
Mikrosimulointimallilla tukea hyvinvointipoliittiselle 
päätöksenteolle 
Tuloerot ja suhteellinen köyhyys kasvoivat 1990-luvun puolivälistä alkaen saavuttaen huipun vuonna 
2007, minkä jälkeen pitkä kasvutrendi pysähtyi. Viimeisimpien Tulonjakotilaston ennakkolukujen ja 
kokonaistilaston mukaan suhteellinen köyhyysaste on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2007 vuoteen 
2010, mutta tuloerot kasvoivat vuonna 2010. Ennakkotietojen mukaan köyhyysaste oli noin 13 
prosenttia vuonna 2010. Tuloeroja kuvaava gini-kerroin on noin 28 vuonna 2010 - kasvua vuodesta 
2009 on puoli prosenttiyksikköä. 

Tuloerojen ja suhteellisen köyhyyden pitkän kasvutrendin katkeamisen taustalla on pitkälti kaksi tekijää. 
Finanssikriisin jälkeen: 

o suurituloisten pääomatulot ovat laskeneet huomattavasti, mikä on tasoittanut tuloeroja.  

o työttömyys ei ole noussut voimakkaasti, mikä selittää suuren osan suhteellisen 
köyhyysasteen pysymisestä samalla tasolla. Työttömyysaste on uusimpien tilastojen mukaan 
nyt noin prosenttiyksikön korkeampi kuin ennen kriisin alkua.  

Tulonjakotilaston tietojen viive tiedonkeruun ja julkistuksen välillä on vain pari vuotta, mikä on lyhyt aika 
väestökysely- ja rekisteriaineistojen kohdalla. Parinkin vuoden viive on kuitenkin pitkä aika 
päätöksenteossa, jossa kaivataan ajantasaisia tietoja. Esimerkiksi työllisyyden ja työttömyyden osalta 
tilastotietojen viive on vain kuukausi tai kaksi - työllisyyttä koskeva kysely tehdäänkin 
Tilastokeskuksessa kuukausittain. Ei liene mahdollista, että esimerkiksi väestön tuloja ja tulonjakoa 
koskevat kysely- ja rekisteritiedot kerättäisiin ja julkaistaisiin kuukausittain. 

Väestön tuloja koskevat tilastotiedot ovat parhaassakin tapauksessa pari vuotta vanhoja. Sen sijaan 
tiedot kotitalouksien työllisyydestä ja työttömyydestä sekä verotusta ja tulonsiirtoja koskevien 
lainsäädäntömuutosten vaikutuksista ovat käytännössä reaaliaikaisia. Verotuksen ja tulonsiirtojen 
mikrosimulointimallinnuksen avulla voimme kuitenkin päivittää esimerkiksi kotitalouksien tulotiedot 
vuodelta 2009 kuvaamaan vuoden 2012 tilannetta. Tässä voidaan käyttää ennakkotietoja työllisyydestä 
ja työttömyydestä, väestökehityksestä, verotuksesta sekä tulonsiirroista. Näiden tietojen avulla voimme 
ennustaa esimerkiksi tuloerojen ja köyhyysasteen vuonna 2012.  

Jo pari vuotta sitten VATT:ssa mikrosimulointimallilla tehdyt laskelmat ”ennustivat” suhteellisen 
köyhyysasteen kasvun pysähtyneen vuosina 2009-2010. Ennuste perustui vuoden 2008 tulotietoihin ja 
mikrosimulointimallilla ajantasaistettuihin tulonjaon tunnuslukuihin. Malli ennusti myös tuloerojen 
pysyvän samana vuonna 2009, mutta kasvavan vuonna 2010. Molemmat ennusteet osuvat hyvin 
yhteen juuri ilmestyneen Tulonjakotilaston 2010 ennakkotietojen sekä joulukuussa ilmestyneen 
Tulonjakotilaston kokonaistilaston 2010 kuvaamien tulonjaon ja köyhyysasteen kehityksen kanssa.  

Tällä hetkellä kiinnostaa luonnollisesti tulojaon ja köyhyyden kehitys vuosina 2011 ja 2012. Uudet 
mikrosimulointilaskelmat ennustavat, että vuonna 2011 tuloerot ja suhteellinen köyhyys säilyvät 
suunnilleen ennallaan tai kasvavat lievästi. Sen sijaan vuonna 2012 tuloerot ja köyhyysaste näyttäisivät 
supistuvan. Ennusteiden toteutumiseen vaikuttaa tietenkin, miten hyvin erilaisten tulojen kehitys on 
osattu ennakoida. 



Ajantasaistettujen tulonjaon estimaattien tuottaminen on vain yksi käyttömahdollisuus 
mikrosimulointimallille. Varsinaisesti mikrosimulointimalleja on kehitetty verotuksen ja tulonsiirtojen 
kustannus- ja tulonjakovaikutusten arviointiin. Suomessa on käytössä kolme eri mallia, joista yhdellä 
edellä kuvatut ennusteet on laskettu. Vuonna 2010 aloitettiin hanke yhteisen mikrosimulointimallin 
luomiseksi Tilastokeskukseen, jota ylläpidetään ja kehitetään keskitetysti. Uuden mallin pilottiversio on 
juuri valmistunut. Uuden yhteisen mallin yhtenä tavoitteena on mallin käyttömahdollisuuksien ja 
tutkimuskäytön laajentaminen. Yhtenä mallin kehittämisen tavoitteena on myös hyvinvointipalvelujen ja 
käyttäjämaksujen hyvinvointivaikutusten mallintaminen. 
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