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Efficiency Wages, Trade Unions 
and Labor Taxation

Palkanmuodostusta on Euroopassa perinteisesti selitetty 
ns. ammattiliittoteorioilla, jotka korostavat työmarkki-
nainstituutioiden merkitystä työmarkkinoilla. Ammattiliit-
toteorioiden kilpailijana palkanmuodostuksen selittämi-
sessä on nähty tehokkuuspalkkamallit, jotka ovat olleet 
suosittuja varsinkin USAssa. Kun ammattiliittoteorioissa 
korostetaan liittojen merkitystä päätöksenteossa, tehok-
kuuspalkkamalleissa päätöksentekijöinä ovat yksityiset 
yritykset ja työntekijät. Sen sijaan, että näitä kahta teo-
riasuuntausta pidetään toistensa kilpailijoina tai toisensa 
poissulkevina selitysmalleina, olisi hedelmällisempää näh-
dä ne toistensa täydentäjinä. Väitöskirjassa yhdistetään 
nämä kaksi teoriasuuntausta, jolloin ns. yhdistetyssä 
mallissa otetaan huomioon sekä työmarkkinainstituutioi-
den että yksittäisten yritysten ja työntekijöiden vaikutus 
palkanmuodostukseen.

Väitöskirjassa tarkastellaan työn verotusta yhdistetys-
sä tehokkuuspalkka- ja ammattiliittomallissa. Verokiilaan 
sisältyvien työnantajan maksamien sosiaalivakuutusmak-
sujen ja tuloverotuksen keskinäinen rakenne vaikuttaa 
työn kysyntään. Vaikutukset eroavat veropohjan sekä työ-
tehtävien laadun mukaan. Kun tuloverotuksen veropohja 
on laajempi kuin työnantajan sosiaalivakuutusmaksujen 
(tuloveroa maksetaan esim. työttömyyskorvauksista), so-
siaalivakuutusmaksujen alentamisella on suurempi vaiku-
tus työllisyyteen kuin tuloveroasteen muutoksilla. Tämä 
tulos pätee kuitenkin vain sellaisissa työtehtävissä, joiden 
sisältö on selvästi määriteltävissä. Jos työtehtävät ovat 
monipuolisia ja niiden yksiselitteinen määrittely on vai-
keaa (esim. erilaiset asiantuntijatehtävät), tuloveroasteen 
alentamisella on suurempi vaikutus työn kysyntään kuin 
sosiaalivakuutusmaksujen muutoksilla.

Kun monissa viimeaikaisissa ammattiliittomalleissa on 
osoitettu, että tuloverotuksen progression jyrkentäminen 
lisää työllisyyttä, väitöskirjan yhdistetty malli osoittaa, et-
tei tämä tulos välttämättä pidä paikkaansa. Kun tulovero-
pohja kattaa sekä palkat että työttömyyskorvaukset, ve-
roprogression kiristäminen pienentää työvoiman kysyntää 
selkeästi määriteltävissä, yksinkertaisissa työtehtävissä. 
Olennaista työllisyystarkasteluissa on kuitenkin huoma-
ta myös muut vaikutukset kuin pelkät palkkamuutokset. 
Monipuolisissa, vaikeahkosti valvottavissa työtehtävissä 
kiristyvä tuloverotuksen progressio vähentää sekä työn-
teon tehokkuutta että palkkoja, jolloin kokonaisvaikutus 
työllisyyteen jää epäselväksi.

Väitöskirjassa osoitetaan, että syventämällä hyvin 
yksinkertaisillakin tavoilla perinteisten ammattiliittoteo-
rioiden antamaa kuvaa palkanmuodostuksesta, tulokset 
voivat muuttua merkittävästi. 
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