aiheuttaa 18,72 %-yksikön suuruisen kasvun marginaaliveroasteeseen. 

Muiden maiden kohdalla kasvut ovat maltillisempia. Esimerkiksi Viron osalta 

marginaaliveroasteet ovat säännönmukaisesti matalia johtuen juurikin tasaverosta.  

 

3.2. Paneeliaineisto 
 

Tutkielmassa hyödynnettävä data luokitellaan paneeliaineistoksi perustuen siihen, että 

selitettävään muuttujaan ja selittävään muuttujaan on kerätty aineistoa useista eri maista eli 

yksiköistä useilta eri aikaperiodeilta. Paneeliaineistoa käytetään tyypillisesti sellaisissa 

tutkimuksissa, joissa hyödynnetään eri ajankohtina tehtyjä useita mittauksia, joukosta eri 

yksikköjä (Hill et al. 2018; KvantiMOTV 2009). Paneeliaineistolla on siis ominaisia piirteitä 

poikkileikkaus- ja aikasarja-aineistoista, jossa esimerkiksi yritysten tai henkilöiden 

lukumäärää kuvastaa 𝑁, ja aikaperiodien, eli tarkasteltavien vuosien määrää 𝑇 (Hill et al. 

2018, 635). Mukaillen Hill et al. (2018, 635), voidaan paneeliaineisto luokitella kolmella 

tavalla sen ajanjakson pituuden ja tarkasteltavien yksiköiden määrään perustuen:  

 

• Pitkä ja kapea, jossa ”pitkä” viittaa tarkasteltavaan ajanjaksoon ja ”kapea” 

poikkileikkausyksikköjen määrään 

• Lyhyt ja leveä, joka viittaa useiden yksiköiden tarkasteluun lyhyellä ajanjaksolla 

• Pitkä ja leveä, joka viittaa siihen että 𝑁 sekä 𝑇 ovat suhteellisen suuria. 

 

Tämän lisäksi paneeliaineiston voi jaotella tasapainoiseksi tai epätasapainoiseksi. 

Tasapainoisessa paneeliaineistossa on jokaisesta yksiköstä mittauksia kaikilta 

aikaperiodeilta mutta epätasapainoinen paneeliaineisto ei sisällä jokaisen yksikön osalta 

mittauksia samoilta aikaperiodeilta. Paneeliaineisto on yhtäläinen, kun samoja yksikköjä 

tarkastellaan samoilla aikaperiodeilla ja pyörivä kun tarkastelevat yksiköt vaihtuvat 

aikaperiodeittain. (Park 2011, 3-4) Tässä tutkielmassa käytettävässä paneeliaineistossa on 

tietoa 14 eri valtiosta 19 kalenterivuoden ajalta, jolloin se voidaan luokitella pitkäksi ja 

leveäksi, ja näin ollen myös tasapainoiseksi paneeliaineistoksi. 
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3.3. Paneeliaineiston estimointimenetelmät 
 

Paneeliaineiston regressioanalyysi voidaan aloittaa niin sanotun yhdistetyn OLS:n (Pooled 

ordinary least squares) estimointimenetelmällä, joka ei huomioi yksikköjen välisiä eroja vaan 

sen voidaan luokitella olevan tavallinen usean selittävän muuttujan regressioanalyysi. 

Yhdistettyä OLS:ia voidaankin näin ollen käyttää silloin, kun yksiköiden välisiä eroja ei ole. 

Yhdistetyn OLS:in malli yhdellä selittävällä muuttujalla voidaan esittää kuten kaavassa 3. 

(Hill et al. 2018, 638) 

 

𝑦!" = 𝛽# +	𝛽$𝑥$!" +⋯+ 𝑒!"	 (3)  

 

Kaavassa 3 𝑦!" edustaa mallin ainutta selitettävää muuttujaa. 𝛽# edustaa mallin vakiotermiä 

ja 𝛽$ on selittävän muuttujan 𝑥$!" kerroin. Mallin virhetermiä edustaa 𝑒!". Alaindeksi 𝑖 kuvaa 

poikkileikkausyksikköä eli tarkasteltavia yksiköitä, joita tässä tutkielmassa on 14 ja 

alaindeksi 𝑡 kuvaa aikayksikköä, joita on tutkielmassa 19 kappaletta. (Wooldridge 2013, 71-

73) Koska paneeliaineisto tuottaa yksikkökohtaista tietoa, käytetään ensisijaisesti yhdistetyn 

OLS:n sijasta paremmin yksikkökohtaiset erot huomioivaa mallia. Yhdistetty OLS ei huomioi 

yksikkökohtaisia eroja eikä näin ollen ota huomioon aineiston paneelimaisuutta, eli 

paneeliaineistolle ominaista piirrettä, jossa on usea 𝑁 ja usea 𝑇. Toinen näistä 

estimointimenetelmistä on FE (Fixed effects) eli kiinteiden vaikutusten malli, joka tutkii 

ainoastaan sellaisia yksiköitä, joista on olemassa aineistoa. Se ei näin ollen tee yleistyksiä 

populaatiosta. Wooldridgen (2013, 485) mukaan kiinteiden vaikutusten malli voidaan esittää 

seuraavasti, kun tarkastelussa on mukana useampi selittävä muuttuja: 

 

	𝑌!" =	𝛽#! +	𝛽$𝑥$!" + 𝛽&𝑥&!" + 𝛽'𝑥'!" + 𝜀!"	 (4)  

 

Tutkielmassa hyödynnettävässä aineistossa ei ole mukana sellaisia yli ajan vakioina säilyviä 

maakohtaisia muuttujia, joita ei voitaisi sisällyttää kiinteiden vaikutusten malliin. Tästä 

näkökulmasta kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmän käyttäminen tämän tutkielman 

osalta onnistuu. (Hill et al. 2018, 661) Toinen yksikkökohtaiset erot huomioiva malli, johon 

taas voidaan sisällyttää yli ajan vakioina säilyviä maakohtaisia muuttujia, on satunnaisten 

vaikutusten malli RE (Random effects). Se poikkeaa FE:stä siten, että päättely kohdistuu 

koko populaatioon eli myös aineiston ulkopuolelle. Aineiston yksiköt ovat näin ollen 

satunnaisotos populaatiosta. Mallissa vakiotermi 𝛽#! on satunnainen. Yksikköjen, kuten 
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tarkasteltavien maiden välisiä eroja kuvaa 𝑢!, joka kertoo heterogeenisuudesta. (Hill et al. 

2018, 651) Satunnaisten vaikutusten mallissa siis oletetaan yksiköiden välillä olevan eroja. 

Nämä 𝑢!:t ovat toisistaan ja 𝑒!":stä riippumattomia, ja 𝐸(𝑢!) = 0, 𝑣𝑎𝑟(𝑢!) = 𝜎	($  (Hill et al. 

2018, 660).  Hill et al. (2018, 651-652) sekä Wooldridgen (2013, 492-493) mukaan kahden 

selittävän muuttujan satunnaisten vaikutusten malli voidaan esittää kuten kaavassa 5: 

 

	𝑌!" =	𝛽# +	𝛽$𝑥$!" + 𝛽&𝑥&!" + 𝑣!" , (5)    

jossa 𝑣!" = 𝑢! + 𝜀!"	  

 

Residuaalit 𝑣!" = 𝑢! + 𝜀!" korreloivat yli tietyn ajan, mutta eivät muuten. Residuaali   

𝑣!" koostuu sekä yleisestä residuaalista 𝜀!" että yksikkökohtaisesta osasta 𝑢!. Korrelaatio 

seuraakin yksiköiden välisistä eroista kertovasta residuaalista 𝑢!, joka ei vaihtele periodista 

toiseen vaan pysyy samana. Lisäksi residuaalien suhteen pätee seikka, jonka mukaan 

𝑉𝑎𝑟(𝑢!) = 𝜎($ ja 𝑉𝑎𝑟(𝜀!") = 0. (Wooldridge 2013, 493) Havaintojen välisen etäisyyden 

kasvaessa korrelaatio ei pienene, toisinkuin sellaisessa tilanteessa kun mallissa on 

olemassa autokorrelaatiota. Satunnaisten vaikutusten mallissa tärkein ominaisuus on 

korrelaation suuruus. Mikäli kaikkien yksikköjen 𝑢! on nolla, ei heterogeenisuutta ole ja 

satunnaisten vaikutusten menetelmästä ei näin ollen ole hyötyä estimointimenetelmää 

valittaessa.  (Hill et al. 2018, 653) Yhdistettyä OLS:ia voidaankin käyttää satunnaisten 

vaikutusten mallin sijasta silloin, kun yksiköiden välistä heterogeenisuutta ei ole.  

 

Hill et al. (2018, 654) mukaan Hausman-testillä voidaan testata mallin endogeenisuutta. 

Mikäli residuaali 𝑣!" = 𝑢! + 𝜀!" korreloi selittävien muuttujien kanssa, ei se ole konsistentti, 

jolloin myöskään satunnaisten vaikutusten estimointimenetelmää ei voida käyttää. Tällöin 

vaihtoehtoisesti voidaankin käyttää kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmää. 

Hausmanin testin mukaan sekä satunnaisten että kiinteiden vaikutusten estimaattorit ovat 

konsistentteja, mikäli residuaalin 𝑢! ja mallin selittävien muuttujien välillä ei ole korrelaatiota. 

Testi vertaa FE- ja RE-malleja keskenään siten, että 𝐻) on ”kertoimissa ei ole eroja”, ja kun 

nollahypoteesi hylätään tarkoittaa se kertoimissa olevan eroja ja tuleekin valita kiinteiden 

vaikutusten menetelmä. (Hill et al. 2018, 655) 

 

F-testi voidaan suorittaa STATA 16.0:lla kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmän 

yhteydessä ja sen tulos kertoo siitä, voidaanko kiinteiden vaikutusten mallia käyttää. Se siis 
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testaa kiinteitä vaikutuksia. Sen osalta 𝐻) on ”vakioissa ei ole vaihtelua”, eli ne ovat saman 

suuruiset (Wooldridge 2013, 146-148; Park 2012, 31-33). Mikäli F-testin 𝐻) jää voimaan, 

käytetään satunnaisten vaikutusten mallia tai yhdistettyä OLS:ia: mikäli 𝐻) hylätään p-arvon 

ollessa riskitasoa pienempi, voidaan kiinteiden vaikutusten mallia näin ollen käyttää.  

 

Breusch-Pagan testillä voidaan testata heterogeenisuutta. Testi vertaa satunnaisten 

vaikutusten mallia yhdistettyyn OLS:iin ja nollahypoteesi on tällöin muotoa 𝐻): 𝜎($ = 0, ja 

vastahypoteesi 𝐻#: 𝜎($ > 0 (Park 2012, 12). Mikäli 𝐻) jää voimaan, eli p-arvo on suurempi 

kuin valittu riskitaso, ei tuolloin satunnaisia vaikutuksia ole eikä myöskään ole hyödyllistä 

käyttää satunnaisten vaikutusten menetelmää. Mikäli 𝐻) hylätään p-arvon saadessa 

riskitasoa suuremman arvon, on tuolloin satunnaisia vaikutuksia olemassa, eikä yhdistettyä 

OLS:ia voi käyttää. Tämä pätee kuitenkin vain sillä ehdolla, että residuaali 𝑣!" on konsistentti 

mikä tarkoittaa, että se ei korreloi selittävän muuttujan kanssa, jolloin myöskään 

endogeenisuusongelmaa ei ole (Hill et al. 2018, 653). Taulukossa 2 on vielä kuvattu 

estimointimenetelmän valintataulukko havainnollistamaan valintaprosessia.  

 

Taulukko 2. Estimointimenetelmän valintataulukko. Mukaillen (Vijayamohanan, 2016; Hill 
et al. 2018) 

Breusch-Pagan testi F-testi Valittu estimointimenetelmä 

𝑯𝟎 jää voimaan 𝐻) jää voimaan Yhdistetty OLS 

𝑯𝟎 jää voimaan 𝐻) hylätään Kiinteiden vaikutusten malli 

𝑯𝟎 hylätään 𝐻) jää voimaan Satunnaisten vaikutusten malli 

𝑯𝟎 hylätään 𝐻) hylätään Hausman-testi 
- 𝐻0 jää voimaan, jolloin valitaan 

satunnaisten vaikutusten malli 

- 𝐻0 hylätään, jolloin valitaan 

kiinteiden vaikutusten malli 

- Vaihtoehtoisesti molemmat 
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Tutkielmassa halutaan selittää työllisyysastetta kolmen eri tuloluokan 

marginaaliveroasteilla. Malli voidaan esittää kuten kaavassa 6: 

Työllisyysaste = β#+ + β$MTR1+, + β&MTR2+, + β'MTR3+, + ε+,	 (6) 

Mallin selitettävä muuttuja on työllisyysaste. Selittävinä muuttujina ovat kolmen eri 

tuloluokan marginaaliveroasteet MTR1, MTR2 ja MTR3. Kuten aiemmin on jo tullut ilmi, 

alaindeksi i kertoo yksiköistä ja alaindeksi t ajasta, ja 𝜀!" kuvaa mallin virhetermiä. Mallilla 

halutaan tutkia vaikuttavatko marginaaliveroasteet työllisyysasteeseen perheettömän 

tulonsaajan tapauksessa, jonka ansiotulot ovat joko 67 %, 100 % tai 167 % kyseisen maan 

keskiansioista. Mallissa ei siis ole mukana sellaisia tuloluokkia, joissa ansiot ovat 

suhteellisen alhaiset tai sellaisia, jossa ansiot ovat suhteellisen suuret. 

 

Estimoinnit ja testit on ensin toteutettu koko aineistolle. Tämän jälkeen aineisto on jaettu 

kahteen osaan korkean ja matalan työllisyysasteen maihin. Jakoperusteena on käytetty 

työllisyysasteen keskiarvoja vuosilta 2000-2018. Aineiston kahtiajako on suoritettu, jotta 

nähtäisiin, onko löydettävissä eroja erisuuruisten työllisyysasteiden maissa. Esimerkiksi 

maantieteellisesti jaottelu olisi ollut hankalaa, koska maat ovat hyvin laajalle hajautuneet 

lukuun ottamatta Pohjoismaita. Aineistoon, jossa kaikkien maiden osalta työllisyysasteiden 

keskiarvot ovat olleet vähemmän kuin 70 %, otettiin mukaan niin sanotut matalan 

työllisyyasteen maat Suomi, Viro, Puola, Italia ja Espanja. Pienemmästä ryhmästä 

huolimatta tässä ryhmässä hajonta on toista ryhmää suurempaa, Suomen keskiarvon 

ollessa yli 12 %-yksikköä suurempi kuin Italian vastaava. 

 

Toiseen aineistoon valikoitui loput maista eli niin sanotut korkean työllisyyasteen maat: 

Ruotsi, Norja, Tanska, Itävalta, Alankomaat, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Australia sekä 

Japani. Jokaisen yhdeksän maan osalta työllisyysasteiden keskiarvot ovat olleet enemmän 

kuin 70 %, eikä ryhmän sisällä ole niin suurta vaihtelua kuin mitä toisen ryhmän: suurin ero 

korkeimman ja pienimmän keskiarvon osalta on vain reilu 5 %-yksikköä. Molempien ryhmien 

sisällä marginaaliveroasteiden osalta oli vaihtelua, koska muun muassa korkeiden 

marginaaliveroasteiden Pohjoismaat olivat jakautuneet näihin kahteen eri ryhmään. Tämän 

lisäksi matalimpien marginaaliveroasteiden maat Puola, Japani sekä Viro jakautuvat myös 

kahteen eri ryhmään.  
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Kuva 4. Marginaaliveroasteen ja työllisyysasteen välinen lineaarinen suhde.  

Mallin suhteen oletetaan, että marginaaliveroasteen kasvaessa työllisyysaste pienenee, 

kuten on havainnollistettu kuvassa 4. Regressioanalyysin avulla on mahdollista tutkia 

muuttujien välisiä lineaarisia kausaalisuhteita (KvantiMOTV 2008). Näin ollen tutkielmassa 

oletuksena on lineaarinen suhde eli tilastollinen merkitsevyys tuloluokkien 

marginaaliveroasteiden osalta selitettäessä työllisyysastetta. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

että selittävien muuttujien osalta kertoimien etumerkit tulisi olla negatiivisia, jolloin saataisiin 

aikaan kuvassa 4 havainnollistettu laskeva suora.  

4. Tulokset 
 

Marginaaliveroasteen vaikutusta työllisyysasteeseen aiemmin esitellyn mallin pohjalta on 

tarkasteltu kolmen eri aineiston osalta. Tässä kappaleessa esitellään tilastollisten testin ja 

valittujen estimointimenetelmien tulokset. Tulokset on koottu taulukoihin 3-6. 

 

Rajoitteet 
 

Paneeliaineiston yhteydessä on mahdollista suorittaa stationaarisuustestejä. Tämän 

tutkielman yhteydessä on otettava huomioon, että aineistolle ei ole tehty 

stationaarisuustestejä. Eräs regressioanalyysin perusoletuksista on havaintojen 

virhetermien riippumattomuus toisistaan: jos tämä oletus ei toteudu, on riskinä 

regressioanalyysin tulosten vääristyminen (KvantiMOTV 2003b). Riskinä on tutkielmassa 
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käytettävien marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteiden osittainen riippuvuus edellisen 

vuoden tuloksesta, ja tätä sanotaankin aikariippuvuudeksi.   

Myös multikollineaarisuutta voi esiintyä regressioanalyysissä. Multikollineaarisuutta saattaa 

esiintyä silloin kun selittävien muuttujien välillä on yli 0,9 korrelaatiokerroin. Tämä voi 

aiheuttaa tulosten epätarkkuutta ja hankaluutta sen erottamisessa, mikä on kunkin 

selittävän muuttujan vaikutus selitettävään muuttujaan (KvantiMOTV 2003b). Taulukossa 3 

on kuvattu mallissa käytettävien selittävien muuttujien korrelaatiokertoimet. Näin ollen 

muuttujien välillä ei näyttäisi olevan selvää multikollineaarisuutta, koska kaikki kertoimet 

ovat pienempiä kuin 0,9. Ongelmana saattaa kuitenkin olla se, että pelkästään 

korrelaatiokertoimien kautta ei voida voida havaita mallissa mahdollisesti esiintyvää 

multikollineearisuutta (KvantiMOTV 2003b). Korrelaatiokertoimet ovat silti suhteellisen 

suuria, ja edellä mainitusta syystä multikollineaarisuuden mahdollisuutta ei voida täysin 

sulkea pois tästä tutkielmasta.  

Taulukko 3. Selittävien muuttujien korrelaatiokertoimet.  

 MTR_1 MTR_2 MTR_3 
MTR_1 1.0000   

MTR_2 0.8245 1.0000  

MTR_3 0.6559 0.6872 1.000 

 

Yleisesti tieteellisessä tutkimuksessa käytetään 5 % riskitasoa tarkoittaen sitä, että 

tutkimuksessa virheen todennäköisyys on 5 % ja tutkimuksen perusjoukossa tulos on 95 % 

varmuudella pätevä (KvantiMOTV 2003a). Hill et al. (2018, 670) mukaan tilastolliset 

merkitsevyydet voidaan esittää tähdillä tulosten yhteydessä seuraavasti: *p<0,05, **p<0,01 

ja ***<0,001. Koska testitulosten yhteydessä ei saatu tilastollisesti erittäin merkitseviä 

edellisen kuvauksen mukaisia kolmen tähden p-arvoja, sovelletaan tässä tutkielmassa 

tähtikuvioasteikkoa seuraavasti: *p<0,10, **p<0,05 ja ***p<0,01. Taulukossa 4 tuodaan 

esille aineistojen osalta saadut tilastollisten testien tulokset: 
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Taulukko 4. Tilastollisten testien tulokset. 

Malli Kaikki maat Matalan työllisyyden 
maat 

Korkean 
työllisyyden maat 

Hausmanin testi 0,0414 0,0000 0,1952 

Breusch-Paganin 
testi 

0,0000 0,0000 0,0000 

F-testi 0,0000 0,0000 0,0000 

 

Estimointien ja testien jälkeen jokainen kolme aineistoa ovat heterogeenisiä, eikä näin ollen 

yhdistetyn OLS:in tuloksia raportoida missään vaiheessa. Tulokset tulkitaankin 

yksikkökohtaiset erot huomioivista estimointimenetelmistä, joita ovat kiinteiden ja 

satunnaisten vaikutusten mallit. Yhdistetty OLS ei huomioi yksikkökohtaisia eroavaisuuksia 

eikä se näin ollen ole edullinen tämän tutkielman parissa, kun nimenomaisena tarkoituksena 

tässä tutkielmassa on havaita yksikköjen eli maiden välisiä eroavaisuuksia. 

Taulukko 5. Kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmät. 

 Kaikki maat Matalan työllisyyden  
maat 

Korkeiden 
työllisyyden 

maat 
R-sq within 0,03 0,25 0,07 

R-sq between 0,15 0,00 0,39 

R-sq overall 0,11 0,00 0,26 

MTR_1 -0,13 

(0,104) 

-0,48 *** 
(0,002) 

0,19 *** 
(0,007) 

MTR_2 -0,01 

(0,744) 

-0,24 

(0,129) 

-0,03 

(0,340) 

MTR_3 -0,11 * 
(0,052) 

-0,27 ** 
(0,024) 

0,13 ** 
(0,016) 

_cons 78,26 *** 
(0,000) 

95,68 *** 
(0,000) 

61,27 *** 
(0,000) 
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Taulukossa 5 on kuvattu kaikkien aineistojen osalta kiinteiden vaikutusten 

estimointimenetelmän tulokset. Kaikki maat-aineiston osalta päädytään estimointien ja 

tilastollisten testien jälkeen raportoimaan kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmän 

tulokset. Koska FE tunnetaan myös nimellä within-estimaattori, voidaan sen kohdalla 

ensisijaisesti katsoa R-sq within-selitysastetta. Taulukon 5 mukaisesti kaikista huonoin 

selitysaste onkin aineistossa, jossa on mukana kaikki 14 maata. Marginaaliveroasteet 

selittävät ainoastaan noin 3 % työllisyysasteiden vaihtelusta, ja tuloksen voidaankin sanoa 

olevan huono. Kertoimien etumerkit ovat kuitenkin odotetusti negatiivisia: 

marginaaliveroasteen pienentyminen viittaa työllisyysasteen kasvuun. Tilastollinen 

merkitsevyys löytyy kuitenkin MTR_3 tapauksessa, koska 10 % riskitasolla sen osalta löytyy 

tilastollinen merkitsevyys. Näin ollen kaikkien maiden tarkastelussa ainoastaan 167 % 

keskiansioista ansaitsevien marginaaliveroasteet selittävät työllisyysasteiden vaihteluita. 

Koska tutkielmassa on tavoitteena saada yksityiskohtaisempaa tietoa eri maista, jaetaan 

aineisto seuraavassa vaiheessa kahteen osaan: matalan ja korkean työllisyysasteen 

maihin.  

Taulukko 6. Satunnaisten vaikutusten estimointimenetelmät. 
 

 Kaikki maat Matalan työllisyyden  
maat 

Korkean työllisyyden 
maat 

R-sq within 0,03 0,25 0,06 

R-sq between 0,14 0,00 0,50 

R-sq overall 0,11 0,00 0,32 

MTR_1 -0,09 

(0,242) 

-0,13 

(0,414) 

0,11 ** 
(0,035) 

MTR_2 -0,01 

(0,779) 

0,10 

(0,574) 

-0,03 

(0,356) 

MTR_3 -0,06 * 
(0,237) 

-0,19 

(0,151) 

0,13 *** 
(0,001) 

_cons 74,96 *** 
(0,000) 

69,91 *** 
(0,000) 

63,74 *** 
(0,000) 

 
 

Taulukossa 6 on havainnollistettu kaikkien aineistojen osalta satunnaisten vaikutusten 

estimointimenetelmien tulokset. Matalan työllisyysasteiden maiden osalta päädytään 
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raportoimaan kiinteiden vaikutusten estimointimenetelmän tulokset. R-sq within selitysaste 

on 25,31 %, eikä sitä voi pitää erityisen hyvänä. Hausman-testin p-arvo alittaa jälleen 

riskitason, jonka vuoksi tulee valita kiinteiden vaikutusten menetelmä satunnaisten 

vaikutusten menetelmän sijasta. Tämä johtuu kertoimien eroavaisuuksista. Kaikkien 

selittävien muuttujien kertoimet ovat jälleen odotetusti negatiivisia ja viittaavat tilanteeseen, 

jossa laskevat marginaaliveroasteet saavat aikaan työllisyysasteen nousemisen. Kiinteiden 

vaikutusten estimointimenetelmän mukaan jopa 1 % riskitasolla tilastollisesti merkitsevä on 

selittävä muuttuja MTR_1. Myös toinen selittävistä muuttujista, MTR_3 on tilastollisesti 

merkitsevä 5 % riskitasolla. MTR_2 ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä, eikä se näin 

ollen selitä työllisyysastetta. Tämä siis osoittaa sen, että etenkin 67 % sekä myös 167 % 

keskiansioista ansaitsevien marginaaliveroasteilla on vaikutus työllisyysasteeseen matalan 

työllisyysasteiden maiden eli Suomen, Viron, Espanjan, Italian ja Puolan kohdalla. Näiden 

maiden osalta marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteen välillä on lineaarinen yhteys. 

 

Korkeiden työllisyysasteiden maiden osalta Hausman-testin 𝐻) jää voimaan, joka tarkoittaa 

että FE- ja RE-mallien kertoimissa on eroja ja näin ollen raportoidaan molempien tulokset. 

Kiinteiden vaikutusten F-testissä p-arvo alittaa riskitason, ja näin ollen myös kiinteiden 

vaikutusten estimointimenetelmää voidaan käyttää. Mallin selitysaste on kuitenkin 

ainoastaan 7 %, eli selittävät muuttujat eivät selitä työllisyysastetta hyvin. Breusch-Paganin 

testin yhteydessä p-arvo alittaa jälleen riskitason. Satunnaisia vaikutuksia on tässäkin 

mallissa olemassa eikä näin ollen käytetä yhdistettyä OLS:ia. Satunnaisten vaikutusten 

mallin mukaan MTR_1 on tilastollisesti merkitsevä 5 % riskitasolla ja MTR_3 jopa 1 % 

riskitasolla. Selitysaste katsotaan satunnaiden vaikutusten estimointimenetelmän osalta R-

sq overall riviltä, joka antaa tulokseksi 32 %. Luku ei ole erityisen hyvä, vaikka se on tässä 

tutkielmassa esiintyvistä selitysasteista korkein. 

 

Kiinteiden vaikutusten mallin osalta MTR_2 on tilastollisesti merkitsevä jopa 1 % riskitasolla 

ja MTR_3 taas 5 % riskitasolla. Myöskään tällä kertaa MTR_2 osalta ei saada tilastollista 

merkittävyyttä. Kuitenkaan kiinteiden vaikutusten mallin tai satunnaisten vaikutusten mallin 

osalta MTR_1 ja MTR_3 kertoimet eivät ole odotettuja niiden ollessa positiivisia, ja viitatessa 

täysin oletettua päinvastaiseen tilanteeseen, jossa marginaaliveroasteen kasvaminen 

kasvattaa työllisyysastetta tilastollisesti merkitsevästi. Korkeiden työllisyysasteiden maiden 

eli Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Alankomaiden, Itävallan, Japanin, Australian, Norjan, 

Tanskan sekä Ruotsin osalta aiemmin kuvailtu lineaarinen suhde ei sellaisenaan toteudu.  
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
 
Tutkielmassa käsiteltiin vuosien 2000-2018 osalta marginaaliveroasteiden ja 

työllisyysasteen välistä yhteyttä. Aiempi tutkimus on keskittynyt pääasiassa tarkastelemaan 

kokonaisveroasteiden vaikutusta työn tarjontaan esimerkiksi toteutuneiden viikkotyötuntien 

kautta. Aiemmissa tutkimuksissa ei näin ollen ole suoraan tutkittu työllisyysasteeseen 

vaikuttavia marginaaliveroasteita. Kuten aiemmin on perusteltu, ei työn tarjonta ole 

synonyymi työllisyysasteille ja näin ollen aiempien tutkimusten tulosten vertailu tähän 

tutkielmaan on ongelmallista, koska tarkastelun kohteena on merkitykseltään eri asiat.  

 

Päätutkimuskysymykseen ”Vaikuttaako tulonsaajan marginaaliveroasteet 

työllisyysasteeseen?” vastattiin alatutkimuskysymyksien ”Löytyykö marginaaliveroasteen 

osalta tilastollinen merkitsevyys selitettäessä työllisyysastetta?” ja ”Selittääkö jonkun tietyn 

perhetyypin marginaaliveroasteiden muutokset paremmin työllisyysasteen muutoksia kuin 

toisten perhetyyppien?” avulla. Näin ollen kysymyksiin tutkielman tulosten osalta 

vastataankin siten, että tiettyjen tuloluokkien marginaaliveroasteet vaikuttavat 

työllisyysasteisiin. Tutkielmassa saatujen tulosten perusteella voidaan sanoa, että mikäli 

marginaaliveroasteet vaikuttavat työllisyysasteeseen, ne vaikuttavat siten että 

marginaaliveroasteen kasvu kasvattaa työllisyysastetta tai marginaaliveroasteen 

pienentyminen kasvattaa työllisyysastetta. Näin ollen voidaan todeta, ettei vaikutus ole 

yksiselitteinen. Muutokset työllisyysasteessa johtuvat useista muista tämän tutkielman 

tarkastelun ulkopuolisista tekijöistä marginaaliveroasteiden lisäksi. Jotta vaikutuksesta 

voitaisiin olla varmoja, tulisi tutkielmassa käytettävään aineistoon sisällyttää enemmän 

tarkasteltavia maita ja pidempi ajanjakso, jopa useita vuosikymmeniä. Perheellisten 

tulonsaajien marginaaliveroasteet olisi perusteltua sisällyttää mukaan, jolloin aiemmin 

mainittu maakohtainen sosiaaliturva tulisi huomioida mallissa. 

 

Marginaaliveroasteen vaihteluiden katsotaan ensisijaisesti koskettavan niitä, jotka ovat jo 

työelämässä. Heidän kannaltaan korkea marginaaliveroaste ei motivoi ottamaan lisätyötä 

vastaan, koska marginaaliveroaste saattaa tietyissä tilanteissa olla suhteellisesti yli puolet 

ansaitusta tulosta, jolloin todellinen lisäansio jää hyvin pieneksi. Efektiivisen 

marginaaliveroasteen kannalta tarkasteltuna tutkielman ulkopuolelle jätettyjen perheellisten 

henkilöiden kannalta ei ole järkevää ottaa vastaan työtä, sen johtaessa mahdollisesti muiden 

tulojen, kuten sosiaaliturvan menetykseen. Efektiivinen marginaaliveroaste mittaa siis 
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käteen jäävän tulon määrää, joka pienenee työelämään siirtyessä. Sama tilanne on 

pienituloisilla, jotka päättävät valinnasta työn ja vapaa-ajan välillä: moni heistä joutuu 

tilanteeseen, jossa he eivät ole oikeutettuja sosiaaliturvaan, koska he ansaitsevat liikaa. 

Tästäkään syystä moni pienituloinen ei välttämättä ole motivoitunut osallistumaan 

työmarkkinoille.  

 

Tilastolliset merkitsevyydet löytyvät 67 % ja 167 % keskituloista ansaitsevien osalta. 

Kuitenkaan mallien selitysasteet eivät ole suuria, joka heikentää luottamusta saatuihin 

tuloksiin. Aiemmin kuvatusta lineaarisesta suhteesta on tutkielmassa saatu viitteitä näiden 

kahden tuloluokan marginaaliveroasteiden osalta. Matalapalkkaisten (67 %) 

marginaaliveroasteilla voi olla työllisyyttä heikentävä vaikutus. Tämä voi johtua nimenomaan 

siitä, että tämän tuloluokan piirissä olevat saattavat pudota suurituloisempia helpommin 

kannustin- ja työttömyysloukkuihin. Tämän tuloluokan osalta ei välttämättä ole järkevää 

ottaa työtä vastaan, sillä on mahdollista saavuttaa sama elintaso pelkästään sosiaaliturvan 

varassa. Suurituloisten (167 %) osalta marginaaliveroasteet etenkin Pohjoismaiden osalta 

taas nousevat niin suuriin lukemiin, ettei lisätyön vastaanottaminen ole tästä näkökulmasta 

kannustavaa. Korkein marginaaliveroprosentti tässä tuloluokassa on Tanskalla, 

marginaaliveroprosentin ollessa noin 59 %. Tanskan osalta työllisyysasteen keskiarvo on 

vertailumaista toiseksi korkein, joka ei sellaisenaan viittaa Tanskan osalta 

marginaaliveroasteen ja työllisyysasteen väliseen lineaariseen suhteeseen ja laskevaan 

suoraan. Keskituloisten (100 %) osalta ei saatu tutkielmassa tilastollisia merkitsevyyksiä, 

joka saattaisi selittyä pelkästään arvioimalla tulosten luotettavuutta. Toisaalta myös 

keskituloisten osalta joidenkin maiden tapauksessa marginaaliveroasteiden progressio ei 

välttämättä ole vielä kovin jyrkkä alemmasta tuloluokasta ylempään siirryttäessä, verrattuna 

seuraavaan tuloluokkaan (167 %). Näin on tämän tutkielman osalta esimerkiksi Puolan ja 

Iso-Britannian kohdalla tarkasteltaessa taulukkoa 1. Tämä seikka osaltaan voi tässä 

tutkielmassa esitettyyn teoriaan peilaten viitata työnteon kannustimien säilymiselle.  

 

Tutkielman luotettavuuteen vaikuttaa se, ettei yksittäisiä maita ole tarkasteltu syvällisesti. 

Tämän lisäksi saadut tulokset ovat ristiriitaisia keskenään, koska osa tutkielman tuloksista 

viittaa täysin päinvastaiseen tilanteeseen kuin mitä aiemmat tutkimustulokset osoittavat. 

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu viitteitä kasvavien veroprosenttien työllisyyttä 

heikentävästä vaikutuksesta. Tulosten luotettavuuden arvioinnissa tulee ottaa huomioon, 

että selittävinä muuttujina käytettiin ainoastaan marginaaliveroasteita sen sijaan, että 
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mukaan olisi valikoitu erilaisia selittäviä muuttujia, joista marginaaliveroaste olisi ollut vain 

yksittäinen. Multikollineaarisuutta eli selittävien muuttujien välistä korrelaatiota voi esiintyä 

mallissa huolimatta siitä, etteivät korrelaatiokertoimet ylitä 0,9, ja tätä riskiä voitaisiin yrittää 

välttää sisällyttämällä vaihtoehtoisia selittäviä muuttujia malliin.  

 

Marginaaliveroasteen vaikutus työllisyysasteeseen on monisyinen. Pelkästään 

marginaaliveroasteilla ei voida selittää työllisyysasteluiden vaihteluita, kuten 

empiriaosuuden tulokset osoittavat. Mukaan tarvitaan useampia selittäviä muuttujia 

mahdollisten tilastollisten merkittävyyksien löytämiseksi, ja niitä voisi olla esimerkiksi 

investoinnit koulutukseen, toisen asteen koulutuksen suorittaneiden määrä, poliittiset 

päätökset, kannustinloukut ja niin edelleen. Selittävien muuttujien tulisi olla keskenään 

riittävän erilaisia: riskinä on multikollineaarisuus selittävien muuttujien ollessa kovin 

samanlaisia. Verotuksen vaikutus työmarkkinoille osallistumiseen ja yksilön työn 

tarjoamisen halukkuuteen on kuitenkin kiistaton, vaikka se ei ole ainoa selittävä tekijä. 

Marginaaliveroaste saattaisi sopia paremmin selittäväksi muuttujaksi silloin, kun selitettävä 

muuttuja on esimerkiksi tehdyt työtunnit: tällöin olisi mahdollista nähdä, aiheuttaako kasvu 

marginaaliveroasteessa todellakin vähenevää halukkuutta lisätyön vastaanottamiselle, 

kuten aiempi keskustelu on osoittanut. Mielekästä voisi olla tutkia sitä, kuinka 

marginaaliveroasteet vaikuttavat työn tarjontaan.  
 
 
Tutkielman tekemisen aikana heräsi ajatuksia mahdollisista jatkotutkimusaiheista. 

Työllisyysasteeseen vaikuttavia tekijöitä voidaan tutkia lisäämällä mukaan enemmän 

selittäviä muuttujia. Yksi paneelimuotoisen aineiston piirteistä on, että sen kanssa 

satunnaisten vaikutusten estimointimenetelmään voidaan sisällyttää yli ajan vakioina 

säilyviä muuttujia. Tällaisia ovat esimerkiksi sukupuolten määrällinen jakauma, jonka 

voidaan myös olettaa vaikuttavan marginaaliveroasteisiin etenkin niiden maiden osalta, 

joissa naisten aktiivinen osallistuminen työmarkkinoille on vähäistä esimerkiksi 

kulttuurillisista syistä johtuen. Lisäksi mukaan voisi sisällyttää poliittisia päätöksiä tai tehtyjä 

lakimuutoksia, kuten marginaaliveroasteisiin vaikuttavien verovähennysten määrät. 

Myöskään koulutusinvestointien ja kouluttautuneiden määrää ei voi aliarvioida 

tarkasteltaessa vaikutuksia työllisyysasteeseen. Lisäksi erilaisten globaalien kriisien 

vaikutukset ja maailmantalouden poikkeustilojen huomioonottaminen voisi tuottaa 

tilastollisesti merkitseviä tuloksia.   
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Liite 1. Aineiston kuvailu. 

Muuttuja Tunnus Yksikkö 
Maa COUNTRY2  

Tarkasteluvuosi YEAR  

Työllisyysaste EMPLOYMENT_R Asteluku 

67% tuloista MTR_1 Asteluku 

100% tuloista MTR_2 Asteluku 

167% tuloista MTR_3 Asteluku 

 

Liite 2. Kaikkien maiden selittävien muuttujien korrelaatiotaulukko.  

 MTR_1 MTR_2 MTR_3 
MTR_1 1.0000   

MTR_2 0.8245 1.0000  

MTR_3 0.6559 0.6872 1.000 

 

 

Liite 3. Työllisyysasteiden keskiarvot vuosilta 2000-2018.  
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Liite 4. Työllisyysasteiden minimi- ja maksimiarvot vuosilta 2000-2018. 

 
 

Liite 5. 67% keskiansioista ansaitsevien marginaaliveroasteiden keskiarvot vuosilta 2000-

2018. 
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Liite 6. 100% keskiansioista ansaitsevien marginaaliveroasteiden keskiarvot vuosilta 2000-

2018. 

 
 

Liite 7. 167% keskiansioista ansaitsevien marginaaliveroasteiden keskiarvot vuosilta 2000-

2018. 
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Liite 8. Kaikki maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 1 marginaaliveroasteiden ja 

työllisyysasteen suhteessa. 

 
 

Liite 9. Kaikki maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 2 marginaaliveroasteiden ja 

työllisyysasteen suhteessa. 
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Liite 10. Kaikki maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 3 marginaaliveroasteiden ja 

työllisyysasteen suhteessa. 

 
 

Liite 11. Matalan työllisyyden maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 1 

marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteen suhteessa. 
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Liite 12. Matalan työllisyyden maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 2 

marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteen suhteessa. 

 
 

Liite 13. Matalan työllisyyden maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 3 

marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteen suhteessa. 
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Liite 14. Korkean työllisyyden maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 1 

marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteen suhteessa. 

 
 

Liite 15. Korkean työllisyyden maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 2 

marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteen suhteessa. 
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Liite 16. Korkean työllisyyden maat-aineiston hajontakuvio tuloluokan 3 

marginaaliveroasteiden ja työllisyysasteen suhteessa. 

 


