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Perustulon nimellä kulkee 
lukuisia hahmotelmia (Per-
kiö 2016). Eri hahmotelmil-
la on erilaiset kannustin- ja 
muut vaikutukset. Täydes-

sä perustulossa lähdetään niin suuresta 
summasta, että se korvaisi lähes kaikki 
muut tulonsiirrot, esimerkiksi asumis-
tuen, työttömyyskorvaukset ja suuren 
osan eläketurvasta.  Malli ei monesta-
kaan syystä liene realistinen. Talous aset-
taa omat reunaehtonsa. Lisäksi Suomen 
kaltaisessa maassa, jossa olemassa oleva 
sosiaalipolitiikka on vahvasti institutio-
nalisoitunut, instituutioihin varastoitu 
poliittinen ja muu yhteiskunnallinen 
valta asettavat omat rajoitteensa. Esimer-
kiksi 1 500 euron suuruinen perustulo 
haastaisi kassaperusteisen työttömyys-
turvan ja työeläkejärjestelmän. 

Suurin osa suomalaista keskustelua1 
onkin lähtenyt osittaisesta perustulos-
ta, jonka taso on sen verran alhainen, 
että useimmat syy- ja ansioperusteiset 

etuudet säilyvät sen päällä. Tällaisia ovat 
mm. vihreiden (2014) 560 euron suurui-
nen malli ja vasemmistoliiton (2011) 620 
euron malli, jota täydentää 130 euron 
harkinnanvarainen lisä. Kummankin 
puolueen mallissa asumistuki, täyden-
tävä ja ehkäisevä toimeentulotuki sekä 
ansioturva kelluisivat perustulon päällä. 
Kummassakaan mallissa kannustavuus-
ongelmista ei täysin päästäisi eroon: tu-
lovähenteisten etuuksien päällekkäisyys 
synnyttäisi ongelmia.

Ei ole realistista olettaa 
perustulon voivan korvata 
kaikki muut tulonsiirrot.

Ajatuspaja Liberan ”perustilimallissa” 
(Lillrank ym. 2013) jokainen saa ti-
lilleen 20 000 euron alkupääoman ja 
kasvattaa sitä maksamalla veroistaan 10 
prosenttia ko. tilille. Perustilin omistaja 

voi tehdä tililleen säästämillään rahoilla 
vapaasti mitä haluaa. Liberan mukaan 
perustili mahdollistaa perustoimeentu-
lon kaikissa elämäntilanteissa, joustavan 
työn vastaanottamisen ja mutkattoman 
työn teettämisen, ja se tarjoaa tulotur-
van opiskelijoille, pätkä- ja osa-aikatyöl-
lisille ja työttömille. Perustilin taustalla 
väikkyvä ajattelutapa haastaa nykyisen 
sosiaalipolitiikan ja yhteiskunnalliset 
voimasuhteet perusteellisemmin kuin 
täysi perustulo, ja siksi sen toimeenpa-
no on vaikeaa.

Kristillisdemokraatit (2015) ovat 
ehdottaneet siirtymistä ”kannustavaan 
perusturvaan”. Kyseinen malli on mu-
kailtu Englannissa jo osittain käytössä 
olevasta Universal Credit-ohjelmasta2. 
Kristillisten mallissa suurin osa sosiaa-
liturvaeduista yhdistettäisiin yhdeksi 
tueksi, joka olisi tuloharkintainen. Käy-
tössä olisi vain yksi tuloleikkuri, mikä 
poistaisi useimmat tuloloukut. Univer-
sal Credit -ajattelun ongelma Suomen 

Perustulo ja kannustavuus

Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelmaan sisältyy perustulokokeilu. Perustulon toivotaan parantavan työnteon 
kannustavuutta, vahvistavan perusturvaa, estävän väliinputoamista ja vähentävän sosiaaliturvabyrokratiaa. Perustuloa 

pidetään myös ratkaisuna pätkä-, silppu- ja epätyypillisten työsuhteiden ja sosiaaliturvan yhteensovitusongelmiin. 
Tarkastelemme tässä artikkelissa eräitä suomalaisessa keskustelussa esillä olleita perustulomalleja ja keskustelemme 

sosiaaliturvan kannustavuudesta ja kannustavuuden mittaamisen ongelmista. Lopuksi esitämme alustavia 
mikrosimulaatiotuloksia. Perustulo ei automaattisesti ratkaise kannustinongelmia. Sen lisäksi tarvitaan muun 

sosiaaliturvan ja verotuksen virtaviivaistamista. Perustulo voi kylläkin ratkaista byrokratialoukkuja, korjata nykyiseen 
sosiaaliturvaan liittyviä viiveitä ja ehkäistä väliinputoamisia.
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Valokuvat
Maarit kytöharju

PERTTI HONKANEN (oik.) ja 
OLLI KANGAs korostavat, että tässä 

artikkelissa esitettyjen simulointilaskelmien 
lisäksi tarvitaan kokeiluja kannusteiden 

aikaansaamien käyttäytymisvaikutusten 
arvioimiseksi. 
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”NYT PERUSTULO HAHMOTTUU KEINONA LISÄTÄ TYÖTÄ, PARANTAA 
TYÖNTEON KANNUSTEITA JA TARJOTA PAREMPAA TOIMEENTULOTURVAA 

TYÖMARKKINOIDEN ULKOKEHÄLÄISILLE.”

tapauksessa liittyy ankariin sanktioihin: 
etuus voidaan kokonaan evätä jopa kah-
deksi vuodeksi, jos asiakas ei täytä hänel-
le asetettuja velvoitteita.

Demarinuorten (2015) ”yleistur-
vassa” on kolme eri tavoin määräytyvää 
osioita: negatiivisen tuloveron3 tavoin 
toimiva tarveharkintainen takuutulo, 
syyperustaisesti maksettava yleistulo 
sekä aktiivitulo, joka maksetaan ihmisen 
aktiivisuuden mukaan. Demarinuorten 
mallissa eri tulolajit sovitellaan reaaliai-
kaisesti yhteen siten, että työnteko aina 
kannattaa. Malliin sisältyy myös asu-
misraha, joka olisi sidoksissa perheen 
kokoon ja tuloihin mutta ei kompensoisi 
täysimääräisesti toteutuneita asumiskus-
tannuksia. 

KANNUSTAVUUS
Kannustavuudella ja kannustamisella on 
monia eri ulottuvuuksia (Björklund 
2008). Sekä kannustamisen syyt, pää-
määrät että keinot ovat moninaiset, mikä 
näkyy yhteiskuntapoliittisessa keskus-
telussa yleensä ja perustuloa koskevas-
sa keskustelussa erityisesti. Muutaman 
vuosikymmenen takaisessa keskustelus-
sa perustulo – tai kansalaispalkka, kuten 
asiaa tuolloin joskus nimitettiin – nähtiin 
usein ratkaisuna jälkiteollisen yhteiskun-
nan työttömyysongelmin hoitamiseen ja 
kannusteena mielekkääseen yhteiskun-
nalliseen osallisuuteen ja itsensä toteut-
tamiseen (ks. Andersson ja Kangas 
2002). Tällainen aristotelinen näkemys 
yhteisöllisestä osallisuudesta ja ihmisen 
oman potentiaalin toteuttamisesta väik-
kyi tuon ajan keskustelijoiden teksteissä 
(esim. Gorz 1982; van Parijs 1995). 

Nyt perustulo hahmottuu keinona lisä-
tä työtä, parantaa työnteon kannusteita 
ja tarjota parempaa toimeentuloturvaa 
työmarkkinoiden ulkokehäläisille: epä-
säännöllisissä pienipalkkaisissa, silppu- 
ja pätkätyösuhteissa työskenteleville 
sekä pienimuotoisen yrittäjätoiminnan 
ja palkansaajuuden välimaastosta elan-

tonsa etsiville (Perkiö 2016). Joukko-
työttömyydestä on tullut pitkäaikainen 
ja sitkeä ongelma, ja tilanne koskee useita 
teollisuusmaita. Esimerkiksi Yhdysval-
loissa mielenkiinto perustuloon liittyy 
digitalisoitumisen ja robotisoitumisen 
aiheuttamaan ammattien katoamiseen. 
Kaikki tämä näyttää pahemmalta, jos 
sosiaaliturvajärjestelmä toimii epäkan-
nustavasti.

”Jos kokoaikaisia ja normaalisti 
palkattuja työpaikkoja 
olisi riittävästi tarjolla 

kaikille halukkaille, niin 
kannustusongelma olisi vähäinen.”

Suomessa sosiaaliturva- ja verojärjestel-
män kannustavuudesta on puhuttu ja kir-
joitettu paljon 1990-luvun lamavuosista 
lähtien. Kannustavuuden parantamiseksi 
on tehty jo monia erilaisia uudistuksia. 
Kannustavuuskeskustelussa on vahvasti 
esillä näkökulma työvoiman tarjonnan 
vaikutuksesta työmarkkinoihin. Keskus-
telun oletuksena on, että huonot talou-
delliset kannustimet haittaavat ihmisten 
työllistymistä. Sitä, millaista työtä on tar-
jolla ja miten realistista työllistyminen 
muuten on, ei juuri kysytä. Jos kokoaikai-
sia ja normaalisti palkattuja työpaikkoja 
olisi riittävästi tarjolla kaikille halukkail-
le, niin kannustusongelma olisi vähäinen. 

KANNUSTAVUUDEN MITTARIT JA NIIDEN 
ONGELMAT
Vero- ja sosiaaliturvajärjestelmien kan-
nustavuuden arviointiin on kehitetty 
erilaisia mittareita, joista tavallisimpia 
ovat efektiiviset marginaaliveroasteet, 
työllistymisveroasteet ja kynnyspalkat. 
Efektiivinen marginaaliveroaste mittaa 
sitä verotuksesta ja tulonsiirtojen pie-
nentymisestä seuraavaa tulonmenetys-
tä, jonka pieni työtulon lisäys aiheuttaa. 
Työllistämisveroasteet lasketaan peri-

aatteessa samalla kaavalla, mutta niissä 
tarkastellaan henkilön siirtymistä työttö-
myydestä osa-aika- tai kokoaikatyöhön ja 
siirtymistä osa-aikatyöstä kokoaikatyö-
hön, ts. kuinka suuri verojen kasvun ja 
etuuksien pienentymisen yhteisvaikutus 
on suhteessa palkkatulon kasvuun. Kyn-
nyspalkka tarkoittaa pienintä palkkaa, 
jolla saa yhtä paljon tuloa kuin työttö-
mänä ollessaan. Kannustinloukku voi-
daan määritellä esimerkiksi tilanteeksi, 
jossa työtulon lisäyksestä vähintään 80 
prosenttia hupenee tuloveroihin ja sosi-
aaliturvaetuuksien pienentymiseen.

Kannustavuuslaskelmissa on etualal-
la lyhyen aikavälin taloudellinen hyöty. 
Pitemmän aikavälin hyötyjä ei yleensä 
malliteta. Esimerkiksi huonolla palkalla 
työllistymisen vaikutusta tulevaan eläk-
keeseen tai ansiosidonnaisen sosiaalitur-
van tasoon ei juuri käsitellä. Muutenkin 
tieto siitä, miten huonot taloudelliset 
kannustimet todella vaikuttavat ihmis-
ten käyttäytymiseen, on monelta osin 
hämärää. Olettamus on, että työhönosal-
listumispäätös reagoisi herkästi vero- ja 
sosiaaliturvalainsäädännön muutoksiin. 
Tutkimuskirjallisuus viittaa kuitenkin 
siihen, että pienet muutokset työnteon 
kannustimissa eivät vaikuta työvoiman 
tarjonnan määrään (Matikka ym. 2016). 

Työnteon kannustinten 
pienillä muutoksilla ei ole 

vaikutusta – tärkeämpää voi 
olla työstä saatava identiteetti 

ja sosiaalinen osallisuus.

Epäilemättä perheissä tehdään usein 
jonkinlaisia laskelmia ja karkeita ar-
vioita, kannattaako jotakin työtä ottaa 
vastaan ja kuinka suuri on käteen jäävä 
osuus. Tilipussiin vaikuttavat monet eri 
tekijät, kuten palkkataso, verot, etuuksi-
en muutokset, työmatkakulut sekä lasten 
päivähoidon järjestäminen. Kaikki ongel-
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mat eivät ole kuitenkaan puristettavis-
sa taloudellisten laskelmien muotoon, 
eikä työpaikan vastaanottaminen ole 
yksinomaan taloudellinen kysymys: työ 
tuo rahaa, mutta myös sosiaalista osal-
lisuutta ja identiteettiä. Ansiotyön posi-
tiiviset vaikutukset ihmisten arkeen ja 
identiteettiin voivat painaa vaakakupis-
sa enemmän kuin epäedullisilta vaikut-
tavat kannustinlaskelmat (Honkanen 
ym. 2007; Honkanen 2008; Haavisto 
2014).

On huomattava myös kannustavuuden 
ja eriarvoisuuden vähentämisen välinen 
ristiriita, ”trade-off”. Monia kannustin-
mittareita voisi kaunistella alentamalla 
sosiaaliturvan vähimmäistasoa. Siitä seu-
raisi kuitenkin köyhyyden lisääntyminen 
ja toimeentulovaikeuksien pahentumi-
nen pienituloisilla väestöryhmillä ilman 
takeita työllisyyden merkittävästä paran-
tumisesta. Jos työllisyys ei parane, sosi-
aaliturvan leikkaukset eivät kompensoi-
tuisi työtulojen kasvun kautta, mitä usein 
väitetään. 

Pätkä-, silppu- ja osa-aikatyöt eivät on-
gelmitta sovellu yhteen nykyisen sosiaa-
liturvajärjestelmän kanssa. Palkansaajilla 
ja yrittäjillä on omat sosiaaliturvajärjes-
telmänsä, jotka toimivat kohtuullisesti, 
mutta muunlaisissa työmarkkinapositi-
ossa olevien työmarkkinoitten ulkoke-
häläisten tilanne on monimutkaisempi. 

Edellä esitettyjen kannustinongelmien 
lisäksi on byrokratialoukku. Siinä muu-
tokset elämäntilanteissa vaativat asioi-
mista monien eri viranomaisten kanssa, 
ihmistä siirrellään etuusjärjestelmästä 
toiseen, etujen maksuihin tulee viiveitä 
ja tapahtuu väliinputoamista. Kansalais-
ten mahdollisuudet arvioida etukäteen 
tukien ja verojen muodostumista ovat ra-
jalliset. Usein päädytäänkin aikaisemmin 
maksettujen tukien takaisinperintään, 
mikä monien pienituloisten kohdalla joh-
taa kohtuuttomuuksiin (Hiilamo 2003a, 
2003b) ja epävakaaseen henkilökohtai-
seen talouteen. Siksi ihminen tässä tilan-

teessa saattaa kieltäytyä työtarjouksesta, 
joka voisi parantaa hänen taloudellista 
tilannettaan, mutta samalla vaarantaa hä-
nen jo saamansa sosiaaliturvastatuksen. 

Suomessa kannustavuusongelmat liit-
tyvät sosiaaliturvaetuuksien päällekkäi-
seen tuloharkintaan. Esimerkiksi työtön 
voi saada yhtä aikaa soviteltua työttö-
myyspäivärahaa, joka vähenee palkkatu-
lon kasvaessa, ja asumistukea, jota puo-
lestaan vähentää sekä työttömyysturva 
että palkkatulo. Lisäksi työtön voi saada 
toimeentulotukea, jota taas kaikki muut 
tulot leikkaavat. Verotuksella on luon-
nollisesti oma vaikutuksensa työttömän 
tulonmuodostusprosessissa. 

REFORMEJA ON TEHTY
Kaikilla näillä osa-alueilla on tehty eri-
laisia reformeja 1990-luvun puolivälistä 
lähtien. Pienten palkkatulojen verotusta 
on tuntuvasti kevennetty lähinnä työtulo-
vähennysten avulla (ensin kunnallisveron 
ansiotulovähennys ja sittemmin lisäksi 
työtulovähennys valtionverosta.) Palk-
katulon vaikutusta työttömyysturvaan 
loivennettiin 1990-luvulla, ja vuonna 
2014 otettiin uudelleen käyttöön palkan 
suojaosa, joka ei vaikuta työttömyyspäi-
värahan suuruuteen. Suojaosan suuruus 
on 300 euroa, ja rajaa sovelletaan sekä 
ansio- että perusturvassa. 

Asumistukea on yksinkertaistettu, ja 
myös siinä otettiin vuonna 2015 käyt-
töön työtulojen suojaosa (300 euroa). 
Toimeentulotuessa otettiin 2000-luvun 
alussa käyttöön rajoitus, jonka mukaan 
vähintään 20 prosenttia ja enintään 150 
euroa työtulosta jätetään huomiotta tu-
lona toimeentulotukea myönnettäessä. 
Vuodesta 2015 lähtien tämä 150 euron 
raja on ollut yksilökohtainen, kun se 
aluksi oli perhekohtainen.

Kehitys ei ole ollut ongelmatonta, ja 
esimerkiksi uudet säästöt, leikkaukset 
ja indeksijäädytykset sosiaaliturvassa 
voivat lisätä riippuvuutta toimeentulotu-
esta, jonka osuutta tulonmuodostukses-

sa on pyritty vähentämään. Asumistuen 
normit eivät ole seuranneet todellista 
vuokrakehitystä etenkään pääkaupun-
kiseudulla, mikä pitää yllä työttömien ja 
pienituloisten riippuvuutta toimeentulo-
tuesta. Suojaosia ei ole sidottu indeksiin. 
Toimeentulotuen 150 euron rajaa ei ole 
korotettu sitten vuoden 2005 huhtikuun. 

Korkeat asumiskustannukset 
aiheuttavat merkittäviä 

kannustinongelmia 
pienituloisille näiden 

nojautuessa sosiaaliturvaan.

Eräs keskeinen kannustinongelma liittyy 
asumiskustannuksiin. Korkeat vuokrat 
johtavat siihen, että osa-aika- tai pätkä-
työntekijä joutuu edelleenkin turvautu-
maan asumistukeen. Asumistuesta seuraa 
nykyisillä säännöksillä jo noin 33,6 pro-
senttiyksikön lisäys efektiivisiin margi-
naaliveroasteisiin4 tietyillä tuloalueilla. 
Kun päälle lisätään verotuksen ja työt-
tömyyspäivärahan sovittelun vaikutus, 
tullaan helposti korkeisiin efektiivisiin 
marginaaliveroasteisiin ja työllistymis-
veroasteisiin. Pienimmillä tulotasoilla 
toimeentulotuen vaikutus pahentaa 
ongelmaa. Asumistuessa asumiskustan-
nuksia ei korvata kokonaan. Asumistu-
en omavastuu sekä todellisen vuokran 
ja normivuokran välinen ero joudutaan 
kattamaan toimeentulotuella.

YKSINHUOLTAJIEN KANNUSTIN
ONGELMAT OVAT YLEENSÄ PAHIMPIA
Kannustinvaikutuksia on mahdollista 
laskea erillisille esimerkkitapauksille 
sekä keskiarvoina mikrosimulointi-
mallien avulla todellisesta aineistosta. 
Lopputulokseen vaikuttavat kussakin 
tapauksessa luonnollisestikin oletukset 
kotitalouden rakenteesta, kuten lapsi-
luvusta, asuinpaikasta ja asumiskustan-
nuksista.

KANNUSTAVUUTTA PARANTAISI SOSIAALITURVAN 
VÄHIMMÄISTASON ALENTAMINEN, JOKA KUITENKIN PAHENTAISI 

KÖYHYYSONGELMAA.
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Perhetyyppien ja kannustavuuden 
tarkastelussa päädytään usein siihen, 
että yksinhuoltajat ovat pahimmassa 
kannustinloukussa. Heillä riippuvuus 
tulovähenteisistä ja tarveharkintaisista 
etuuksista on suuri ja nämä etuudet on 
sidottu myös lapsilukuun. Työttömyys-

ESIMERKKINÄ HELSINGISSÄ ASUVA YKSINHUOLTAJA 

Yksinhuoltajalla on kaksi lasta, jotka ovat kouluikäisiä eivätkä tarvitse lasten päivähoitoa. 
Lähtötilanteessa yksinhuoltajalla on työttömän peruspäiväraha tai työmarkkinatuki. Jos 
hän työllistyy osa-aikatyöhön, hänellä on todennäköisesti oikeus soviteltuun työttömyys-
päivärahaan, jota palkka pienentää. Pääsääntö on, että puolet palkkatulosta vähennetään 
päivärahasta. Ensimmäistä 300 euroa ei kuitenkaan oteta huomioon. Kuvioon 1 on laskettu eri 
palkkatasoja vastaava soviteltu päiväraha ottamatta huomioon työaikaa, joka todellisuudessa 
myös vaikuttaa mahdollisuuteen saada soviteltua päivärahaa: työ ei voi olla kokoaikaista. 
Yksinhuoltajan verotukseen vaikuttaa sekä palkan että työttömyyspäivärahan suuruus. 
Verojen vaikutus on esitetty 0-tason alapuolella olevana lohkona vähennyksenä palkkatu-
loihin ja työttömyyspäivärahaan. Verot on laskettu vuoden 2016 lainsäädännön mukaisesti 
keskimääräisellä kunnallisella veroprosentilla. Kuviossa 2 yksinhuoltajalla on alkutilanteessa 
ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Esimerkissä oletetaan, että yksinhuoltaja lapsineen asuu vuokra-asunnossa, jonka vuokra 
vastaa asumistuen ns. normivuokraa Helsingissä. Se on kolmihenkiselle perheelle 937 euroa 
vuonna 2016. Tähän oletukseen perustuva asumistuki on laskettu eri tulotasoille. Ensimmäiset 
300 euroa palkkatuloa eivät vaikuta asumistuen suuruuteen. Kuviosta 1 nähdään, että oikeus 
asumistukeen säilyy vielä silloinkin, kun oikeus peruspäivärahaan on päättynyt ja palkka on 
2000–3000 euroa kuukaudessa.

Kuvioissa 1–4 ei ole esitetty lapsilisiä ja elatustukea, jotka pysyvät koko ajan ennallaan 
muista tuloista riippumatta. Niiden osuus yksinhuoltajaperheen tuloista on yhteensä 608 
euroa vuonna 2016, kun lapsia on kaksi.

Kuvion 1 esimerkki on suhteellisen yksinkertainen. Jos vuokra olisi suurempi, yksinhuol-
tajalla voisi olla oikeus toimeentulotukeen pienimmillä tulotasoilla. Tässä esimerkissä toi-
meentulotukea ei tarvitse ottaa huomioon.

Kuviossa 3 on esitetty sovitellun päivärahan, verotuksen ja asumistuen vaikutus yksin-
huoltajan efektiiviseen marginaaliveroasteeseen. Kolmen tekijän yhteisvaikutus saa aikaan 
melko korkean efektiivisen marginaaliveroasteen 950 euron palkkatulosta lähtien. Se on 
80–85 prosentin tuntumassa jopa 3000 euron palkkatuloihin asti.

Kuviossa 4 on esitetty, millaisiksi efektiiviset marginaaliveroasteet muodostuisivat yksin-
kertaisessa perustuloesimerkissä. Tässä esimerkissä perustulo on 750 euroa kuukaudessa. Se 
korvaisi työttömyyspäivärahan eikä sitä soviteltaisi palkkatulon mukaan. Tällaista perustuloa 
vastaava laskennallinen tasaveroprosentti, joka säilyttäisi koko väestön tulot keskimäärin 
ennallaan, on 50,5 prosenttia. Nyt kuvio on yksinkertaisempi, mutta korkean veroprosentin 
ja asumistuen yhteisvaikutus johtaisi edelleen yli 80 prosentin efektiiviseen marginaalive-
roasteeseen laajalla tuloalueella.

Nämä merkit ovat yksinkertaistettu. Jos vuokra olisi selvästi asumistuen normivuok-
raa suurempi, yksinhuoltajalla olisi oikeus toimeentulotukeen pienillä palkkatasoilla. Jos 
lähtökohtana olisi työttömien ansiosidonnainen eikä peruspäiväraha, efektiiviset margi-
naaliveroasteet olisivat vielä korkeampia. Jos yksinhuoltajan lapset ovat päivähoitoikäisiä, 
päivähoitomaksut mutkistaisivat edelleen laskelmia ja nostaisivat efektiivisiä marginaalive-
roasteita ylemmillä palkkatasoilla. Perustuloesimerkissä taasen voitaisiin siirtyä tasaverosta 
progressiiviseen veroasteikkoon, joka jonkin verran kaunistaisi lukuja pienillä palkkatasoilla, 
mutta se suurentaisi tietenkin marginaaliveroja suuremmissa palkkatuloissa.

päivärahoissa on lapsikorotus. Asumis-
tuki ja asumiskustannukset kasvavat 
lapsiluvun mukaan. Lapset lisäävät myös 
toimeentulotukea, ja yksinhuoltajilla on 
lisäksi oma korotettu perusosan normi. 
Verotukseen lapsiluku ei juuri vaikuta, 
mutta vuonna 2015 väliaikaisesti käyt-

töön otettu lapsivähennys nostaa mar-
ginaaliveroastetta tietyllä tuloalueella. 
Näistä seikoista seuraa, että yksinhuol-
taja hyötyy palkkatyöstä vähemmän tai 
vasta suuremmilla palkkatuloilla kuin 
muuten samassa asemassa oleva, yksin 
asuva henkilö. Jos lapset ovat päivähoi-
toikäisiä, ongelmaa pahentavat edelleen 
tulosidonnaiset päivähoitomaksut (Ko-
tamäki ja Kärkkäinen 2015; Viita-
mäki 2015).

Lapsiperheiden tulonmuodostuksessa 
on tosin yksi tekijä, johon ei liity mitään 
kannustinongelmaa, nimittäin lapsilisät. 
Ne eivät riipu työtuloista tai muista tu-
loista. Sama koskee yksinhuoltajien ela-
tustukia. Jos lapsilisät tehtäisiin tulosi-
donnaisiksi (tarveharkintaisiksi), kuten 
toisinaan esitetään, tämä etu menetettäi-
siin. Sama vaikutus ainakin osittain voisi 
olla myös lapsilisien verollepanolla. Se 
voisi nostaa myös työtulojen marginaali-
veroastetta kaikilla lapsiperheillä.

Tässä käyttämämme esimerkit on las-
kettu JUTTA-mallilla5 ottamalla lähtö-
kohdaksi voimassa oleva vuoden 2016 
lainsäädäntö. Kaksilapsiselle yksin-
huoltajalle on laskettu asumistuen ns. 
normivuokra Helsingissä. Jos kyse on 
ansiosidonnaisesta päivärahasta, päivä-
raha on alun perin laskettu 2500 euron 
kuukausipalkasta. Tällöin päiväraha on 
1626 euroa kuukaudessa. Kun päivärahaa 
sovitellaan osa-aikatyössä, alkuperäinen 
palkka rajoittaa sovitellun päivärahan 
määrää siten, ettei se yhdessä palkan 
kanssa voi nousta alkuperäistä palkkaa 
suuremmaksi. Simulointitulokset, joil-
la on arvioitu kutakin perustulotasoa 
vastaava tasaveroprosentti, on laskettu 
SISU-mallilla. Näissä simuloinneissa on 
käytetty vuoden 2013 tulonjakoaineistoa 
ja lähtökohtana on ollut vuoden 2013 
lainsäädäntö.

”Kaiken kaikkiaan 
yksinhuoltajan nettotulojen 

kasvu on varsin 
vaatimatonta suhteellisen 

korkeille palkkatulojen 
tasoille asti.”
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Oheisten kaltaisten mallien ongelmana 
on se, että me emme itse asiassa tiedä, 
miten ihmiset lopulta reagoivat erilaisiin 
kannustimiin (Kanninen 2012). Toden-
näköisesti vaikutukset ovat kenties pie-
nempiä kuin oletetaan (Matikka ym. 
2016). Käyttäytymisvaikutuksia on vaikea 
mallintaa ilman empiiristä pohjaa. Siksi 
tarvitaan kokeiluja, joiden perusteella 
tilastoaineistoihin tai hypoteettisiin las-
kelmiin perustuvia simulointeja voidaan 
testata ja malleja kalibroida paremmin 
vastaamaan empiirisiä havaintoja.

Kuviossa 1 tarkasteluun on otettu kah-
den lapsen yksinhuoltajan tulonmuodos-
tuminen pääkaupunkisedulla. Vuokra on 
937 euroa, mikä on kolmihenkisen per-
heen normivuokra Helsingissä. Netto-
tulot kasvavat jonkin verran noin 1000 
euroon saakka, minkä jälkeen verotus 
syö bruttotulolisäyksestä huomattavan 
osan, eivätkä tulot juurikaan nouse tässä 
tyyppitapauksessa. Kaiken kaikkiaan yk-
sinhuoltajan nettotulojen kasvu on var-
sin vaatimatonta suhteellisen korkeille 
palkkatulojen tasoille asti. Kuviossa 1 yk-
sinhuoltaja saa lähtötilanteessa peruspäi-
värahaa. Tilanne on vielä hankalampi, jos 
lähtökohdaksi otetaan ansiosidonnainen 
päiväraha (kuvio 2).

RATKAISUNA PERUSTULO?
Ehdoton perustulo esitetään usein rat-
kaisuksi näihin kannustinongelmiin. 
Perustulo ei riippuisi mitenkään henki-
lön palkkatuloista tai muista työtulois-
ta, joten se voidaan sellaisenaan jättää 
huomiotta kannustinlaskelmissa, samoin 
kuin esimerkiksi lapsilisät. Asia ei ole 
kuitenkaan aivan näin yksinkertainen. 
Jos perustulo rahoitetaan pelkästään tu-
loveroilla ja lähdetään siitä, että työtulot 
perustulon rajaan asti ovat verovapaita, 
päädytään melko korkeisiin marginaa-
liveroasteisiin myös pienillä työtulojen 
tasoilla. Näin ennen muuta, jos lähde-
tään liikkeelle tasaverosta. Tasaverosta 
voidaan tietysti siirtyä progressiiviseen 
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Kuvio 1. Tulojen muodostuminen yksinhuoltajataloudessa nykymallilla, kun lähtökohtana 
on työttömän peruspäiväraha. 

Kuvio 2. Tulojen muodostuminen yksinhuoltajataloudessa nykymallilla, kun lähtökohtana 
on työttömän ansiosidonnainen päiväraha.

MYÖS PERUSTULOMALLISSA YKSINHUOLTAJAN MARGINAALI
VEROASTEET OVAT KORKEITA.
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asteikkoon. Mutta jos koko väestölle so-
vitettu tasavero on korkea, liikkumavara 
progressiossa ei ole kovin suuri. 

Kuvioissa 3 ja 4 on verrattu nykymal-
lin ja hypoteettisen perustulomallin 
efektiivisiä marginaaliveroasteita. Pe-
rustulovaihtoehto toimii siinä mielessä 
loogisemmin, että veroasteiden äkki-
näisiä muutoksia on vähemmän. Mutta 
yhtä kaikki: marginaaliveroasteet jäävät 
korkeiksi.

Toinen ongelma liittyy perustulon suu-
ruuteen. Perustuloa on vaikea määritellä 
niin korkeaksi, että se korvaisi kokonaan 
asumistuen ja myös toimeentulotuen. 
Näihin järjestelmiin liittyvä kannustin-
ongelma säilyisi etenkin niillä, joilla on 
korkeat asumiskustannukset. Useimmat 
mallilaskelmat viittaavat kylläkin siihen, 
että asumistukea tai toimeentulotukea 
saavien kotitalouksien määrä vähentyisi 
perustulon myötä, osin merkittävästi. 

Näiden ongelmien lieventämiseksi 
kuvitteellisissa perustulomalleissa voi-
daan miettiä erilaisia rahoitusratkaisu-
ja. Rahoitus voitaisiin rakentaa osittain 
muiden keinojen kuin tuloveron varaan, 
mutta tällöin tulonjakovaikutusten ja 
muidenkin taloudellisten vaikutusten 
arvioiminen olisi vaikeampaa. Edellä 
kuvattu 750 euron perustulo laskisi köy-
hyysastetta nykyisestä 14,1 prosentista 
13,1 prosenttiin. Myös tuloerot kaven-
tuisivat (gini-kerroin 26,4 ja perustulo-
mallissa 24,6).

Koska asumistuki muodostaa suuren 
kannustinongelman, on syytä miettiä, 
mitä sille voitaisiin tehdä. Esimerkiksi 
Demarinuorten (2015) yleisturvaesi-
tyksessä puhutaan asumisrahasta, joka 
määräytyisi perhekoon ja asuinpaikka-
kunnan mukaan, ei toteutuneiden kus-
tannusten mukaan. Voidaan myös aja-
tella, että asumistuen tuloriippuvuutta 
vähennetään ja loivennetaan. Esimerkik-
si Vihreiden mallin laskelmissa asumis-
tuen suojaosuus on nostettu 600 euroon. 
Siitä seuraa kuitenkin helposti ongelmien 
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Kuvio 3. Efektiivisen marginaaliveroasteen muodostuminen yksinhuoltajataloudessa (kaksi 
lasta, pääkaupunkiseutu ja vuokra 937 euroa) nykymallilla. 

Kuvio 4. Efektiivisen marginaaliveroasteen muodostuminen yksinhuoltajataloudessa (kaksi 
lasta, pääkaupunkiseutu ja vuokra 937 euroa) hypoteettisella perustulomallilla (750 euroa), 
jossa perustulon ylittävään tuloon sovellettaisiin tasaveroa.

”PERUSTULO RATKAISISI VÄLIINPUTOAMIS JA BYROKRATIAONGELMIA, 
MUTTA SE EI YKSIN RIITÄ RATKAISEMAAN KANNUSTINONGELMIA.”
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siirtyminen korkeammille tulotasoille ja 
myös kustannusten kohoaminen, koska 
asumistuen saajien joukko kasvaisi. Sama 
pätee, jos ajatellaan toimeentulotuen tu-
loasteikon lieventämisestä suojaosuudel-
la. Simuloidessaan 560 euron perustuloa 
Kannas ja Kärkkäinen (2014) suo-
sittelevat pienille tuloille omaa verovä-
hennystä, joka sekin lisäisi kustannuksia 
runsaalla 400 miljoonalla eurolla.

Perustulo ratkaisisi väliinputoamis- 
ja byrokratiaongelmia, mutta se ei yksin 
riitä ratkaisemaan kannustinongelmia. 
Edellä oleva tarkastelu osoittaa, että kan-
nustinongelmien poistaminen on hankala 
tehtävä, joka vaatii useiden eri sosiaali- ja 
veropolitiikan osien uudelleen miettimis-
tä. Perustulon kokeilua pohtiva konsortio 
yrittää etsiä, mallia joka pystysi ratkai-

semaan samanaikaisesti edellä kuvat-
tuja byrokratia- ja kannustinongelmia 
asemoimalla tulonsiirtoihin vaikuttavia 
tekijöitä uudella tavalla. Olipa perustu-
losta mitä mieltä tahansa, sen puolustajat 
ja vastustajat joutuvat vastaamaan yh-
teiskuntapolitiikan peruskysymyksiin: 
kenelle, miten paljon ja millä ehdoilla. •

Viitteet

1 Aiemmasta keskustelusta ks. Kanninen (2012).

2 Ks. https://www.gov.uk/universal-credit/

overview .

3 Negatiivisessa tuloverossa tietyn tulorajan 

alle jääville maksetaan veronpalautusta siten, 

että heidän tulonsa nousevat ko. takuutulorajan 

yläpuolelle.

4 Asumistuen omavastuukaavassa on 42 prosentin 

tulosidonnaisuus. Jos esimerkiksi tulot kasvavat 

100 eurolla, aleneman vaikutuksesta omavastuu 

kasvaa 42 eurolla. Kun asumistuki on 80 prosenttia 

omavastuun ylittävistä hyväksyttävistä asumiskus-

tannuksista, tästä seuraa, että tulojen kasvaessa 

100 eurolla tuki pienenee 0,42*0,8 = 33,6 prosenttia 

100 eurosta eli 33,6 euroa. Tässä tapauksessa siis 

asumistuen vaikutus efektiiviseen marginaalivero-

asteeseen on 33,6 prosenttiyksikköä, kun tulot ovat 

sillä alueella, jossa omavastuu kasvaa. Tämän kans-

sa yhteen voidaan laskea mm. marginaaliveroaste 

ja muiden tulonsiirtojen mahdollinen vaikutus, 

jolloin päädytään efektiiviseen marginaaliveroas-

teeseen.

5 Honkanen (2010) esittelee JUTTA-mikrosimu-

lointimallin. Tilastokeskuksen sivuilta löytyy 

tietoja SISU-mallista, ks. https://www.stat.fi/tup/

mikrosimulointi/index.html 


