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English summary: JUTTA microsimulation model
The JUTTA microsimulation model has been developed as a cooperative effort between
the Labour Institute of Economic Research, Åbo Akademi University and the Research
Department of the Finnish Social Insurance Institution. The model has been developed
further as part of research projects financed by Akava (Confederation of Unions for
Professional and Managerial Staff in Finland), the Yrjö Jahnsson Foundation, the Economic Council of Finland and the Ministry of Finance.
A central motivation for developing the model was the need to implement the microsimulation method also in research work performed outside the public administration,
including independent research institutions and universities as well as various nongovernmental organizations such as trade unions.
The JUTTA model is available for open use on the condition that the user has appropriate licenses to the data.
The JUTTA model is a static microsimulation model, also called a tax-benefit model.
It is comprehensive, encompassing the bulk of Finnish social security and personal tax
legislation over several years, from the beginning of the 1990s or even earlier. The only
significant limitation is the non-inclusion of the statutory earnings-related pension system. The model can be used both for hypothetical calculations analysing the effects of
different legislative assumptions and for microsimulation based on personal and household data. Based on the Statistics Finland income data (10,000–11,000 households and
28,000–30,000 individuals), the main model has to date been adapted for data covering
the years 2003–2007. There are also applications based on the register data of the Finnish
Social Insurance Institution.
The JUTTA model is divided into ten sub-models for each branch of legislation. The
sub-models are:
• SAIRVAK: sickness insurance benefits
• TTURVA: unemployment benefits
• KOTIHTUKI child care benefits and day-care fees
• OPINTUKI: study grants
• KANSEL: the national pension system (including tax-free sickness and disability
allowances and survivors’ pensions)
• VERO: personal taxes
• LLISA: benefits for families with children
• ELASUMTUKI: pensioners’ housing allowances
• ASUMTUKI: general housing allowances
• TOIMTUKI: means-tested income support.
For each of these sub-models a parameter system, a function system, a form system, a
microsimulation model, a report system and a documentation system have been built.
Finally there is a main microsimulation model called KOKOSIMUL for running the
sub-models and for producing the final results when calculating household disposable
income and various income distribution key data.
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The model is built using Microsoft Excel spreadsheets and Microsoft Access databases.
The “heart” of the system consists of function modules programmed in the C language.
There are ten main modules and a number of sub-modules for each branch of legislation.
These function modules provide a relatively high speed for calculations and add significant elasticity to the model. The functions and function modules are building blocks
that make it quite simple to enlarge the model and develop it further, and to adapt it to
different data and other software programs, such as SAS. The user interface is based on
Microsoft Office and programmed mainly with Visual Basic for Applications (VBA).
Documentation is integrated to the model with the help of Access databases, although
some documentation is also incorporated as normal word-processing files.
This manual has been written to offer guidance to present and future users of the JUTTA
microsimulation model.
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1 Johdanto
JUTTA-mikrosimulointimallia on kehitelty vuodesta 2003 lähtien Palkansaajien tutkimuslaitoksen, Åbo Akademin ja Kelan tutkimusosaston yhteistyönä. Tutkimushankkeet,
joiden rahoittamiseen ovat osallistuneet Akava, Yrjö Jahnssonin säätiö, talousneuvoston
sihteeristö (valtioneuvoston kanslia) ja valtiovarainministeriö, ovat edistäneet mallin
rakentamista. Keskeisenä motiivina mallin rakentamiselle on ollut tarve saada Suomessa
mikrosimulointimalli ja -menetelmä aikaisempaa laajempaan tutkimuskäyttöön, myös
korkeakouluihin ja valtionhallinnosta riippumattomiin tutkimuslaitoksiin. JUTTAmallia tarjotaan avoimeen käyttöön. Avoimen käytön rajoituksena ovat vain aineiston
käyttöluvat sekä käyttäjien resurssit tällaisen suhteellisen kompleksisen tutkimusmenetelmän soveltamisessa.
Nykymuodossaan JUTTA-malli on staattinen tulonsiirtojen ja henkilöverotuksen mikro
simulointimalli. Tällaisia malleja luonnehditaan englanninkielisessä kirjallisuudessa
usein sanalla tax-benefit-model. Myös nimitystä lakimalli käytetään. Tässä suhteessa
mallin perusperiaatteet eivät eroa muista vastaavantyyppisistä malleista ja esim. Suomessa aikaisemmin rakennetuista TUJA- ja SOMA-malleista.1 Niissä perusaineistona
on JUTTA-mallin tapaan tulonjakotilaston ns. palveluaineisto.2 JUTTA-mallissa on
kuitenkin joitakin erityispiirteitä, jotka voivat edistää sen laajempaa käyttöä. Mallin
peruskäyttö ei edellytä kalliita tai erikoistuneita ohjelmistoja, sillä se toimii Microsoft
Office Professional -paketissa. Mallin keskeisenä osana ovat itsenäisesti toimivat lainsäädäntöä kuvaavat funktiot. Niitä voi käyttää erilaisten ohjelmien ja aineistojen kanssa,
myös esimerkkilaskelmien tuottamiseen. Lomakkeet esimerkkilaskelmien tuottamiseen
ovat keskeinen osa JUTTA-mallia.
Mahdollisuuksien mukaan JUTTA-mallia laajennetaan lisäämällä siihen muita osioita,
esim. työvoiman tarjonnan ja välillisen verotuksen malleja. Staattista mallia on mahdollista laajentaa ottamalla huomioon työnantajamaksut ja sosiaaliturvan rahoitusta
säätelevät lait. Työeläkelainsäädännön mallintaminen on periaatteessa mahdollista
ainakin esimerkkilaskelmia varten. Ajantasaistamis- ja uudelleenpainotustoimintoja
on mahdollista kehittää. Teknisiä ratkaisuja on mahdollista muuttaa esim. pyrittäessä
suureen tehokkuuteen laajempien aineistojen muokkaamisessa.

1 Suomalaisista mikrosimulointimalleista ks. Anita Haataja: Suomalaiset mikrosimulointimallit päätöksenteon valmistelussa ja tutkimuksessa, VATT-keskustelualoitteita 296. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2003.
2 TUJA-mallista, ks. TUJA-käsikirja. Verotuksen ja etuuksien mikrosimulointimalli. Toim. Reino Niinivaara ja Heikki
Viitamäki. VATT-muistioita 72. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 2005. SOMA-mallista, ks. SOMA 2002.
Sosiaaliturvan ja etuuksien mikrosimulointimalli. Toim. Antti Parpo. Raportteja 3/2005. Helsinki: Stakes 2005.
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2 JUTTA-mallin pääpiirteet
JUTTA-malli on tarkoitettu Suomen tulovero- ja tulonsiirtojärjestelmän mallintamiseen siten, että se sopii sekä esimerkkilaskelmiin että staattiseen mikrosimulointiin.
Simulointimallin aineistona on Tilastokeskuksen tuottama tulonjaon palveluaineisto,
johon on liitetty myös Tilastokeskuksen toimittama vakuutusvalvonnan rekistereihin
perustuva työttömyysturva-aineisto. Tätä täydentää Kelan rekistereistä poimittu lisäaineisto, jonka ensimmäinen versio on vuodelta 2005. Mallikokonaisuuteen sisältyviä
funktioita on mahdollista käyttää simulointeihin myös muiden aineistojen kanssa.
JUTTA-mallissa otetaan huomioon seuraavat lainsäädäntölohkot (suluissa on mainittu
lainsäädäntövuodet, joilta lainsäädäntöä on tähän mennessä mallinnettu):
a. sairausvakuutuksen päivärahat (1982–2010)
b. työttömyysturva (1985–2010)
c. lasten kotihoidon tuki (1985–2010), päivähoitomaksut (1997–2010)
d. opintotuki (1992–2010)
e. kansaneläkkeet ja niihin liittyvät etuudet (1957–2010)
f. välitön verotus (1980–2010)
g. lapsilisät, äitiysavustukset ja elatustuki (1948–2010)
h. asumistuki (1990–2010)
i. eläkkeensaajien asumistuki (1990–2010)
j. toimeentulotuki (1989–2010).
JUTTA-malli muodostuu osamalleista. Osamallit, joita on mahdollista käyttää itsenäisesti, sisältävät sekä esimerkkilomakeosion että varsinaisen simulointisovellutuksen.
Osamalleille on annettu seuraavat nimet, joita käytetään yhdenmukaisesti mm. tiedostojen nimissä:
Henkilöverotus

VERO

Sairausvakuutuksen päivärahat

SAIRVAK

Työttömyysturva

TTURVA

Lasten kotihoidon tuki ja päivähoitomaksut

KOTIHTUKI

Opintotuki

OPINTUKI

Kansaneläkkeet ym.

KANSEL

Lapsilisät, elatustuki, äitiysavustukset

LLISA

Eläkkeensaajien asumistuki

ELASUMTUKI

Yleinen asumistuki

ASUMTUKI

Toimeentulotuki

TOIMTUKI

Yhteenveto/päämalli

KOKOSIMUL

Näille kahdeksalle mallille on rakennettu rinnakkain viisi eri järjestelmää:
PARAMETRIT
FUNKTIOT
ESIMERKKILOMAKKEET
SIMULOINTIMALLIT (ja niiden RAPORTIT)
DOKUMENTOINTI

JUTTA-käsikirja

Voidaan puhua parametri-, funktio-, lomake-, simulointi-, raportti- ja dokumenttijärjestelmästä. Nämä järjestelmät kattavat useamman lainsäädäntövuoden, mutta varsinainen
simulointimalli on rakennettu kullekin tarkasteluvuodelle erikseen aineiston laajuuden
vuoksi. Jos lainsäädännössä ei tapahdu suuria muutoksia ja jos käytettävissä olevan aineiston kenttien määrittelyt pysyvät valtaosin ennallaan, peräkkäisten vuosien mallit
voivat olla lähes kopioita toisistaan. Käytännössä sekä lainsäädännön että aineiston
muutokset vaativat jatkuvaa työtä mallin päivittämiseksi.
Toisinaan simulointimallit on rakennettu tilasto-ohjelmien pohjalle. Koska tässä ei menetellä näin, tulosten monipuolisempi tilastollinen analyysi on tehtävä pääosin muilla
ohjelmilla. Tietokantaohjelman tuottamia taulukoita ei ole hankala muuttaa muiden
ohjelmien lukemaan muotoon. Toisaalta myös tietokantaohjelman avulla voidaan laskea
keskeisiä tulonjakoa kuvaavia tunnuslukuja, kuten Gini-kertoimia ja eri tulodesiilien
tulo-osuuksia. Simulointimalleihin on liitetty raportointi, joka kertoo verojen ja tulonsiirtojen summat, käytettävissä olevat tulot ym. koko väestön tasolle korotettuna ja myös
eri tulodesiileille summattuna. Päämallissa KOKOSIMUL lasketaan myös käytettävissä
olevien tulojen uusi desiilijako, köyhyysrajat ja -asteet sekä Gini-kerroin.
Tietokantamuodon yksi etu on tiedon hallittavuuden parantuminen. Mallia rakennettaessa tarvitaan suuri määrä erilaisia parametreja, funktioita, muuttujia, apumuuttujia,
loogisia testauksia, välituloksia, taulukoita ym. Tämän kokonaisuuden hallitsemiseen
tietokantaohjelmat sopivat hyvin vaatiessaan tiettyä kurinalaisuutta aineiston organisoinnissa. Staattisen simulointimallin rakentamiseen vaativampia tilastotieteellisiä
funktioita tai käsitteitä ei juuri tarvita, vaan kyse on pääosin erilaisista loogisista testeistä ja suhteellisen yksinkertaisista laskutoimituksista, joiden kokonaismäärä kylläkin voi olla suuri. Myös mallin dokumentaatio on mahdollista rakentaa suurelta osin
tietokantamuotoon. Tietokantatoiminnot on mahdollista ohjelmoida, jolloin saadaan
käyttöliittymä ainakin peruslaskelmia varten.
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3 Miten alkuun?
JUTTA-malli on kaikkine osamalleineen ja tiedostoineen melko laaja kokonaisuus.
Mallin päivittäminen vuosittain laajentaa edelleen malliin sisältyvää aineistoa. Tässä
luvussa on lyhyt opastus mallin joihinkin perusominaisuuksiin. Luku on jäsennetty
muutamiin kysymyksiin ja vastauksiin sekä niihin liittyviin esimerkkeihin.
A) Miten löydän JUTTA-malliin sisältyvät tiedostot?

Linkit kaikkiin keskeisiin tiedostoihin ovat Excel-tiedostossa JUTTA.xls. Tähän tiedostoon viittaava pikakuvake kannattaa sijoittaa Windows-työpöydälle. Ks. kuva 1.
Kuva 1. JUTTA.XLS-avaustiedosto.

B) Miten teen JUTTA-mallilla esimerkkilaskelmia?

JUTTA-mallissa on mahdollista tehdä esimerkkilaskelmia kaikista niistä lainsäädäntö
lohkoista, joita malliin sisältyy. Kullekin lainsäädäntölohkolle on Excel-taulukoista
muokatut omat esimerkkilomakkeet. Lisäksi on laadittu valmiita esimerkkiperheitä,
joille voidaan laskea useampia etuuksia ja veroja yhtä aikaa.
Kaikissa esimerkkilomakkeissa on sama periaate. Sinisiin soluihin käyttäjä sijoittaa
arvoja erilaisille muuttujille. Keltaisissa soluissa on mallin laskemia arvoja. Kun sinisiin
soluihin on sijoitettu uusia arvoja, laskelma päivitetään painamalla F9-näppäintä, ellei
laskelma päivity automaattisesti. Kaikissa esimerkkilomakkeissa on mahdollista tehdä
taulukoita, joilla yhden tai useammankin muuttujan vaikutusta laskelman tulokseen
selvitetään.
Suuri osa esimerkkilomakkeista mahdollistaa lainsäädännön seuraamisen kuukausitasolla. Verotuksessa, yleisessä asumistuessa ja eläkkeensaajien asumistuessa voi tehdä
laskelmia vain kalenterivuositasolla.
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Esimerkki 1. Mikä on ansiosidonnainen päiväraha syyskuussa 2008, jos palkkani on 2 500 euroa
kuukaudessa?

Avaa tiedosto Tturvalomake.xls. Avaa siitä laskentataulukko tturva _ kuuk. Siinä
on ensimmäisenä esimerkkilomake ansiosidonnaisen päivärahan laskentaa varten
kuukausitasolla.
Sijoita lomakkeen riveille sinisiin soluihin seuraavia arvoja: Vuosi 2008, Kuukausi 9, Päivärahan perusteena olevan kuukausipalkka 2 500. Inflaatiokertoimen eli Inf-muuttujan
arvo on normaalisti 1. Lomakkeessa on eräitä muita muuttujia, joita ei normaalisti tarvita.
Kohtiin, joissa kysytään oikeutta korotettuun ansio-osaan tai työllistymisohjelmalisään,
voidaan kirjoittaa EPÄTOSI tai 0, joka ohjelmalle merkitsee samaa. Huollettavina olevien lasten lukumääräksi merkitään 0 tai jokin positiivinen kokonaisluku. Päivärahasta
vähennettävä muu sosiaalietuus on yleensä 0.
Kun olet sijoittanut sinisiin soluihin oikeat arvot, voit päivittää laskelman painamalla
F9-näppäintä. Tällöin lomake ilmoittaa ansiosidonnaisen päivärahan kuukausitasolla
ja myös päivärahana, jonka suuruuden pitäisi olla 61,35 euroa.
Esimerkki 2. Miten ansiosidonnainen päiväraha riippuu palkan suuruudesta?

Edellisestä esimerkistä voidaan jatkaa napsauttamalla lomakkeessa olevaa painiketta
Tee taulukko . Esille tulee valintaikkuna. Valitaan optio ”Yhden muuttujan taulukko”.
Kohtaan ”Ensimmäinen muuttuja” poimitaan hiirellä se solu, jossa olevan arvon vaikutuksesta nyt ollaan kiinnostuneita, toisin sanoen kuukausipalkan sisältävä solu F16.
Tämän soluviittauksen voi myös kirjoittaa valintaikkunaan muodossa F16 tai $F$16.
Tämän jälkeen on määriteltävä vaihteluväli kuukausipalkalle. Se voidaan määritellä
esim. seuraavasti: kirjoitetaan kohtaan alaraja 1 000, kohtaan askel 100 ja kohtaan yläraja
5 000. Näin tutkitaan kuukausipalkan vaikutusta päivärahaan, kun kuukausipalkka
vaihtelee 100 euron välein välillä 1 000–5 000 euroa.
Lisäksi valintaikkunan kohtaan ”Solu, jonka muutoksia analysoidaan”, on poimittava
hiirellä tai kirjoitettava suora viittaus siihen soluun, jonka arvon muutoksista ollaan
kiinnostuneita. Se on tässä tapauksessa ansiosidonnainen päiväraha kuukausitasolla
(solu F19) tai päivätasolla (solu F20).
Tämän jälkeen voidaan napsauttaa valintaikkunan painiketta Tee taulukko . Ohjelma
luo uuden tiedoston, jossa nähdään taulukkona ansiosidonnaisen päivärahan riippuvuus
kuukausipalkasta, kun palkkatulo on 1 000–5 000 euroa.
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C) Miten voin kokeilla muutoksia lainsäädännön parametreihin?

JUTTA-mallissa lainsäädännön parametreihin voi kokeilla muutoksia Excel-parametri
tiedostojen avulla. Tietokantatiedosto Parametrit.mdb on tarkoitettu oikeiden parametrien pysyvään tallentamiseen. Muutoksia voi kokeilla tekemällä muutoksen Exceltiedostossa (esim. työttömyysturvamallin kohdalla tiedostossa Tturvaparam.xls), ja
tallentamalla muutokset väliaikaisesti ns. binääritiedostoon. Tämä tehdään painikkeella
Tee tiedosto .
Esimerkki 3. Miten työttömien peruspäivärahan 5 euron korotus vaikuttaa ansio sidonnaisen
päivärahan suuruuteen?

Sulje aikaisemmin avaamasi tiedosto Tturvalomake.xls. Avaa tiedosto Tturvaparam.
xls. Etsi taulukosta peruspäivärahan suuruutta tarkoittava parametri Perus. Jos haluat
tehdä laskelmia vuoden 2008 lainsäädännöllä, lisää riville 1.1.2008 parametrin arvoon
5 euroa, jolloin parametri saa arvon 29,51 euroa. Koska vuodelle 2008 työttömyysturvassa on vain yhdet parametrien arvot, riittää kun muutos tehdään tammikuussa 2008
voimaan tulleeseen arvoon.
Tämän jälkeen napsauta painiketta Tee tiedosto . Laskentataulukossa ”Tarkistus” voi
tarkistaa, ovatko parametrien arvot siirtyneet oikein binääritiedostoon. Jos binääri
tiedostot ovat ohjelmien käytössä, muutokset eivät yleensä tallennu oikein. Siksi tämän
esimerkin alussa kehotettiin sulkemaan tiedosto Tturvalomake.xls, joka käyttää laskelmissaan näitä binääritiedostoja.
Kun näin parametreihin on tehty muutos, voit toistaa esimerkkien 1 ja 2 laskelmat
nähdäksesi, millainen vaikutus peruspäivärahan korotuksella on ansiosidonnaiseen
päivärahaan.
Muista kokeilun jälkeen palauttaa käyttöön alkuperäiset, oikeat parametrit. Napsauta
tiedostossa Tturvaparam.xls painiketta Palauta alkuperäiset . Vastaa myöntävästi,
kun ohjelma kysyy, tallennetaanko siirretyt tiedot binääritiedostoon tai napsauta vielä
lopuksi painiketta Tee tiedosto .

D) Miten voin simuloida lainsäädännön muutosten vaikutuksia kotitalouksien tuloihin ja julkisiin
menoihin?

Esimerkkilaskelmilla voi selvittää lainsäädännön vaikutuksia vain yksittäisen perheen
tai kotitalouden kohdalla, tai tyyppitapauksissa, jotka mahdollisesti edustavat laajempaa
joukkoa. Kun halutaan tietää vaikutukset koko väestön tai joidenkin ryhmien tasolla,
on siirryttävä varsinaisten simulointimallien käyttöön.
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Esimerkki 4. Miten peruspäivärahan viiden euron korotus vaikuttaa työttömyysturvan menoihin?

Jotta tähän kysymykseen voi vastata, on ensin ajettava TTURVA06-simulointiohjelma
oikeilla parametrien arvoilla. Sitä varten palautetaan ensin TTURVA-malliin oikeat
parametrit, kuten esimerkissä 3 on selostettu.
Avaa tiedosto Tturva06.mdb. Napsauta avautuvan lomakkeen painiketta Simulaatio .
Sen jälkeen avautuvassa uudessa lomakkeessa napsauta painiketta Simuloi . Valitse
optio ”Perusajo”. Tämä varmistaa, että laskelmassa käytettävät apumuuttujat on oikein
johdettu. Odota simulointiajon päättymistä, josta ohjelma ilmoittaa viestillä.
Tämän jälkeen avaa Excel-tiedosto Tturva06_raportti.xls. Napsauta painiketta
Raportit . Excel taulukosta näet eri työttömyysturvalajien menot sekä alkuperäisen
datan mukaan että mallin laskemina. Ota tiedot talteen esim. kopioimalla ne uuteen
tiedostoon, jonka nimi olkoon vertailu.xls.
Sulje Tturva06.mdb. Sen jälkeen avaa uudelleen Excel-parametritiedosto Tturvaparam.
xls. Lisää parametriin Perus 5 euroa vuoden riville 1.1.2006. Parametrin arvoksi tulee
28,50 euroa. Tässä parametrin muutos tehdään yksinkertaisuuden vuoksi vuoden 2006
arvoon, joka on sama kuin aineistovuosi. Jos muutos tehtäisiin vuoden 2008 parametriin,
olisi erikseen pohdittava, miten rahan arvon muuttuminen otetaan huomioon. Muuta
sitten parametritaulukko binääritiedostoksi, kuten esimerkissä 3 selostettiin.
Nyt avaa uudelleen Tturva06.mdb. Napsauta avautuvan lomakkeen painiketta
Simulaatio . Sen jälkeen avautuvassa uudessa lomakkeessa napsauta painiketta Simuloi .
Valitse optio ”Simulaatioajo”. Älä vastaa kysymykseen ”Käytetäänkö ajantasaistuskertoimia?”. Kun ohjelma kysyy lainsäädäntövuotta ja deflaattoria, hyväksy tarjotut arvot
2006 ja 1. Hyväksy myös muut ohjelman tarjoamat kerrointen arvot.
Kun simulointiajo on päättynyt ohjelman antamaan ilmoitukseen, palaa tiedostoon
Tturva06_raportti.xls ja napsauta painiketta Raportit . Kopioi tulokset aiemmin
luomaasi tiedostoon Vertailu.xls, jossa näet, miten peruspäivärahan 5 euron korotus
vaikuttaa työttömyysturvamenoihin.
Esimerkki 5. Miten peruspäivärahan 5 euron korotus vaikuttaa kotitalouksien käytettävissä oleviin
tuloihin ja tulonjakoon?

Tämä kysymys on laajempi kuin edellinen, koska nyt on otettava huomioon myös peruspäivärahan välilliset vaikutukset verotukseen, asumistukeen ja toimeentulotukeen. Se
edellyttää päämallin KOKOSIMUL ajamista. TTURVA-simulointimalli ei yksin riitä.
Palauta jälleen oikeat parametrit parametritiedostoihin, kuten edellä esimerkin 3 lopussa
selostettiin.

13

JUTTA-käsikirja

Avaa tiedosto Kokosimul06.mdb. Napsauta avautuvan lomakkeen painiketta
Simulaatio . Avautuvasta lomakkeesta voit valita, mitkä osamallit ajetaan. Kun valitset
TTURVA, valituiksi tulevat myös VERO, ASUMTUKI ja TOIMTUKI. Tämä on riittävää,
mutta halutessasi voit ajaa myös kaikki mallit.
Napsauta painiketta Simuloi . Valitse optio ”Perusajo”. Odota simuloinnin päättymistä,
josta ohjelma ilmoittaa. Sen jälkeen avaa Excel-tiedosto Kokosimul06_raportti.xls.
Koska päämallissa tulosten laskenta on hieman laajempi tehtävä kuin osamalleissa, on
napsautettava painiketta Laskenta . Sen jälkeen voit tuottaa raportin samalla tavalla
kuin edellisessä esimerkissä ja myös tallentaa tulokset uuteen erilliseen tiedostoon
vertailuja varten.
Tämän jälkeen voit korottaa peruspäivärahan parametria 5 eurolla samalla tavalla kuin
edellisessä esimerkissä. Jatka ajamalla KOKOSIMUL06-mallin simulointiohjelma samalla tavalla kuin edellä, mutta valitse ajotavaksi ”Simulaatioajo” ja hyväksy ohjelman
tarjoama lainsäädäntövuosi ja deflaattori.
Palaa tiedostoon Kokosimul06_raportti.xls ja tuota uudestaan raportti samalla tavalla
kuin edellä. Kopioi tiedot erilliseen, edellä luotuun vertailutiedostoon. Nyt voit verrata
kahden eri ajon tuloksia ja näet peruspäivärahan 5 euron korotuksen vaikutukset mm.
kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin ja erilaisiin tulonjakoindikaattoreihin.
E) Miten löydän selityksen mallin sisältämille erilaisille elementeille, kuten funktioille, parametreille ja taulukoille?

JUTTA-mallissa on eritasoista dokumentointia. Keskeinen osa dokumentaatiosta
sisältyy Access-tietokantatiedostoon Systeemi.mdb. Se sisältää funktioiden, funktioiden muuttujien ja parametrien määritelmät, usein myös niihin liittyviä lisätietoja ja
huomautuksia.
Excel-lomake ja parametritiedostot on linkitetty Systeemi.mdb-tietokantaan siten, että
valitsemalla funktion, muuttujan tai parametrin nimen ja napsauttamalla sen jälkeen
painiketta ?F , ?M tai ?P käyttäjä saa näkyville vastaavat määritelmät. Vaihtoehtoisesti voi käyttää näppäinyhdistelmiä ctrl+f, ctrl+m tai ctrl+p.
Lisäksi Access-tietokantatiedostoissa kaikkiin käytössä oleviin taulukoihin, taulukoiden
kenttiin sekä tietokantakyselyihin on pyritty liittämään kuvaileva teksti. Simulointiohjelmien kulku on selostettu SimulDokum-nimisissä taulukoissa, lomakkeissa ja raporteissa. Access- ja Excel-tiedostoissa on yleensä myös painike Info tai Mallin info , jota
napsauttamalla saadaan perustietoa kyseisen tiedoston tarkoituksesta.
Word-tiedostoissa on selostettu malliin mukaan otettua lainsäädäntöä. Esimerkiksi
työttömyysturvalainsäädännön muutoksia on selostettu tiedostossa Tturvadokum.
doc. Näissä tiedostoissa on lyhyet viittaukset mallin sisältämiin funktioihin, funktioiden muuttujiin ja parametreihin. Esimerkiksi viimeksi mainitun tiedoston sivuilla 5–7
selostetaan peruspäivärahan suuruuteen vaikuttanutta lainsäädäntöä. Sivulla 5 viitataan
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parametriin Perus. Jos tämä teksti valitaan ja painetaan näppäinyhdistelmää ctrl+p,
saadaan näkyville tieto tämän parametrin merkityksestä.
Simulointimalleissa hyödynnetään Tilastokeskuksen tuottamaa tulonjakoaineistoa.
Tämän aineiston dokumentoinnista vastaa Tilastokeskus, joka toimittaa aineiston mukaan varsin kattavan selostuksen eri muuttujien (tietokannan kenttien) merkityksestä.
JUTTA-mallin taulukoissa on mahdollisuuksien mukaan toistettu sama kenttien lyhyt
kuvaus, joka Tilastokeskuksen dokumentointiin sisältyy.
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4 JUTTA-mallin tekninen rakenne
JUTTA-malli on rakennettu pääosin Microsoft Office Professional -ohjelmiston varaan.
Office-ohjelmat ovat perustana mallin käyttöliittymälle. Sen lisäksi keskeisessä osassa
ovat lainsäädäntöä mallintavat funktiot, jotka on ohjelmoitu erillisiksi moduuleiksi.
Yhteenveto teknisistä ratkaisuista on seuraava. Tätä on havainnollistettu kuvassa 2.
1) Mallien parametrit tallennetaan Access-tietokantaan yhdeksi tiedostoksi (Parametrit.mdb).
2) Parametritaulukot otetaan tietokannasta Excel-taulukoihin, joissa käyttäjä voi
tehdä niihin muutoksia tai kokeiluja ja joiden avulla ne muutetaan yksinkertaisiksi
binääritiedostoiksi (flat file) Excel-makrolla (Visual Basic -makrolla).
3) Vero- ja tulonsiirtofunktiot tehdään C++-kielellä erillisiksi moduuleiksi, joita
Access ja Excel ja mahdollisesti muutkin ohjelmat (esim. SAS) voivat käyttää.
Näitä moduuleja voi kutsua dll-tiedostoiksi (dynamically linked library).
4) Mainitut dll-moduuliin ohjelmoidut funktiot lukevat parametrit kohdan 2) mukaisesti tuotetuista tiedostoista.
5) Simulointimallit rakennetaan Access-tietokannoista. Laskennan eri vaiheet
toteutetaan tietokantakyselyinä (SQL-kieli) soveltamalla kohdan 3) funktioita.
Kullekin lainsäädännön lohkolle laaditaan oma malli (”osamalli”).
6) Laaditaan myös yhteenvetomalli (”päämalli”) Access-tietokantasovellutuksena.
7) Osamalleista ja päämallista haetaan keskeiset tulokset Excel-raportteihin.
8) Simulointimallin laskennan eri vaiheet ohjelmoidaan Accessissa Visual Basicilla, joka on välineenä käyttöliittymän rakentamisessa myös Excel-lomakkeisiin.
(Visual Basic for Applications, Excel- ja Access-versiot sekä Data Access Objects
ja Active Data Objects).
9) Järjestelmä sisältää myös kullekin lainsäädäntölohkolle tarkoitetut esimerkki
lomakkeet, jotka on toteutettu Excel-tiedostoina. Näissä luetaan samoja funktio
moduuleja ja parametritiedostoja kuin varsinaisissa simulointimalleissa.
10) Dokumentaatiota on koottu tietokantatiedostoon Systeemi.mdb. Eri mallien yhteyteen on lisäksi ohjelmoitu toimintoja, jotka tuottavat dokumentaatiota mallista,
esimerkiksi taulukoiden muuttujaluetteloita ja tietokantakyselyjen määrittelyjä.
Excel-tiedostoista ja Word-dokumenteista on rakennettu linkit Systeemi.mdbtiedostoon. Simulointimalleissa taulukoihin, kyselyihin ja niiden kenttiin on
pyritty liittämään kuvaileva teksti, aina kun se on mahdollista.
Ajateltaessa mallin tai sen osien mahdollista käyttöä muissa ohjelmaympäristöissä tai
muiden ohjelmien yhteydessä voidaan todeta seuraavat näkökohdat:
• Dll-muotoon ohjelmoituja funktiokirjastoja on mahdollista käyttää joissakin
muissa tilasto-, tietokanta- ja taulukkolaskentaohjelmissa.
• C-kieliset funktiokoodit voidaan suurelta osin siirtää myös muihin käyttöjärjestelmiin.
• SQL-kieltä käytetään useissa tietokantaohjelmissa ja myös joissakin tilastoohjelmissa.
• Taulukoiden muuntaminen erilaisten ohjelmien tunnistettavissa olevaan muotoon
ei ole ongelma.
• Visual Basic -ohjelmointijärjestelmä toimii yleensä vain Microsoftin ohjelmissa.
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Kuva 2. Jutta-mallin tekninen rakenne.
KÄYTTÖLIITTYMÄ MS Office ja ohjelmointikielenä Visual Basic for Applications (VBA)

Lainsäädännön
parametrit
tietokantana
(Access),
parametrit.mdb)

Tietojen ja funktioiden
muunnos
Tietojen ja funktioiden
lukeminen

Parametrit eri
lainsäädäntölohkoille;
käyttäjä voi tehdä
muutoksia (Excel), (esim.
sairvakparam.xls)

Dokumentaatiota tekstinä
(Word),
(esim. sairvakdokum.doc)

Dokumentaatiota
tietokantana
(systeemi.mbd)
Parametrit
binääritiedostoina
(esim.
sairvaktaulu.dat)

Funktiot eri lainsäädäntölohkoille
C- kielellä (C++),
(esim. sairvak.cpp)

Data eri vuosille
(tulonjakoaineisto), (esim.
palv05.mdb)

Funktiot
dll-moduuleina
(esim. sairvak.dll)

Simulaatiosovellus
eri vuosille ja
lainsäädäntölohkoille
tietokantakyselyinä (SQLkieli ja Access & DAO),
(esim. sairvak05.mbd)
sairvak05.mdb)
”Päämalli” eri vuosille
tietokantakyselyinä
(SQL-kieli, Access ja
DAO), (esim.
kokosimul05.mdb)

Lomakkeet eri
lainsäädäntölohkoille esimerkkilaskelmia varten
(Excel), (esim. sairvaklomake.xls)

Raportteja
(Excel), (esim.
sairvak05_
raportti.xls)

JUTTA-malli perustuu osittain itsenäisiin, toisistaan riippumattomiin moduuleihin, joten käyttäjä ei tarvitse välttämättä kaikkia mallikokonaisuuteen kuuluvia tiedostoja eikä
kaikkia mallin rakentamisessa käytettyjä ohjelmia. Voidaan ottaa huomioon seuraavaa:
• Esimerkkilomakkeet ja varsinaiset simulointimallit eivät ole toisistaan riippuvaisia, joten jommankumman järjestelmän voi asentaa erikseen, jos tarvetta
molemmille ei ole.
• Käyttäjä ei tarvitse välttämättä funktioiden C-koodia, joten C-kooditiedostot ja
C-kääntäjä voidaan jättää kokonaisuudesta pois.
• Eri lainsäädäntölohkojen malleja (sekä esimerkkilomakkeita että simulointi
malleja) voidaan käyttää erillisinä malleina.
• Malliin valmiina sisältyviä funktioita voi käyttää itsenäisesti käyttäjän omien
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mallien rakentamiseen, joten edes valmiit Excel-esimerkkilomakkeet eivät ole
välttämättömiä.
• Esimerkkilomakkeiden käyttö ei välttämättä edellytä Access-tietokantaohjelman
käyttämistä, sillä Excel lukee Access-parametritaulukoita suoraan.
• Vähimmäisvaatimuksena JUTTA-mallin käyttöönotolle ovat parametritiedostot
ja niitä lukevat funktiomoduulit.
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5 Lainsäädännön mallintaminen: parametrit ja funktiot
Sekä lainsäädännön toimintaa havainnollistavat esimerkkilomakkeet että varsinaiset
simulointimallit edellyttävät lainsäädännön mallintamista. Mallintamisessa on kaksi
askelta: parametritaulukoiden rakentaminen ja funktioiden luominen.
Parametrit tarkoittavat tässä yhteydessä lainsäädännön erilaisia euromääriä (tai markkamääriä) sekä muita lainsäädännössä olevia erilaisia vakioita ja kertoimia, mm. asumistuen
pinta-alarajoja. Nämä parametrit taulukoidaan ensin usealta vuodelta, myös takautuvasti.
Alkupisteeksi on yleensä valittu jokin lainsäädännön taitekohta, esimerkiksi vuonna 1985
voimaan tullut työttömyysturvauudistus, tai sitten sopiva pyöreä vuosiluku, esimerkiksi
1980 tai 1990.
VERO-, ASUMTUKI- ja ELASUMTUKI-malleissa parametrit on määritelty kaikille
niille kalenterivuosille, joiden lainsäädäntö on otettu huomioon. Muissa malleissa
parametrit on määritelty vain niille kuukausille, jolloin parametreissa on tapahtunut
muutoksia. Jos jonakin vuonna parametreissa ei ole tapahtunut mitään muutoksia,
tällaiseen vuoteen viittaavaa riviä ei ole parametritaulukossa.
Jokaiselle parametrille on annettu lyhyt nimi. Parametrin nimi on olennainen, koska
samaa nimeä käytetään parametritietokannassa, C-koodissa, Excel-tiedostoissa ja
dokumentaatiossa. Esimerkiksi työttömien peruspäivärahaa tarkoittavan parametrin
nimi on Perus. Se on sarakkeen otsikkona Access- ja Excel-parametritaulukoissa. Nimeä
Perus käytetään myös C-koodissa viittamaan parametrimatriisin oikeaan sarakkeeseen.
Parametri määritellään Systeemi.mdb-tiedoston taulukossa param_ tturva.
Parametritaulukoiden rakentamisessa on seurattu mahdollisimman pitkälti lainsäädäntötekstiä, mutta siitä on joitakin poikkeuksia. Erillisten parametrien lukumäärän
kasvun rajoittamiseksi on joissakin tapauksissa useammassa laissa tai lainkohdassa
määritellyllä parametrilla vain yksi vastine JUTTA-mallin parametritaulukoissa. Esimerkiksi KANSEL-mallissa parametri TukiOsPros tarkoittaa tulosidonnaisuuskerrointa,
jota käytetään paitsi kansaneläkkeen aikaisempien tukiosien ja lisäosien myös nykyisten
kansaneläkkeiden sekä lesken- ja lapseneläkkeiden laskemisessa. Parametri esiintyy
useassa lainkohdassa, mutta JUTTA-mallin parametreina vain kerran.
Parametritaulukoita on joissakin tapauksissa ”normalisoitu” ohjelmoinnin helpottamiseksi. Esimerkiksi lapsilisät ovat parametritaulukossa yhdenmukaisesti kuukausiarvoina,
vaikka alun perin lapsilisät määriteltiin laissa vuosiarvoina. Tuloveroasteikkoja kuvaavissa parametritaulukoissa on 12 saraketta, vaikka nykyisin tuloveroasteikossa on enää vain
neljä porrasta. Ylimääräiset sarakkeet on täytetty asteikon ylimmän portaan luvuilla.
Asumistuen vuokranormitaulukossa on 10 asuntojen ikäluokkaa, vaikka nykyisessä
asetuksessa on määritelty vain kolme ikäluokkaa. Tällä tavoin voidaan ottaa huomioon
ikäluokituksessa tapahtuneet muutokset, ja malli löytää aina oikean ikäluokan taulukosta
ilman, että ohjelmaa tarvitsisi muuttaa ikäluokkien lukumäärän muuttuessa.
Parametrit, joita ei ole jollekin vuodelle määritelty, ovat parametritaulukoissa yleensä
nollia. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää lukua 1 eli 100 prosenttia. Joissakin tapauk
sissa käytetään suurta lukua, kuten 9999 tai 999999 ilmaisemaan jonkin rajan puuttu-
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mista ja ylittämisen mahdollisuutta. Esimerkiksi VERO-mallin parametritaulukossa
vuoden 1980 parametri MatkYlaraja on ilmaistu luvulla 999999, koska vuonna 1980
työmatkakulujen vähentämisessä ei ollut ylärajaa. Yläraja määriteltiin vasta vuodesta
1981 lähtien. Jos vuoden 1980 parametrina olisi nolla, parametria käyttävä funktio voisi
aiheetta nollata työmatkakulujen vähennyksen.
Lainsäädännöstä poistuva parametri on usein syytä säilyttää parametritaulukoissa
samaistamalla se johonkin säilyvään parametriin. Kun esimerkiksi toimeentulotuen
kuntaryhmitys poistui vuoden 2008 alussa, yksinäisen henkilön perusosa toisessa
kuntaryhmässä (parametri YksinKR2) voitiin määritellä yhtä suureksi kuin yksinäisen
henkilön perusosa ensimmäisessä kuntaryhmässä (parametri YksinKR1).
Parametritaulukot ovat JUTTA-mallissa kolmessa tai pikemminkin neljässä eri muodossa. Pysyvät muutokset tallennetaan Access-tietokantaan Parametrit.mdb. Sieltä
ne luetaan Excel-tiedostoon, jonka avulla niihin voidaan tehdä kokeiluja ja jossa ne
muutetaan edelleen ns. binääritiedostoksi (tiedostojen tunnisteena on dat.) Tällainen
Excel-parametritiedosto on laadittu jokaiselle osamalliselle erikseen. Dll-funktiomoduuli lukee tämän binääritiedoston C-matriisiksi, joka on neljäs, käyttäjälle suoraan
näkymätön muoto.
Lainsäädännön laskukaavat ohjelmoidaan funktioiksi C-kielellä. Funktio lukee parametritaulukoita valiten niistä haluttua lainsäädäntövuotta tai -kuukautta vastaavan
rivin. C-kääntäjän avulla tuotetaan kullekin lainsäädäntölohkolle oma funktiomoduuli
(dll-tyyppinen tiedosto). Näitä funktiomoduuleja voidaan käyttää eri ohjelmien, mm.
Excelin ja Accessin, yhteydessä. Liitteessä 2 on tarkemmin kuvattu niitä periaatteita,
joita C-koodin tuottamisessa on käytetty.
Funktioita ja malleja rakennettaessa on noudatettu seuraavia periaatteita:
• Funktiot sisältävät usean vuoden lainsäädännön, mikä helpottaa ajallisten muutosten vertailua.
• Tulovero- ja asumistukifunktiot on rakennettu alun perin kalenterivuoden tasolle. Muiden tulonsiirtojen mallintamisessa funktiot on ensin rakennettu kuukausitasolle, ja kalenterivuositaso johdetaan keskiarvona kuukausifunktioista.
Useimmista kuukausitason funktioista on olemassa myös vuositason muunnelma,
joka laskee etuuden keskiarvon vuositasolla, yleensä kuukautta kohden (ei siis 12
kuukauden arvoa).
• Parametritaulukoissa on säilytetty markat vuoteen 2001 asti. Sen jälkeen luvut
ovat euroja. Markkojen säilyttäminen vuoteen 2001 asti helpottaa dokumentointia sekä mallin ja lainsäädännön yhteyden tarkistamista. Ohjelma huolehtii
markkamääräisten parametrien muuttamisesta euroiksi.
• Ikärajoja tai etuuksien saantiaikoja (kuukausia tai päiviä, esim. työttömyysturvan
500 päivän rajaa) ei ole yleensä sisällytetty parametritaulukoihin. Periaatteessa
niin voitaisiin tehdä, mutta JUTTA-mallissa ikärajojen tarkistaminen tapahtuu
pääosin muulla tavalla itse funktioita käytettäessä. (Huom! Poikkeuksena on
kansel2-parametritaulukko, johon sisältyvät eläkkeen lykkäys-, varhennus- ja
asuinaikakertoimeen liittyvät ikärajat.)
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• Funktiot laskevat verot ja tulonsiirrot euromääräisinä. Ne muuntavat vuotta 2002
edeltävät parametrit markoista euroiksi ja edellyttävät, että muuttujat annetaan
euromääräisinä.
• Lähes kaikissa funktioissa on muuttujana ”inflaatiokerroin” eli deflaattori/inflaattori, jolla verotuksen tai tulonsiirtojen euromääräiset parametrit voidaan muuntaa
jollakin indeksillä halutun vuoden tasoon. Tämä muuttujan nimenä on kaikissa
funktioissa inf. Tätä muuttujaa voidaan käyttää myös valuutan muunnoksiin
(euroista markoiksi tai päinvastoin).
• Mallissa on kokeiltu käänteisfunktioiden rakentamista mm. seuraavissa tapauksissa: ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan perusteena olevan palkan laskeminen, sairauspäivärahan ja vanhempainpäivärahan perustana olevan työtulon
laskeminen, lasten kotihoidon tuen suuruuteen vaikuttavien tulojen johtaminen,
kansaneläkkeeseen ja perhe-eläkkeiden määräytymiseen vaikuttavan ansioeläkkeen suuruuden päättely sekä asumistukeen vaikuttavien tulojen johtaminen
silloin, kun asumistuki ja asumiskustannukset ovat tiedossa. Samoin on käytettävissä funktioita, jotka päättelevät tiettyä verojen jälkeistä nettotuloa vastaavan
bruttotulon.
JUTTA-mallin funktio- ja parametrijärjestelmän laajuutta kuvaa taulukko 1.
Taulukko 1. JUTTA-mallin funktio- ja parametrijärjestelmän laajuus.

Lainsäädäntövuodet

Ohjel- ParaParametrimametritaulumoduu- taulu- Parakoissa
leja
koita metreja
soluja

Funk- Muuttioita tujia

Mallin kuvaus

Lyhenne

Henkilöverotus

VERO

1980–2010

1

5

182

5 766

65

92

Työttömyysturva

TTURVA

1985–2010

1

1

38

1 216

16

25

Lasten kotihoidon tuki ja
päivähoitomaksut

SAIRVAK

1982–2010

1

1

24

768

6

14

Sairausvakuutuksen
päivärahat

KOTIHTUKI 1985–2010

1

1

30

720

9

15

Kansaneläke ym. KANSEL

1957–2010

2

2

106

10 863

25

45

Opintotuki

1992–2010

1

1

59

1 062

12

18

1948–2010

1

1

12

936

8

12

Asumistuki

ASUMTUKI 1990–2010

3

66

60

137 520

17

22

Eläkkeensaajien
asumistuki

ELASUMTUKI

1990–2010

1

1

32

672

3

21

Toimeentulotuki

TOIMTUKI

1989–2010

1

1

18

396

4

21

13

80

561

159 919

165

285

OPINTUKI

Lapsilisät, äitiys- LLISA
avustus, elatustuki

Yhteensä
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6 Simulointimallien rakenne
Simulointimallit, jotka on koottu Access-tiedostoiksi, ovat melko laajoja kokonaisuuksia,
koska ne sisältävät varsinaisen simulointiohjelman ohella aputoimintoja mm. mallien
päivitystä, dokumentointia ja raportointia varten.
Simulointimallit sisältävät mm. seuraavia osia:
• Taulukoita, joihin on poimittu tietoja aineistosta. Näiden taulukoiden nimi alkaa
yleensä sanalla base.
• Taulukoita, joissa varsinaiset laskelmat suoritetaan. Näiden taulukoiden nimi
alkaa yleensä sanalla output.
• Taulukoita, joihin laskettuja tietoja tallennetaan KOKOSIMUL-malliin siirtämistä
varten. Näiden taulukoiden nimi alkaa sanalla tulokset.
• Taulukoita, joita käytetään luotavien taulukoiden määrittelyyn. Niiden nimi alkaa
sanalla def. Niitä tarvitaan yleensä vain päivityksessä, mutta niiden avulla voi
myös tutustua taulukoiden kenttien määrittelyyn.
• Tietokantakyselyjä, joilla tehdään simulointilaskelmia ja raportoidaan niiden
tuloksia sekä luodaan taulukoita mallia päivitettäessä.
– Kyselyt, jotka suorittavat laskelmia, on nimetty yleensä muotoon lasknnnu tai
lasknnnx siten, että ne ovat kyselyluettelossa samassa aakkos- ja numerojärjestyksessä kuin ne suoritetaan simulointiohjelmassa. Kirjain u kyselyn nimen
lopussa viittaa päivityskyselyyn ja kirjain x taulukon luovaan kyselyyn.
– Raporttikyselyistä keskeisin on nimeltään korotusaggr. Siinä esitetään tulokset koko väestön tasolla aggregoituna.
– Mallia päivitettäessä ajetaan yleensä taulukon luovia kyselyjä, joiden nimi
päättyy kirjaimeen x. Esim. VERO-mallissa kyselyllä base_verox luodaan
taulukko base_vero.
– Mallit sisältävät myös ns. hakukyselyjä, joita ei tarvitse erikseen ajaa ohjelmassa ja jotka eivät välttämättä tarvitse päivittämistä. Esim. ASUMTUKI-malli
sisältää kyselyn kuukausitulot, joka sisältää tiedon kotitalouksien kuukausituloista yhteenlaskettuna.
• Ohjelmamoduuleja, jotka sisältävät Visual Basic -koodia. Eri malleissa on seuraavan nimisiä ohjelmamoduuleja3:
– modDeclare_xxxx: JUTTA-funktioiden määrittely
– modSimul_xxxx: varsinainen simulointiohjelma
– modQueryf: sisältää apuohjelman, jolla kyselyjä ajetaan simulointiohjelmassa
– modDokumFields: toimintoja taulukoiden dokumentoimista varten
– modDokumQuer: toimintoja tietokantakyselyiden dokumentoimista varten
– modMake: toimintoja, joilla luodaan taulukoita mallia päivitettäessä
– modSystem: toimintoja systeemitietojen esittämistä varten
– modUtil: sekalaisia toimintoja.
• Makroja, joilla voidaan käynnistää erilaisia toimintoja, esimerkiksi makro, jonka
avulla haluttu taulukko voidaan muuntaa Excel-muotoon. Makrot on tarkoitettu
3 Nämä moduulit sisältävät useita Visual Basic -ohjelmia, joista monet ovat kaikille malleille yhteisiä. Joissakin malleissa,
kuten VERO- ja KOKOSIMUL-malleissa, moduuleja on enemmänkin ja ne voivat sisältää mm. erilaisten apufunktioiden
määrittelyjä. Tällaisten aputoimintojen valikoima ei ole yhtenäinen kaikissa malleissa.
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pääasiassa mallin kehittäjän ja päivittäjän käyttöön, mutta niistä voi olla hyötyä
muillekin mallien käyttäjille.
• Lomakkeita (Forms) erilaisia toimintoja varten. Kaikissa malleissa on seuraavat
valmiit lomakkeet:
– auto: aloitusikkuna
– simul: simulointi- ja raportointitoimintojen käynnistäminen
– dokumentaatio: dokumentointitoiminnot
– info: yleistä informaatiota mallista
– system: teknistä tietoa
– simuldokum: simulointiohjelman kuvaus (vuoden 2005 malleista lähtien).
• Raportteja. Kaikissa malleissa on vähintään raportti korotusaggr, jossa esitetään
lasketut tiedot koko väestön tasolle korotettuna. VERO- ja KOKOSIMUL-malleissa valmiita raportteja on enemmän.

23

JUTTA-käsikirja

7 Perusohjeet mallin käyttöön
7.1 Vaatimukset
Mallit on alun perin suunniteltu toimimaan Excel 2000 ja Access 2000 -ohjelmissa. Ne
toimivat hyvin myös vastaavissa Office 2003 -ohjelmissa. Testaus on osoittanut, että malli
soveltuu käytettäväksi myös Office 2007 -versiossa. Vanhemmissa versioissa syntyy ongelmia erilaisen tiedostorakenteen tai puuttuvien toimintojen vuoksi. Tietokantatoiminnot
edellyttävät, että järjestelmään on asennettu DAO (Data Access Objects versio 3.6 tai
uudempi) ja ADO (Active Data Objects versio 2.8 tai uudempi), joiden pitäisi kuulua
automaattisesti uudempiin Office‑paketteihin. Jos käytetään vain esimerkkilomakkeita,
Accessia ei tarvita, mutta silloinkin Access on hyvä olla parametrien hallintaa ja dokumentaatioon tutustumista varten.
Huom! Access-tiedostot on tallennettu Access 2000 -version tiedostomuotoon (tiedostoversio 8.5). Access-tiedostot on mahdollista muuntaa uudempien ohjelmien tarjoamaan
muotoon, mutta silloin ne eivät enää toimi ohjelman vanhemmissa versioissa. Vuoden 2000
ohjelmaversion tiedostoversiot toimivat myös uudemmissa ohjelmaversioissa 2003 ja 2007.
Kokeilut ovat osoittaneet, että tiettyjen ohjelmointiaskelien avulla JUTTA-funktioita
voidaan käyttää myös SAS-ohjelmiston sekä OpenOffice-ohjelmiston yhteydessä. (JUTTA-funktioiden käyttämisestä SAS-ohjelmistossa, ks. liite 3.)
C-koodi on tuotettu ja käännetty alun perin Visual Studio 6 -ohjelmistossa. Tiettyjen
muutosten jälkeen koodi on käännetty uudestaan Visual Studio 2005:ssä, jota edelleen
käytetään. Kokeilut osoittavat, että koodi voidaan kääntää myös Visual C++ -ohjelman
ns. Express-versioilla 2005 ja 2008. Nämä Express-versiot voi ladata maksutta Microsoftin internetsivuilta.

7.2 Mallitiedostot ja asennus
Mallitiedostot ovat CD-levyllä tai muistitikulla joko yhdessä kansiossa tai useissa kansioissa: JUTTA_DLL, JUTTA_Param_DAT, JUTTA_Param_Syst, JUTTA_Lomak
ja JUTTA_Dokum. On kätevintä kopioida kaikki mallitiedostot kiintolevylle samaan
kansioon, esim. C:\JUTTA. Sellaiset dokumentit ja ohjetiedostot, joissa ei ole linkitystä
mallitiedostoihin, tallennetaan kansioon C:\JUTTA\Dokum.
Mallikansio (C:\JUTTA) on syytä lisätä järjestelmän Path-ympäristömuuttujaan, jotta
ohjelmat löytäisivät tarvitsemansa tiedostot. (Tämän voi tehdä mikrotukihenkilö, jos
käyttäjä ei tiedä, miten se tehdään tai jos käyttäjällä ei ole siihen oikeuksia.) C-koodilla
laaditut funktiomoduulit vaativat toimiakseen lisäksi asetustiedoston. Tiedosto on
valmiina asennuslevyn tai muistitikun kansiossa JUTTA_DLL ja se tallennetaan
kansioon C:\WINDOWS. Tämän tiedoston nimenä on oltava JUTTA.ini ja siinä on
oltava seuraava teksti (jos ohjelmat on kopioitu kansioon C:\JUTTA, muuten tekstiä
muutetaan vastaavasti):
[Asetukset]
Kansio = C:\JUTTA
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Jos mallit eivät löydä oikeita funktiomoduuleja (dll-tiedostoja) tai parametritiedostoja
(dat-tiedostoja) tai jos tiedostojen linkitykset eivät ole oikeita, seurauksena on erilaisia
virheilmoituksia. Joissakin tapauksissa funktion tuottama negatiivinen tulos on merkki siitä, että parametritiedostoa ei ole löytynyt tai se ei ole oikeanlainen. Funktioiden
tuloksena on joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta aina ei-negatiivinen luku, jos ne
lasketaan oikein. Ongelmia voi välttää osittain sillä, että Excelin ja Accessin oletuskansioksi määritellään JUTTA-ohjelman kansio. Asennusta on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.
Simulointimallitiedostojen välillä on linkkejä. Niitä ei tarvitse muuttaa, jos ne sijoitetaan kansioon C:\JUTTA. Jos malli asennetaan johonkin muuhun kansioon, Accesstiedostojen väliset linkit on muutettava vastaavasti. Tietokantatiedostoilla on lisäksi
linkit taulukoihin, jotka sisältävät tulonjakotilaston palveluaineiston, vakuutusvalvonnan
työttömyysturva-aineiston sekä ns. Kela-lisäaineiston. Esim. vuoden 2005 aineistot ovat
kansiossa C:\PALV05.
Mallien toimintavarmuutta voi lisätä määrittelemällä ainakin Accessin mutta haluttaessa
myös Excelin oletuskansioksi sen kansion, johon JUTTA on sijoitettu.
Jotta ohjelmat toimisivat, Excelissä ja Accesissa on sallittava makrojen käyttö. Esimerkiksi Excel 2003:ssa valikkokäskyllä Työkalut/Makro/Suojaus (Tools/Macro/Security)
avautuu ikkuna Suojaus (Protection), josta avataan välilehti Suojaustasot. Siitä valitaan
optio Pieni. Sama toimii Access 2003:ssa.

7.3 Toiminta
7.3.1 Parametrit
Lainsäädännön parametrien pysyvä päivittäminen tapahtuu Access-tietokannassa Parametrit.mdb. Siinä on jokaiselle lainsäädäntölohkolle oma parametritaulukko. Vero- ja
asumistukimalliin kuuluu useampia parametritaulukoita.
VIHJE. Linkit malliin kuuluviin Excel- ja Access-tiedostoihin on koottu Excel-tiedostoon JUTTA.xls.
Sen avulla tiedostot löytyvät helposti. Linkki tähän tiedostoon kannattaa sijoittaa työpöydälle.

Parametrit muutetaan ohjelmamoduulien tarvitsemaan binäärimuotoon Excel-tiedostoissa,
esim. Asumtukiparam.xls. Binääritiedostojen tunnisteena on dat, esimerkiksi Asumtukitaulu.dat. Excel-parametritiedostoissa on tietojen muuntamista varten painike Tee tiedosto .
Tällöin on mahdollista myös kokeilla muutoksia. Parametritaulukoiden rakennetta
ei voi muuttaa, ellei tee tarpeellisia muutoksia myös C-koodiin. Toisin sanoen uusia
sarakkeita tai rivejä ei voi lisätä. Excel-tiedostoissa on kuitenkin yksi lisärivi uuden
lainsäädäntövuoden parametreja varten. Näin Excel-muotoisissa parametritiedostoissa
ja niistä muunnetuissa binääritiedostoissa on yksi rivi enemmän kuin parametritietokannan parametritauluissa, jotta tulevaan lainsäädäntövuoteen kohdistuvia kokeiluja
olisi helpompi tehdä.
Alkuperäiset parametrit voidaan palauttaa tietokannasta Parametrit.mdb painikkeella
Palauta alkuperäiset . Ohjelma kysyy, tallennetaanko siirretyt tiedot binääritiedostoon.
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Kysymykseen on syytä vastata yleensä myönteisesti. Muuten on vielä muistettava tehdä
parametritiedosto uudestaan käskyllä Tee tiedosto .
Mallitiedoston on oltava suljettu silloin, kun ohjelmamoduuleja tai parametritiedostoja
päivitetään. Järjestelmä ei kopioi uusia tiedostoja entisten päälle, jos nämä ovat jonkun
ohjelman käytössä.
Huomautus. VERO-mallissa on viisi parametritaulukkoa, koska valtion tuloveroasteikoista sekä varallisuusveroasteikoista on muokattu erilliset parametritaulukot. Kaikissa
VERO-mallin parametritaulukoissa on yhtä monta riviä. ASUMTUKI-malliin kuuluvat
varsinaisen parametritaulukon lisäksi ns. vuokranormitaulukko, osa-asuntojen enimmäisasumismenotaulukko sekä perusomavastuutaulukot. Vuokranormitaulukossa
on 32 lisäriviä seuraavan lainsäädäntövuoden parametreja varten. KANSEL-malliin
sisältyy ylimääräinen parametritaulukko lykkäys-, varhennus- ja asuinaikakertoimien
laskentaa varten.
VIHJE. Jos parametritaulukoiden rivejä halutaan lisätä erilaisia kokeiluja varten, mallin käyttäjä voi
editoida C-koodissa olevaa max_rivit-vakiota sekä Excel-parametritiedostojen Visual Basic -koodissa
olevaa vakiota iLisarivit.

7.3.2 Funktiot
Keskeinen työväline JUTTA-mallissa ovat funktiot, jotka kuvaavat lainsäädäntöä ja
sisältävät lainsäädännön keskeiset laskukaavat. Kaikki JUTTA-mallin sisältämä lainsäädäntö on pyritty pukemaan funktioiden muotoon. Jotkut funktioista suorittavat melko
mutkikkaita laskutoimituksia, toiset taas ovat melko yksinkertaisia esimerkiksi vain
poimiessaan etuuden arvon parametritaulukosta. Funktioiden rakentamisen perusperiaatteita on jo selvitetty luvussa 5. Ne sisältävät yleensä usean vuoden lainsäädännön.
Suuri osa funktioista laskee etuuden kuukausitasolla ja osa toimii kalenterivuoden tasolla. Lähes kaikissa funktioissa on inflaatiomuuttuja, joka mahdollistaa parametrien
muuttamisen inflaatiokertoimella.
Funktiot ovat melko joustavia työvälineitä tai elementtejä siinä mielessä, että niistä on
helppo kehittää erilaisia muunnelmia eri tarpeisiin. Niitä voidaan yhdistää ja käyttää
sisäkkäin. Niitä voidaan yhdistää Visual Basic -koodiin ja käyttää mahdollisesti lähtökohtana uusia Visual Basic -funktioita luotaessa.
Funktiot koodataan C-kielellä. Tarkempaa tietoa niistä periaatteista, joita tässä on sovellettu, on liitteessä 2. Jotta funktioita voitaisiin käyttää Excelissä ja Accessissa, ne on
määriteltävä Excel- ja Access-tiedostojen Visual Basic -moduuleissa Declare-lauseilla.
Esimerkiksi valtion tuloveroa laskevan funktion ValtTuloVero() määrittely C-koodissa
on seuraava (ilman varsinaista koodia):
double WINAPI ValtTuloVero (long lVuosi, double dInf,
double dValtVerTulo)
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Se otetaan käyttöön eri ohjelmissa kirjoittamalla Visual Basic -moduuliin seuraava lause:
Declare Function ValtTuloVero Lib ”vero.dll” (ByVal vuosi
As Long, ByVal inf As Double,
ByVal tulo As Double) As Double

Kun funktio on näin ”julistettu” käyttöön, sitä voidaan soveltaa varsin vapaasti Excelja Access-laskelmissa samalla tavalla kuin ohjelmien valmiita eli sisäisiä funktioita tai
Visual Basicilla kirjoitettuja funktioita.
JUTTA-mallin käyttäjällä on erilaisia mahdollisuuksia käyttää hyväksi näitä funktioita.
Esimerkkilomakkeisiin niitä on sijoitettu valmiiksi. Samoin simulointimalleissa funktiot
on valmiiksi sijoitettu tietokantakyselyiden laskukaavoihin.
Oheisessa kuvassa 3 esitetään, miten käytetään ValtTuloVero()-funktiota (valtion tulo
vero). Tässä tapauksessa funktio ”poimitaan” VERO-mallin esimerkkilomaketiedostosta
uuteen tiedostoon. Veromallin lomaketiedoston on oltava avoinna, jotta funktioita voitaisiin näin käyttää. Funktion arvo sijoitetaan esimerkissä soluun E1 ja sen muuttujien
arvot haetaan soluista C1, C2 ja C3.
Excelissä voidaan myös avata näkymätön tiedosto JUTTA_Funk.xla, jota käytettäessä
kaikki JUTTA-mallin funktiot toimivat kuten Excelin sisäiset funktiot. Tällöin funktion
nimeen ei tarvita tiedoston nimeä, joten edellisen esimerkin ValtTuloVero()-funktion
nimen edessä ei ole tiedoston nimeä Verolomake.xls. JUTTA_funk.xla voidaan määritellä Excel-apuohjelmaksi valikkokäskyllä Työkalut/Apuohjelmat (Tools/AddIns) (ks.
kuva 4, s. 28). Silloin funktiot ovat aina käytettävissä, kun Exceliä käytetään.
Kuva 3. Jutta-funktion käyttäminen Excelissä.
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Kuva 4. Jutta-funktioiden muuttaminen Excel-apuohjelmaksi.

Käyttäjä voi myös kopioida funktioita määrittelevät Declare-lauseet omiin tiedostoihinsa.
Se on helpointa käyttämällä hyväksi tiedostoa JUTTA_funk.xls, joka sisältää kaikkien
funktioiden määrittelyt.
Jos käyttäjä soveltaa funktioita itsenäisesti omissa tiedostoissaan tai malleissaan, on syytä
käyttää vain yhtä mainituista tavoista kerrallaan. Muuten tiedostojen linkitys JUTTAmallitiedostoihin voi tulla liian mutkikkaaksi. On esimerkiksi vältettävä tilannetta,
jossa jotkut funktiot on linkitetty esimerkkilomakkeisiin ja samaan aikaan samassa
tiedostossa käytetään JUTTA_funk.xla-tiedostosta poimittuja funktioita.
JUTTA-funktioiden käyttöä myös SAS-ohjelmistossa on testattu ja sitä varten on laadittu
kaksi aputiedostoa. Tätä on selostettu tarkemmin liitteessä 4. Liitteessä 5 on luettelo
kaikista JUTTA-funktioista.
7.3.3 Lomakkeet
Lomakkeet ovat Excel-tiedostoja, joiden nimessä on sana lomake. Kullekin lainsäädäntö
lohkolle on oma lomaketiedosto, jossa voi tehdä esimerkkilaskelmia lainsäädännön
vaikutuksista. Sen lisäksi on olemassa jatkosovellutuksina lomakkeita erilaisille esimerkkiperheille ja eräitä muita lisälomakkeita.
Muuttujien arvot kirjoitetaan sinisiin soluihin. Keltaisissa soluissa, jotka on suojattu
editoinnilta, esitetään laskelmien tulokset. Laskelmat päivittyvät F9-näppäimella, ellei
laskenta ole automaattista Excel-asetuksista riippuen. Voidaan myös tuottaa yhden tai
kahden muuttujan taulukoita Tee taulukko -käskyllä. Tällöin avautuu ikkuna, johon
poimitaan halutut muuttujat sekä haluttu tulostieto esimerkkilomakkeelta. Ikkunassa on myös määriteltävä muuttujan tai muuttujien haluttu vaihtelualue. (Kuva 5.)
Kun tätä toimintoa käytetään, tuotettu taulukko voi olla linkitettynä alkuperäiseen
laskelmaan, jota on mahdollista muuttaa. Laajempia tarkasteluja varten on painike
4 X 4 taulukko . Sen avulla voidaan luoda tarkasteluja, joissa on 1–4 erilaista muuttujaa
ja 1–4 laskettua tulostietoa. Tässä tulostaulukoissa ei ole enää linkkejä alkuperäiseen
laskelmaan. (Kuva 6.) Verolomakkeilla on lisää toimintoja mm. marginaaliveroasteiden
laskemista varten sekä lisäksi Hae arvo -toiminto, jolla voidaan hakea haluttua tulosta vastaava muuttujan arvo (esim. tiettyä veroastetta vastaava palkkatulojen määrä).
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Kuva 5. Taulukko-toiminto Jutta-esimerkkilomakkeella. Tässä esimerkissä selvitetään, miten työttömän
peruspäiväraha on muuttunut vuosina 1985–2008.

Kuva 6. Esimerkki 4 x 4 -taulukon luomisesta. Duunari-lomakkeen avulla tutkitaan, kuinka henkilön tai
perheen verot, asumistuki, lapsilisät ja nettotulot muuttuvat, kun lainsäädäntövuosi on 1995–2007,
kuukausipalkka on 500–5 500 euroa ja lapsiluku on 0–4.
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Näitä taulukko- ja hakutoimintoja käytettäessä on muistettava tehdä selvä ero muuttujien
ja tulostiedon välillä. Niissä soluissa, jotka valitaan laskelman muuttujiksi, ei saa olla
mitään laskukaavoja eikä myöskään linkkejä taulukon muihin soluihin tai muihin tiedostoihin. Sen sijaan tulostiedoksi on valittava solu, joka laskukaavojen ja mahdollisesti
myös linkkien välityksellä on yhteydessä muuttujaksi valittuun soluun. Silloin solussa
on oltava jokin kaava tai vähintään linkki.
Euromääräisiä parametreja voidaan muuttaa inf-muuttujalla (esim. kuluttajahinta
indeksillä). Jos inflaatiokorjausta ei tehdä, muuttujan arvo on aina = 1. Voidaan käyttää
JUTTA-mallilla laadittuja hintaindeksifunktioita, jotka ovat tiedostoissa indeksi.dll
ja jotka lukevat parametritiedostoja IndtauluV.dat ja IndtauluK.dat. Kun lasketaan
arvoja useille vuosille, on kätevää käyttää automaattista rahanarvon muunnosta, joka
on ohjelmoitu lomaketaulukoihin. Kaikissa lomakkeissa on toiminto, jonka avulla kuluttajahintaindeksiin perustuva rahan arvon muunnos voidaan ottaa automaattisesti
käyttöön ja poistaa käytöstä. (Ks. kuva 7.)
Kuva 7. Automaattinen rahan arvon muunnos Excel-lomakkeilla.

VIHJE. Inf-muuttujan avulla voidaan haluttaessa myös muuttaa laskelmat markkamääräisiksi ennen
vuotta 2002. Tällöin inf-muuttujaksi sijoitetaan luku 5,94573. Vastaavasti vuodesta 2002 eteenpäin
laskelmat voidaan muuttaa markkamääräisiksi käyttämällä inf-muuttujana tämän luvun käänteislukua.

Inflaatiokorjaus lainsäädännön parametreihin
Aineistovuosi tai tarkasteluvuosi					
Aikaisempi lainsäädäntövuosi 					
Myöhäisempi lainsäädäntövuosi					
Inflaatio vuodesta y1 vuoteen y					
Inflaatio vuodesta y vuoteen y2					
Kun aineistoon sovelletaan vuoden y1 lainsäädäntöä, inflaatiokorjaus on
Kun aineistoon sovelletaan vuoden y2 lainsäädäntöä, inflaatiokorjaus on

y
y1 < y
y2 > y
p1
p2
1 + p1
1 / (1 + p2)

Kun tuotetaan yhden tai kahden muuttujan taulukoita, lomakkeisiin jää linkkejä tuotettuihin taulukoihin. Kun laskelmia jatketaan, nämä linkit häiritsevät, ja ne voidaan
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poistaa Poista linkit -käskyllä. Toisaalta linkkien säilyttäminen on toisinaan hyödyllistä, jos jo tuotetun taulukon arvot halutaan laskea uudestaan jonkin muuttujan arvoa
vaihtelemalla. Jos tiedostoihin on jäänyt linkkejä, Excel kysyy linkkien päivittämisestä
tiedostoja avattaessa. Linkkejä ei ole syytä päivittää, ellei johonkin tallennettuun tiedostoon ole tarkoituksella luotu linkkiä JUTTA-esimerkkilomakkeessa.
Huomautus. Poista linkit -painike poistaa myös automaattisen inflaatiokorjauksen ja
palauttaa Inf-muuttujalle arvon 1.
Lomakeidean jatkosovellutuksia ovat erilaisia esimerkkiperheitä kuvaavat mallit. Niissä
on yhdistetty funktioita useammista malleista perheen tulonmuodostuksen kuvaamiseksi. Nyt ovat käytettävissä palkansaajamalli DUUNARI, perusturvamalli FATTA,
eläkeläismalli SENIORI, vanhempainrahamalli BABIES ja lasten päivähoitomalli CARE.
Ne toimivat samoilla periaatteilla kuin varsinaiset esimerkkilomakkeet. Lisäksi on
käytettävissä laskennallisen vähimmäistulon kehitystä kuvaava malli MINIMUM sekä
keskeisten perusturvaetuuksien ja indeksien muutoksia kuvaava malli INDEKSI_SELV.
Palkkatuloverotuksen marginaaliveroasteen muutoksia eri tulotasoilla kuvaa sovellutus
VEROTUS_MARG. Vastaavanlainen sovellutus ASUMTUKI_MARG kuvaa asumistuen
perusomavastuun marginaalitaulukoita.
7.3.4 Simulointimallit
Verojen ja tulonsiirtojen simulointimalleissa sekä päämallissa on suurin piirtein sama
rakenne. base-taulukkoon on poimittu tarvittavat muuttujat tulonjakoaineistosta. Ohjelmalla muokataan output-taulukkoa. Nämä taulukot eivät välttämättä sisällä koko
otosta, vaan esim. vain työttömyysturvan saajat. Lisäksi on tulokset-taulukko, josta
tietoja siirretään tarvittaessa muihin osamalleihin (esim. veromallista toimeentulo
tukimalliin). tulokset-taulukko käsittää aina koko otoksen. Käytännössä erilaisia
taulukoita on useimmissa malleissa enemmän, koska tietoja joudutaan siirtämään ja
laskemaan erikseen henkilöille, kotitalouksille, puolisoille, lapsille ym.
Simuloinnin tuloksiin voi vaikuttaa
1) valitsemalla lainsäädäntövuoden ja inflaatiokertoimen (inf-muuttujan, jota käytetään kaikissa lainsäädäntöä kuvaavissa funktioissa)
2) muuttamalla lainsäädännön parametreja Excel-parametritiedostojen avulla
3) käyttämällä ajantasaistusta, jolloin tuloja, kustannuksia, vuokria ym. muunnetaan
taulukosta ajantasaistuskertoimet luettavilla kertoimilla
4) editoimalla tietokantakyselyjen koodia (SQL-lauseita)
5) tuottamalla uusia funktioita Visual Basicilla tai C-kääntäjällä ja sijoittamalla niitä
tietokantakyselyjen koodiin
6) tuomalla tietokantakyselyihin SQL-koodin ja Visual Basic -koodin kautta uusia
simulointiparametreja, joilla esim. korotetaan tai alennetaan joitakin tuloja,
nollataan muuttujia tai tehdään mutkikkaampia laskutoimituksia.
Simulointimalleissa on valmiina kaksi tapaa toteuttaa simulointiajo:
1) Perusajo, jolloin simulointi toteutetaan oletusparametreilla. Tällöin lainsäädäntövuosi on automaattisesti sama kuin aineistovuosi ja inflaatiokerroin = 1.
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Ajantasaistusta ei voi käyttää. Ohjelman toteuttavan funktion moodi-muuttujalle
annetaan tällöin arvo = 0.
2) Simulointiajo, jolloin käyttäjä voi muuttaa simulointiparametreja. Ohjelman
toteuttavan funktion moodi-muuttujalle annetaan tällöin arvo = 1.
Perusajoa osamalleilla ei saa tehdä silloin, kun käytössä on lainsäädäntöön vaikuttavia
kokeiluparametreja. Perusajossa johdetaan joitakin apumuuttujia käyttämällä hyväksi
lainsäädännön todellisia parametreja ja laskukaavoja. Esimerkiksi sairausvakuutuspäivärahan perustana oleva työtulo johdetaan itse sairauspäivärahasta. Tällöin on käytettävä
sairausvakuutuksen oikeita parametreja eikä kokeiluarvoja.
Access-ohjelma yhdessä siihen sisältyvän Visual Basic -editorin kanssa antaa laajat
mahdollisuudet simulointiohjelmien muokkaamiseen ja myös laskelmien tulosten analysointiin. Tärkein työkalu ovat kyselyt (query), joiden avulla esim. taulukoista voidaan
poimia tietoja tai laskea niihin uusia arvoja. Kyselyjen avulla voidaan myös luoda uusia
taulukoita ja muuttaa olemassa olevien taulukoiden rakennetta. Kyselyjä tehtäessä tarvitaan yleensä yksittäiseen tietokannan kenttään (field) kohdistuvia laskutoimituksia.
Ne on usein kätevä tehdä Lausekkeen muodostin -ikkunassa, joka saadaan esille kyselyä
rakennettaessa hiiren oikeanpuoleisen painikkeen avulla. Tässä muokkausikkunassa
saadaan näkyviin hakemistopuu, josta voidaan poimia mikä tahansa avoinna olevan
tietokannan taulukko tai kysely ja niiden kenttä. Kentän muokkausikkunassa voidaan
poimia käyttöön myös ne JUTTA-funktiot, jotka on määritelty simulointimallin osaksi. Esimerkiksi oheisessa kuvassa 8 nähdään, miten VERO-mallissa saadaan näkyville
valtion tuloveroa laskevan funktion ValtTuloVero() määrittely. Kun se on löydetty, se on
helppo sijoittaa SQL-lauseen laskukaavaan.
Access rakentaa kyselyistä samalla SQL-lauseen, jonka editoiminen on toinen tapa muokata kyselyjä. Kuvassa 9 on esitetty, millainen kuvan 8 kyselystä syntyvä SQL-lause on.
Tässä kuvassa näkyvät myös kyselyparametrit vuosi ja inf ja niiden tietotyypit.
Kuva 8. Lausekkeen muodostimen käyttö tietokantakyselyä muokattaessa.
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Kuva 9. Tietokantakysely SQL-lauseena.

Kun eri ohjelmia ajetaan päämallista käsin, osamalleissa moodi-muuttuja saa arvon 2 ja
päämallissa joko arvon 0 tai 1 sen mukaan, toteutetaanko simulointi oletusparametrein
vai käyttäjän antamilla parametreilla. Päämallissa on lisäksi määritelty silmukka- eli
looppiajo, jolloin päämallin moodi-muuttuja saa arvon 2. Toistaiseksi erillisellä makrolla on toteutettu vain kahden silmukan ajo mm. efektiivisten marginaaliveroasteiden
laskemista varten.
Kaikkiin osamalleihin ja päämalliin sisältyvät seuraavat toiminnot:
1) Toiminto Tulosten vertailua , jolla tuotetaan tulonsiirroista, veroista ym. datan
ja mallinnetun tiedon vertailuluvut koko väestön tasolle korotettuna.
2) Toiminto Tuloksia desiileittäin , jolla tuotetaan vastaavanlainen vertailuaineisto
taulukkona desiilitasolla.
3) Toiminto Tulosten erillinen tallennus , jolla avulla laskelmien lopputulokset voidaan tallentaa uuteen taulukkoon erilliseen Projektitxx.mdb-nimiseen tiedostoon. Tämä voi olla tarpeen, jos tuloksia analysoidaan erikseen. Kun tallennus
tehdään eri tiedostoon, vältetään mallitiedoston suurentuminen ja säilytetään
sen rakenne selkeämpänä. (Toiminto on mukana vuoden 2004 malleista lähtien.)
4) Toiminto Perustaulukoiden luonti , jonka avulla luodaan mallin tarvitsemat
perustaulukot uudestaan. Tätä tarvitaan lähinnä malleja päivitettäessä, mutta se
voi toisinaan muulloinkin olla tarpeen mallin nollaamiseksi.
5) Toimintoja, joilla taulukoita ja tietokantakyselyjä voi dokumentoida (ks. luku
7.5).
6) Makroja, joilla mm. voidaan kopioida taulukoita Excel-taulukoiksi.
Päämallissa ja veromallissa on mahdollistettu niiden osamallien valitseminen, joissa
simuloidut laskelmat otetaan huomioon.
Päämallissa voidaan tuottaa lokitiedosto Kokosimul200x_loki.txt, jossa luetellaan onnistuneesti ajettujen tietokantakyselyiden nimet ja kunkin kyselyn ajamiseen tarvittava
aika sekä mahdolliset virheilmoitukset. Lokitiedosto sisältää myös osamallien vastaavat
lokitiedot. Ajattaessa osamalleja erikseen niiden loki saadaan näkyviin Visual Basicin
Immediate-ikkunassa antamalla simulointikoodissa muuttujalle bLoki arvo True.
VERO-malliin on ohjelmoitu lisäksi toimintoja mm. marginaaliveroasteiden laskemiseksi. Tällöin ohjelma kysyy prosentuaalista tai määrällistä muutosta kaikille tuloille
tai erikseen pääoma- ja ansiotuloille.
KOKOSIMUL-päämallissa on valmiina toimintoja, joilla tuotetaan tulonjakoindikaattoreita.
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Osa yhteenvetotuloksista tallentuu mallitiedostoihin raportteina (report). Nämä raportit
voidaan edelleen helposti muuttaa mm. Excel-, Word- ja html-muotoon. Vuoden 2004
simulointimalleista alkaen malleille on olemassa valmiit Excel-raporttipohjat. Näissä
Excel-tiedostoissa on painike Raportti , jota napsauttamalla raportin tiedot päivittyvät.
Päämallissa KOKOSIMUL on kuitenkin ensin ajettava makro Raportit, jotta kaikki
tiedot päivittyisivät oikein. Tämä makro voidaan ajaa myös Excel-raporttitiedoston
kautta painikkeella Laskenta .
7.3.5 Ajantasaistus
Jutta-simulaatiomalleihin on rakennettu yksinkertainen ajantasaistus, jossa tuloja ja
joitakin kustannuksia voidaan muuntaa halutun vuoden tasoon indekseistä johdetuilla
kertoimilla. Tämä sisältyy ensimmäisen kerran aineistovuoden 2006 malleihin. Ajan
tasaistus on vaihtoehtona lainsäädännön parametreihin tehtävälle inflaatiokorjaukselle.
Ajantasaistuksen eri vaiheet ovat seuraavat.
KOKOSIMUL-malliin on laadittu taulukko ajantasaistuskertoimet, jossa on kuluttajahinta-, ansiotaso-, eläke- ja vuokraindekseistä johdettuja kertoimia vuodesta 1990
eteenpäin, vuoden 2006 mallissa vuoteen 2009 asti.
Tämä taulukko voidaan päivittää makrolla, jonka nimi on AjantasaistusPaivitys. Makro
laskee kertoimet JUTTA-mallin indeksifunktioiden avulla. Haluttaessa taulukon lukuja
voi muuttaa myös manuaalisesti.
Kaikissa JUTTA-osamalleissa (LLISA-mallia lukuun ottamatta) on linkitys tähän taulukkoon.
Kun osamalleissa tai päämallissa valitaan ”Simulaatioajo”, voidaan määritellä, halutaanko
käyttää ajantasaistusta. Jos ajantasaistusta käytetään, simulointiohjelmat lukevat edellä
mainitusta taulukosta valittua lainsäädäntövuotta vastaavat kertoimet. Nämä kertoimet
muunnetaan tarvittavissa parametrikyselyissä kyselyä ohjaaviksi parametreiksi, joilla
korotetaan (tai alennetaan) esimerkiksi palkkatuloja, ansioeläkkeitä tai vuokria.
Kussakin osamallissa ja myös päämallissa on määritelty muuttuja bAjantas. Jos se saa
arvon true, ajantasaistusta käytetään, muuten ei. Päämallia ajettaessa muuttujan arvo
viedään päämallista eri osamalleihin. Se siirretään osamalleja ajavien ohjelmien muuttujan param_ajantas arvoksi. Kuhunkin osamalliin sisältyy apuohjelma lue_kertoimet,
joka lukee ajantasaistuskertoimet taulukosta simulointiohjelman muuttujiksi.
Ajantasaistusta ei voi käyttää simulointimallien perusajossa. Jos ajantasaistusta käytetään, samanaikaisesti ei voida tehdä rahan arvon muunnosta lainsäädännön parametreihin. Jos lainsäädäntövuosi on sama kuin aineistovuosi, kaikkien ajantasaistuskertoimien
arvo on 1. Saman arvon ne saavat, jos ajantasaistusta ei käytetä.
Ajantasaistuskertoimien lukeminen ja sijoittaminen tietokantakyselyihin tehdään kussakin osamallissa erikseen. Toiminnossa käytetään kuitenkin samaa taulukkoa, joka on
linkitetty päämallista KOKOSIMUL. Kun KOKOSIMUL-mallia ajetaan, ajantasaistus
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tehdään eri tulolajeihin vain kerran. Jos esim. sairauspäivärahat ajantasaistetaan ansiotasoindeksin avulla SAIRVAK-mallissa, sairauspäivärahoja ei ajantasaisteta VEROmallissa uudestaan. Jos sen sijaan VERO-malli ajetaan erikseen tai jos KOKOSIMULmalli ajetaan ilman SAIRVAK-mallia, sairauspäivärahat ajantasaistetaan VERO-mallissa
hintaindeksin avulla.
Ajantasaistuksessa käytettävät kertoimet on esitelty taulukossa 2.
Taulukko 2. Ajantasaistuskertoimet.
Nimi
taulukossa Muuttuja

Kyselyparametri

Hinnat

dHinnat

Ansiot

Merkitys

Käyttö

Hinnat

Johdettu kuluttajahintaindeksistä
(indeksifunktio Kh51())

Käytetään kustannusten
(esim. työmatkatkulut) ja
myös sosiaalietuuksien
kertoimena

dAnsiot

Ansiot

Johdettu ansiotasoindeksistä
(indeksifunktio IndAnsio64())

Käytetään palkka- ja
työtulojen kertoimena

Tel2080

dTel2080

Tel2080

Johdettu työeläkeindeksistä
Käytetään ansioeläke(50/50-indeksi vuoteen 1995, sen tulojen kertoimena
jälkeen 20/80-indeksi; indeksifunktio IndTel2080())

TelSeka

dTelSeka
(ei
käytössä)

(Ei käytössä) Johdettu työeläkeindeksistä
(50/50-indeksi vuoteen 2004,
sen jälkeen 20/80-indeksi)

(Ei käytössä)

Vuokrat

dVuokrat

Vuokrat

Käytetään vuokrien
kertoimena

Johdettu vuokraindeksistä
(indeksifunktio IndVuokrat())

Ajantasaistuskertoimia ei pidä sekoittaa esim. vero-ohjelmassa määriteltäviin työtulojen
ja pääomatulojen korotuskertoimiin. Niiden funktio on erilainen. Työ- ja pääomatulojen
korotuskertoimia voidaan käyttää esim. marginaaliveroasteiden laskemiseen riippumatta
siitä, miten ajantasaistus tehdään.
Ajantasaistusta on mahdollista kehittää esim. ottamalla käyttöön lisää indeksejä ja erittelemällä tarkemmin eri tulo- ja kustannuserät ajantasaistuksessa. Käyttäjä voi halutessaan tehdä näin itse muokkaamalla taulukkoa Ajantasaistuskertoimet, apuohjelmaa
lue_kertoimet sekä simulointimallien tietokantakyselyjä.

7.4 C-koodi
Kaikki dll-kirjastojen tuottamisessa tarvittavat ja siinä syntyvät tiedostot on tallennettu
kansioon KOODI.
Koodit ovat pääosin melko yksinkertaista C-kieltä, mutta parametritiedostojen avaamisessa, lukemisessa ja sulkemisessa käytetään Windows-funktioita. Windows-funktiota
käytetään myös JUTTA.ini-tiedoston lukemiseen. Funktioiden määrittelyssä käytetään
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WinAPI-määrittelyä, joka vaikuttaa mm. siihen, missä järjestyksessä funktion argumentit luetaan.
Koodi on tuotettu alun perin Visual Studio 6.0:ssa ja sitä on pienin muutoksin kehitetty
Visual Studio 2005 -versiossa. Testauksen perusteella on ilmeistä, että funktioiden kääntämiseen ja funktiomoduulin tuottamiseen soveltuvat myös Visual C++:n ns. Expressversiot 2005 ja 2008, jotka voidaan ladata ilmaiseksi Microsoftin internetsivuilta.
Kuhunkin mallikokonaisuuteen liittyy kolme varsinaista kooditiedostoa:
• varsinainen ohjelmakoodi (.cpp)
• parametrien ym. vakioiden määrittelytiedosto (.h)
• moduulista ulos vietävien funktioiden määrittelytiedosto (.def).
Lisäksi jokaiseen mallikokonaisuuteen liittyy ns. versiotiedosto (versio.rc).
Visual Studio 2005:ssä avataan ensin kuhunkin malliin liittyvä projektitiedosto. Esim.
työttömyysturvamalliin liittyvän projektitiedoston nimi on Tturva.vcproj. Valikkokäskyllä View/Solution Explorer saadaan näkyviin hakemistopuu, joka sisältää kuhunkin
malliin liittyvät kooditiedostot.
Ohjelmoinnissa tarvitaan myös eräitä C++-kääntäjän automaattisesti tuottamia koodi
tiedostoja. Koodin kääntäminen uudestaan muulla kääntäjällä kuin sillä, millä ne on
alun perin tuotettu, voi olla ongelmallista. Koodin kääntämiseen vaikuttavat monet
asetukset, jotka tallentuvat projektitiedostoon.
C-koodin tuottamisessa noudatettuja periaatteita on tarkemmin selostettu liitteessä 2.

7.5 Dokumentaatio
JUTTA-mallia rakennettaessa mallin dokumentointi on pyritty mahdollisimman pitkälle
integroimaan itse malliin. Dokumentaatio on koottu suurelta osin tietokantamuotoon
ja erilaisiksi tietokantatoiminnoiksi.
Dokumentaatiota on koottu tiedostoon Systeemi.mdb. Se sisältää mm. JUTTA-mallissa
käytettävien funktioiden, funktioiden muuttujien ja lainsäädännön parametrien määrittelyt. Systeemi.mdb-tiedostossa on myös parametrien hakutoiminto. Word-tiedostoissa
(esim. Asumtukidokum.doc) on kuvattu lainsäädäntöä ja erityisesti parametreihin
vaikuttavan lainsäädännön muutoksia. Excel- ja Word-tiedostot on linkitetty Systeemi.
mdb-tiedostoon seuraavasti: kun jonkun funktion, muuttujan tai parametrin nimi valitaan ja painetaan tiettyä näppäinyhdistelmää, saadaan tieto kyseisen funktion, muuttujan
tai parametrin merkityksestä. Näppäinyhdistelmät ovat seuraavat:
• ctrl+f tieto funktiosta
• ctrl+m tieto muuttujasta
• ctrl+p tieto parametrista.
Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää painikkeita ?F , ?M ja ?P . Näppäinyhdistelmät eivät
välttämättä toimi oikein, jos käyttäjä on määritellyt niille muita toimintoja.
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Kussakin simulointiosamallissa on linkit Systeemi.mdb-tiedoston funktio-, muuttuja- ja
parametritaulukoihin. Esim. ASUMTUKI05-mallissa on linkit taulukoihin funktiot
_ asumtuki, muuttujat _ asumtuki ja parametrit _ asumtuki. Näin ollen näihin
määrittelyihin voi perehtyä ilman, että tarvitsee avata erillistä tiedostoa käytössä olevan
osamallin lisäksi.
Uudempiin simulointimalleihin on laadittu myös simuldokum-niminen taulukko, jota
voi lukea simuldokum-lomakkeen tai simuldokum-raportin avulla. Taulukko käsittää
yhden solun, johon on kirjoitettu kuvaus simulointiohjelman kulusta. Tällainen toiminto
on kaikissa vuoden 2006 aineistoon perustuvissa simulointimalleissa sekä useimmissa
vuoden 2005 aineistoon perustuvissa malleissa. (Ks. kuva 10.)
Lisäksi eri simulointimalleissa on toimintoja, joiden avulla voidaan tuottaa erittelyjä
malliin sisältyvistä taulukoista, tietokantakyselyistä ym. Toiminnot voidaan käynnistää
dokumentaatio-lomakkeen painikkeilla tai makroina (ks. kuva 11, s. 38). Toimintojen
tuloksena saadaan tekstitiedostoja tai taulukoita, joita voidaan käyttää esim. jonkun
muuttujanimen etsintään.
Eri mallitiedostoissa on toiminto INFO, joka tarjoaa yleisluonteista tietoa tiedoston
tarkoituksesta ja sisällöstä sekä toiminto Asennuksen tietoja (tai Tietoja asennuksesta),
joka tuo näkyviin teknistä tietoa.
Systeemi.mdb-tiedostoon sisältyy myös tietokantataulukko loki, johon tallennetaan
tiedot malliin tehdyistä, laskelmien kannalta olennaisista muutoksista. Kirjaukset tähän
lokiin on aloitettu joulukuussa 2007. Lokia voi katsella Loki-lomakkeella ja se voidaan
muuntaa tekstitiedostoksi, joka tallennetaan kansioon C:\JUTTA\Dokum.
Kuva 10. SimulDokum-lomake KOKOSIMUL06-mallissa.
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Tietokantataulukoihin ja niiden kenttiin sekä tietokantakyselyihin on liitetty kuvaus, joka
selvittää lyhyesti kunkin taulukon, kentän tai kyselyn tarkoituksen. Mahdollisuuksien
mukaan myös C-koodia sekä Visual Basic -koodia on kommentoitu.
Kuva 11. Simulointimallien dokumentointitoimintoja.

7.6 Taulukoiden muuntaminen
Access tarjoaa erilaisia tapoja taulukoiden viemiseksi muihin ohjelmiin. Yksinkertaisin
tapa etenkin pienten taulukoiden siirtämiseen on usein leikepöydän käyttö. Avoinna
olevan taulukon kaikki rivit valitaan valikkokäskyllä Muokkaa/Valitse kaikki (Edit/
Select all) ja sen jälkeen kopioidaan leikepöydälle valikkokäskyllä Muokkaa/Kopioi
(Edit/Copy). Leikepöydältä taulukko kopioidaan edelleen jonkin toisen ohjelman tarvitsemaan muotoon.
Accessissa on valikkokäsky Tiedosto/Vie (File/Export), jonka avulla yksittäisiä taulukoita
voidaan tallentaa eri muodoissa, mm. Excel-muodossa, tekstimuodossa, html-muodossa
ja eri tietokantaohjelmien tuntemassa muodossa (valikoima voi riippua siitä, miten
Access on asennettu).
Simulointimalleihin on rakennettu makro Excel-siirto, jonka avulla yksittäisiä taulukoita
voi tallentaa Excel-taulukoiksi.
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Ohessa on esimerkki SAS-ohjelmasta, jonka avulla Access-taulukko voidaan tuoda
SAS-taulukoksi. Tässä esimerkissä lapsilisämallin taulukko tulokset _ llisa tuodaan
SAS-kirjastoon, jonka nimenä on JUTTA. Taulukolle annetaan SAS:ssa sama nimi.
PROC IMPORT OUT = JUTTA.TULOKSET_LLISA
DATATABLE = ”TULOKSET_LLISA”
DBMS = ACCESS REPLACE;
DATABASE = ”C:\JUTTA\LLISA06.mdb”;
SCANMEMO = YES;
USEDATE = NO;
SCANTIME = YES;
RUN;

On myös mahdollista määritellä Access-tiedosto suoraan SAS-kirjastoksi, jolloin sen
taulukoihin voidaan viitata samalla tavalla kuin SAS-taulukoihin. Seuraavassa esimerkissä Kokosimul05.mdb-tiedostosta tehdään SAS-kirjasto KOKOSIMU ja lasketaan
output_kotit-taulukosta kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen (muuttuja
NETTO_ASTULO) mediaani uuteen SAS-taulukkoon, joka on JUTTA-nimisessä SASkirjastossa.
LIBNAME KOKOSIMU ACCESS ’C:/JUTTA/KOKOSIMUL05.MDB’;
PROC MEANS DATA = KOKOSIMU.OUTPUT_KOTIT;
VAR NETTO_ASTULO;
OUTPUT OUT = JUTTA.KOKOSIMUL_SUMMARY MEDIAN = MEDIAANI;
WEIGHT YKOR;
RUN;

Tämä menetelmä voi olla suositeltava, jos halutaan tehdä vaativampia, SAS:ssa kuitenkin
helposti tuotettavia tilastollisia analyyseja simulointilaskelmien tulostaulukoista.
Huomautus. Edellä mainitut esimerkit edellyttävät, että SAS-ohjelmiston asennukseen
sisältyy SAS/Access-osaohjelma.
On olemassa erityisiä muunto-ohjelmia, kuten StatTransfer, jonka avulla eri tietokanta-, taulukkolaskenta- ja tilasto-ohjelmien taulukoita voidaan muuntaa eri ohjelmien
tarvitsemaan muotoon.

7.7 Tiedostot
JUTTA-malliin kuuluu seuraavan tyyppisiä tiedostoja (ilman C-kooditiedostoja):
• ohjelmamoduulit (.dll)
• parametritiedostot (.dat)
• parametrien hallinta Excel-tiedostona (.xls)
• esimerkkilomakkeet Excel-tiedostoina (.xls)
• Excel-piilotiedostot, jotka sisältävät JUTTA-funktioita (.xla)
• Excel-taulukkopohjia (.xlt)
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• avaustiedosto, jossa on linkit Excel-tiedostoihin (JUTTA.xls)
• simulointimallit Access-tiedostoina (.mdb)
• tiedosto, jota voidaan käyttää simulointien tuloksena syntyneiden taulukoiden
erilliseen tallentamiseen (Projektit.mdb)
• simulointimallien raportit Excel-tiedostoina (.xls)
• parametritietokanta Access-tiedostona (Parametrit.mdb)
• dokumentaatiotietokanta Access-tiedostona (Systeemi.mdb)
• dokumentteja Word-tiedostoina (.doc)
• avaustiedosto, jossa on linkit Word-dokumentteihin (JUTTA.doc)
• asetustiedosto (JUTTA.ini).
Liitteessä 6 on lueteltu eri osamalleihin kuuluvat tiedostot sekä mallikokonaisuuden
yhteiset tiedostot.

7.8 Geneerinen malli
Mallin kehitys- ja päivitystarpeita varten on luotu myös kaksi ”geneeristä” tiedostoa,
jotka sisältävät erilaisia Visual Basic -ohjelmia, makroja ja lomakkeita, joita voidaan
käyttää toisaalta Excelissä ja toisaalta Accessissa. Näiden tiedostojen nimet ovat
• JUTTA_generic.xls
• JUTTA_generic.mdb.
Niihin liittyy ”geneerinen” funktio, joka on tuotettu C-projektissa Generic.vcproj ja
joka sisältyy ohjelmamoduuliin Generic.dll. Kokeiluja varten parametritietokannassa
on kuvitteellinen yksinkertainen parametritaulukko Generic.

7.9 Tietokantatiedostojen tiivistys
Access-tietokantatiedostoilla on taipumus kasvaa, kun niissä olevia taulukoita toistuvasti
poistetaan ja luodaan uudestaan. Poistettujen taulukoiden tiedot eivät häviä tiedostoista,
vaikka ne eivät enää olekaan käyttäjän nähtävillä. Tiedostojen koon kasvaminen voi
hidastaa mallien toimintaa.
Access-ohjelmassa on toiminto, jonka avulla tietokanta tiivistetään. Toiminto myös
korjaa tietokannan, jos se on vaurioitunut. Toiminto on valikkokäskynä Työkalut/
Tietokannan apuohjelmat/Järjestä ja korjaa tietokanta uudestaan (Tools/Database
Utilities/Compact and Repair Database).
Tämä toiminto on sijoitettu myös Excel-tiedostoon JUTTA.xls, jossa olevan painikkeen
Tiivistä tietokannat avulla kaikki mallitiedostot voidaan tiivistää, sekä päämalliin
KOKOSIMUL. Tietokantoja tiivistettäessä tiivistetyille tietokannoille annetaan uudet
nimet. Jos tiivistys on sujunut ongelmitta, nimet voidaan palauttaa ja turhat tiedostot
poistaa painikkeella Nimien palauttaminen .
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7.10 Päivitys
Simulointimallin päivitystarve syntyy kahdesta eri tekijästä: lainsäädännön muuttumisesta ja uusien aineistovuosikertojen käyttöönotosta.
Jutta-mallissa lainsäädännön mallintaminen on riippumatonta aineistosta. Uutta lainsäädäntöä voidaan ohjelmoida mallin parametri- ja funktiojärjestelmään sitä mukaa
kuin sitä säädetään. Uuden lainsäädännön mallintaminen painottuu syyskauteen, jolloin
eduskunnassa vahvistetaan seuraavan vuoden verolait ja monia muita budjettilakeja.
Loka–marraskuussa vahvistetaan seuraavan vuoden kansaneläke- ja työeläkeindeksit,
jotka vaikuttavat monien etuuksien ja etuuksien perusteiden suuruuteen. Ennen vuodenvaihdetta vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella yleisen asumistuen ja eläkkeensaajien
asumistuen perusteet seuraavalle vuodelle.
Lainsäädännön päivitys tehdään ensin siten, että esimerkkilomakkeilla nähdään uuden
lainsäädännön vaikutus. Lainsäädännön muutokset voivat vaatia myös muutoksia itse
simulointimalleihin, jos niillä halutaan tutkia uuden lainsäädännön vaikutuksia.
Tilastokeskus toimittaa uuden tulonjakoaineiston ja siihen liittyvät tiedostot yleensä
kesäkuussa. Silloin voidaan aloittaa simulointimallien aineistopäivitys. Aineistopäivityksen laajuus ja siinä tarvittava työmäärä riippuu siitä, miten paljon aineistossa tapahtuu
muutoksia. Yleensä nämä muutokset liittyvät lainsäädännön muutoksiin, joiden vuoksi
aineistoon tulee uusia muuttujia tai siitä poistetaan muuttujia. Se voi vaatia paljonkin
muutoksia simulointimalleihin.
JUTTA-mallissa simulointiohjelmien päivitystä on pyritty automatisoimaan mahdollisimman pitkälle. Simulointimallit sisältävät ohjelmia ja makroja, joiden avulla
luodaan uudestaan mallin tarvitsemat taulukot. Simulointiohjelmissa tarvittavien
muuttujien nimiä on pyritty muokkaamaan sellaisiksi, että ne ovat aineistovuodesta
riippumattomia. Esimerkiksi kunnallista veroprosenttia tarkoittavan muuttujan nimi
on VERO-mallissa ayri, vaikka sen nimeen aineistossa liittyy vuosiluku, esimerkiksi
ayri06. Simulointiohjelmia ohjataan aineistovuotta tarkoittavalla vakiolla lAVuosi, jolloin
lainsäädännöstä riippuvien erilaisten apumuuttujien luonti tapahtuu automaattisesti
oikean lainsäädäntövuoden mukaan.
Kaikki osamallit ja päämalli sisältävät Visual Basic -ohjelman tee_perustaulukot, joka
suorittaa keskeiset päivityksessä tarvittavat toiminnot. Yleensä tämän ohjelman ajaminen
ei kuitenkaan riitä, vaan tietokantakyselyjä ja simulointiohjelmia joudutaan editoimaan
myös käsin. Liitteessä 3 on perusohjeita aineistopäivitystä varten.

7.11 Varoituksia
Esimerkkilomakkeet ja niiden ohjelmakoodi on suojattu salasanalla, jotta laskentataulukoita ei vahingossa muutettaisi. Salasanaa käytetään myös Excel-parametritiedostojen
ohjelmakoodin suojaamiseen. Salasanan saa pyydettäessä. Simulointimalleissa ja muissa
Access-tiedostoissa salasanasuojausta ei ole.
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On otettava huomioon, että mallien osatekijöiden riippuvuudet ovat hyvin herkkiä
muutoksille. Väärässä kohdassa tehty vääränlainen muutos johtaa helposti virheisiin,
jotka kertautuvat mallin muissa osissa tai muissa malleissa. Simulointilaskelmissa on
sitä paitsi tärkeää, että laskelmien eri vaiheet, joita etenkin verotuksessa mutta myös
muissa järjestelmissä on useita, tehdään täsmälleen oikeassa järjestyksessä.
C-kielellä kirjoitetut funktiot otetaan Excel- ja Access-pohjaisissa malleissa käyttöön
Visual Basicin Declare-lauseilla, joiden rakenteen ja sisällön on täsmällisesti vastattava
funktiolle suunniteltua rakennetta myös kaikkien tietotyyppien osalta. Muuten funktio
ei toimi oikein vaan tulokseksi saadaan Excelissä yleensä vain virhekoodi ja Accesissa
tyhjä Null-arvo.
Jos parametreihin tehdään kokeiluja, jotka muuttavat niiden arvoja, on aina muistettava
palauttaa parametrien oikeat arvot parametritiedostoihin. Sitä varten Excel-parametritiedostoissa on toiminto, jonka avulla niihin voidaan aina palauttaa tietokannasta oikeat
parametrien arvot. Kun se on tehty, on vielä muistettava muuntaa parametritaulukko
binäärimuotoon.
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8 Osamallit ja päämalli
Seuraavassa esitellään kuhunkin osamalliin liittyviä sisällöllisiä ja teknisiä ratkaisuja
ja lopuksi päämallia KOKOSIMUL. Dokumentaatio ei tältä osin ole eikä voikaan olla
täydellinen, vaan se on tarkoitettu vain tiettyjen yleisten suuntaviivojen esittelyyn.
Muodostettavien taulukoiden ja kyselyjen kenttien yksityiskohtaista kuvausta ei ole
tässä tarpeen esittää. Tilastokeskuksen aineiston yksityiskohtainen dokumentointi on
Tilastokeskuksen vastuulla. Mallissa luotavien erilaisten apumuuttujien ja tulostietojen
kuvaukset sisältyvät suurimmaksi osaksi itse malliin, mm. DEF-taulukkoihin, joissa
taulukoita määritellään. Uusimpiin simulointimalleihin sisältyy simuldokum-niminen
taulukko, lomake ja raportti, joihin tiivis kuvaus simulointiohjelman kulusta on sijoitettu.
Myös kaikkiin taulukoihin ja tietokantakyselyihin liittyy simulointimalleissa kuvaileva
teksti. Tässä kuitenkin mainitaan tärkeimmät eri simulointimalleissa luotavat taulukot.
Eri jaksoissa pyritään esittämään myös huomioita mallien kehittämistarpeista.

8.1 SAIRVAK
SAIRVAK-malli kuvaa sairausvakuutuksen päivärahoja, joihin kuuluvat varsinaiset
sairauspäivärahat sekä vanhempainpäivärahat. Vanhempainpäivärahat ovat yleisnimike
niille päivärahoille, joita lasten vanhemmat voivat saada lapsen syntymän yhteydessä.
Näitä ovat äitiys-, isyys- ja vanhempainraha. Simulointimallissa lasketaan myös erityishoitotuki, joka määräytyy samalla tavalla kuin normaali vanhempainpäiväraha.
Lainsäädäntöä on mallinnettu vuodesta 1982 lähtien, jolloin voimaan tulivat veronalaiset
työtulojen suuruuteen sidotut päivärahat. Sairaus- ja vanhempainpäivärahat määräytyvät
useimmissa tapauksissa samalla tavalla, mutta oikeus vähimmäispäivärahaan syntyy
eri tavalla vuoden 1995 jälkeen. Lisäksi vuoden 2007 alussa voimaan tullut vanhempainpäivärahauudistus antaa tietyin ehdoin äideille ja isille aikaisempaa suuremman
päivärahan, jonka laskukaava poikkeaa normaalista sairausvakuutuksen päivärahasta.
Mallin keskeinen funktio on SairVakPRahaK(), jota käytetään sekä sairaus- että vanhempainpäivärahojen laskemiseen kuukausitasolla. Siitä on johdettu vuositason keskiarvon
laskeva funktio SairVakPRahaV(). Käänteisfunktiolla SairVakTulo() voidaan laskea
päivärahan perusteena oleva tulo, jos muut muuttujat ovat tiedossa ja jos päiväraha
ylittää minimitason.
Korotetut vanhempainrahat otetaan huomioon funktioissa KorVanhRahaK() ja KorVanhRahaSpesialK().
Simulointimallissa päästään kohtalaisen hyvään tarkkuuteen käyttämällä hyväksi
aineiston tietoja maksetuista päivärahoista sekä päivärahapäivistä. Simulointimalli on
myös melko suoraviivainen. Tarvittavat tiedot poimitaan taulukkoon base_sairvak,
laskelmat tehdään taulukossa output_sairvak ja tulokset viedään taulukkoon tulokset_sairvak. Muita taulukoita ei tarvita.
Aineiston avulla voidaan eritellä vakuutetuille suoraan ja työnantajille maksettavat päivärahat. Päivärahan perustana oleva tulo johdetaan käyttämällä hyväksi käänteisfunktiota
SairvakTulo(). Tarkkuutta auttaa se, että mallissa tarvitaan vain yksilötason tietoja eikä
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puolison tai koko kotitalouden tulotietoja tarvita, kun mallinnus tehdään uudemmalla
lainsäädännöllä. Jos halutaan mallintaa vanhempaa lainsäädäntöä, johon sisältyivät
lapsikorotukset ennen vuotta 1994, sekä tarveharkintainen vähimmäispäiväraha vuosina
1996–2002, malliin on tehtävä täydennyksiä.
Ongelman tuottavat ne tapaukset, joissa aineiston mukaan päiväraha > 0, mutta päivä
rahapäivät = 0. Näissä tapauksissa päivärahojen oletetaan kertyvän yhdeltä päivältä.
Tällainen korjaus lisää mallin tarkkuutta.
Vuoden 2007 malliversiossa otetaan ensimmäisen kerran huomioon tietyin ehdoin
korotetut vanhempainpäivärahat, joita koskeva lainsäädäntö tuli voimaan silloin.
SAIRVAK-simulointimalli ei ole riippuvainen mallin muista osista.

8.2 TTURVA
TTURVA-mallilla lasketaan työttömyysturvalakiin perustuvia päivärahoja, joita ovat
ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, koulutustuki,
koulutuspäivärahat ja vuorotteluvapaakorvaus. Lainsäädäntöä on mallinnettu vuodesta
1985 lähtien, jolloin uudistetut päivärahat muuttuivat verollisiksi ja jolloin pääpiirteissään
muotoutui nykyisen lainsäädännön perusta.
Päivärahojen laskukaavat on muotoiltu funktioiksi, jotka laskevat päivärahat kuukausitasolla. Tärkeimmille päivärahoille on myös vuositason funktio, joka laskee vuosikeskiarvon. Funktioissa on otettu huomioon myös soviteltu päiväraha, ylläpitokorvaus sekä
väliaikaisesti 1990-luvulla sovellettu lomautuspäiväraha. Sovitellulle koulutustuelle on
oma funktio.
Lähinnä simuloinnin tarpeita varten on muotoiltu käänteisfunktioita, jotka laskevat
ansiosidonnaisen päivärahan perustana olevan palkan, sovitellun päivärahan perustana
olevan palkan, tarveharkintaista päivärahaa vähentävän tulon sekä osittaista työmarkkinatukea vähentävän tulon.
Simulointimallin lähtötietoja ovat eri henkilöille maksettavat päivärahat, päivärahapäivien lukumäärä sekä se työtulo, josta ansiosidonnainen päiväraha on laskettu. Ansio
sidonnaisissa päivärahoissa aineistossa on myös tieto lapsikorotusten lukumäärästä.
Perusturvaa koskevat tiedot ovat Kelan rekistereistä ja ansiosidonnaista turvaa koskevat
tiedot Vakuutusvalvonnan rekisteristä.
Simulointia varten muodostetaan ensin taulukko base_tturva, johon poimitaan perusaineistosta tarpeelliset tiedot. Joitakin tietoja yhdistetään taulukkoon base_tturva_kotit. Sitä käytetään lähinnä lapsikorotusten päättelyyn perusturvassa. Varsinaiset
laskelmat tehdään taulukossa output_tturva.
Ongelmia on ollut lähinnä eri tavoin vähennettyjen perusturvan päivärahojen arvioinnissa, sillä varsinaisessa tulonjakoaineistossa ei ole tarvittavia tietoja tarkkaan laskentaan.
Kyse on sovitelluista peruspäivärahoista tai työmarkkinatuista, tarveharkinnan vuoksi
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vähennetyistä työmarkkinatuista sekä osittaisista työmarkkinatuista. Jos peruspäiväraha
tai työmarkkinatuki on täyttä päivärahaa pienempi, on päätelty eri tavoin, onko kyse
sovitellusta, tarveharkinnan vuoksi vähennetystä tai osittaisesta työmarkkinatuesta. Sen
jälkeen päätellään käänteisfunktioiden avulla se tulo, jota sovittelussa, tarveharkinnassa
tai osittaisen työmarkkinatuen laskennassa on käytetty.
Vuoden 2006 mallissa sovelletaan ensimmäisen kerran ns. Kela-lisätietoja, joiden avulla
tarveharkintaiset, osittaiset, sovitellut ja vähennetyt työmarkkinatuet sekä sovitellut
peruspäivärahat voidaan eritellä tarkemmin. Aineistossa on tieto niiden päivien lukumäärästä, jolloin eri syistä vähennettyä päivärahaa on maksettu. Myös tieto tulosta,
joka vaikuttaa tuloharkintaan, sisältyy Kela-lisäaineistoon. Lisäaineistossa on myös tieto
peruspäivärahaan tai työmarkkinatukeen sisältyvistä lapsikorotuksista. Vaikka vuoden
2006 uudistetussa mallissa voidaan käyttää Kela-lisäaineiston tietoa tuloharkinnan
perusteesta, jonkin verran parempaan tulokseen päästään silti käyttämällä käänteisfunktioita, joilla vähennyksen peruste lasketaan. Ongelmia aiheuttavat päällekkäiset
vähennysperusteet, sillä työmarkkinatuki voi olla yhtä aikaa esimerkiksi tarveharkinnan
vuoksi vähennetty ja soviteltu työmarkkinatuki.
Ansiosidonnaiset päivärahat voidaan simuloida melko tarkkaan, koska vakuutusvalvonnan aineistossa on tieto ns. vakuutuspalkasta sekä lapsikorotusten lukumäärästä.
Soviteltujen päivärahojen perusteena oleva työtulo on kuitenkin pääteltävä käänteisfunktion avulla.
Vakuutusvalvonnan aineiston avulla voidaan eritellä myös ansiosidonnaiset koulutustuet
ja koulutuspäivärahat sekä vuorottelukorvaukset. Näistä kaikista lasketaan erikseen
myös sovitellut tapaukset.
Ongelmana laskennassa on vuonna 2003 voimaan tullut työttömyysturvan korotusosa
sekä vuonna 2005 voimaan tullut ns. muutosturva, jonka vuoksi osa päivärahoista sisältää
nyt ns. työllistämisohjelmalisän. Vuoden 2007 aineistossa on ensimmäisen kerran tietoa
korotusosasta ja työllistämisohjelmalisästä. Näiden tietojen avulla voidaan simuloida
myös nämä lainsäädännön muutokset.
TTURVA-simulointimalli toimii muista osamalleista riippumattomana. Koska työttömyysturva ja lasten kotihoidon tuki voivat joissakin tapauksissa olla päällekkäisiä,
mallin kytkentöjä KOTIHTUKI-malliin on selvitettävä.

8.3 KOTIHTUKI
KOTIHTUKI-mallissa lasketaan lasten kotihoidon tukea ja päivähoitomaksuja. Lasten
kotihoidon tuen lainsäädäntöä on mallinnettu vuodesta 1985 lähtien eli siitä asti, kun
laki alun perin tuli voimaan. Lasten päivähoitomaksuja on mallinnettu vain vuoden 1997
uudistuksesta (elokuusta 1997) lähtien. Päivähoitomaksujen mallintaminen pidemmältä
ajalta olisi hankalaa, koska ennen vuoden 1997 uudistusta maksujen perusteet olivat
suurelta osin kuntakohtaisia.
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Lasten kotihoidon tuki lasketaan kuukausitasolla funktiolla KotihtukiK(). Siitä johdetaan
vuositason funktio KotihtukiV(). Funktio ottaa huomioon sekä vanhemman, vuoteen
1997 asti voimassa olleen että uudemman lainsäädännön. Funktiossa on yhdistetty
hoitorahan ja hoitolisän laskenta (vanhemmassa lainsäädännössä osien nimityksinä
olivat perusosa ja lisäosa). Funktion C-koodissa vanhempi ja uudempi lainsäädäntö on
erotettu kahdeksi eri alafunktioksi. Käänteisfunktiolla KotihTukiTulo() voidaan laskea
kotihoidon tuen perusteena oleva tulo, jos tuki on vähimmäis- ja enimmäistason välissä ja jos tarpeelliset muut muuttujat tiedetään. Lisäksi osittaisen hoitorahan laskentaa
varten on oma yksinkertainen funktio.
Päivähoitomaksujen laskemiseen on käytetty aluksi vain yhtä funktiota, funktio PHoitoMaksu(), joka laskee maksun yhdestä lapsesta. Jos lapsia on enemmän, kustakin lapsesta
maksu on laskettava erikseen. Tästä on johdettu funktio SumPHoitoMaksu(), joka laskee
yhteenlasketut päivähoitomaksut useammalle lapselle.
Simulointimalleissa lasten kotihoidon tuki ja päivähoitomaksujen laskenta on erotettu
toisistaan erillisiksi alamalleiksi. Se johtuu siitä, että KOKOSIMUL-mallissa kotihoidon
tuen ja päivähoitomaksujen laskenta tapahtuu eri vaiheissa. Lasten kotihoidon tuki lasketaan muista osamalleista riippumatta ennen verojen, asumistukien ja toimeentulotuen
laskentaa. Sen sijaan päivähoitomaksujen laskemiseen tarvitaan tulokset niistä malleista,
jotka laskevat veronalaisia tulonsiirtoja.
Sekä lasten kotihoidon tuen että päivähoitomaksujen simuloinnissa haasteellisinta on
perheen rakenteen määrittely. Kummassakin mallissa tarvitaan tietoa päivähoitoikäisten
lasten lukumäärästä, koko perheen koosta sekä konkreettisesti kunnallisessa päivä
hoidossa tai muussa hoidossa olevien lasten määrästä. Nämä määrät voivat muuttua
tarkasteluvuoden aikana, mutta käytännössä tukien ja maksujen jaksottaminen oikein
vuoden eri kuukausille olisi hankalaa. Simulointimalleissa lasketaan perheiden eri
lapsien ikäkuukausia eri ikäjaksoille, esim. kuukaudet, jolloin lapsi on enintään kolme
kuukautta vanha. Sen jälkeen päätellään lukumäärä jakamalla kuukausien lukumäärä
12:lla ja pyöristämällä lähimpään kokonaislukuun.
Perhetietojen moninaisuuden vuosi KOTIHTUKI-simulointimallissa muodostetaan
melko monta taulukkoa. base-taulukoita on useita, samoin output-taulukoita. Päivähoitomaksujen laskemista varten luodaan vielä kolme aputaulukkoa, joiden nimi alkaa
kirjaimilla PH. Koska taulukoiden tarkoitus on dokumentoitu mallin yhteydessä, tässä
ei kuvata niitä kaikkia.
Koska aineistosta ilmenee lasten kotihoidon tuki ja tukikuukausien määrä, voidaan laskea
lasten kotihoidon tuki kuukautta kohden. Kun se ja perheen rakenne tiedetään, voidaan
päätellä kotihoidon tuen perusteena oleva tulo käänteisfunktion KotihTukiTulo() avulla.
Tämän tulon avulla lasketaan sitten mallinnettu lasten kotihoidon tuki. Mallinnettu
lasten kotihoidon tuki siirretään niille henkilöille, jotka sitä aineiston mukaan todellisuudessa ovat saaneet. Jos samassa kotitaloudessa on kaksi kotihoidon tuen saajaa, mallinnettu tuki jaetaan samassa suhteessa kuin henkilöt ovat sitä todellisuudessa saaneet.
Lasten päivähoitomaksut lasketaan osittain samalla tekniikalla. Aineistosta ilmenee kunnallisessa päivähoidossa olleiden lasten hoitokuukausien määrä ja hoitomaksu kuukautta
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kohden. Nämä ovat lapsiin liittyviä aineiston kenttiä. Perheen rakenne päätellään samalla
tavalla kuin lasten kotihoidon tuessa. Kotitalouden tuloa, johon päivähoitomaksu perustuu, ei kuitenkaan lasketa käänteisfunktion avulla, vaan laskelmassa käytetään aineiston
tulotietoja tai mallin tuottamia tulotietoja. Mallinnetut päivähoitomaksut siirretään
tulokset_kotihtuki-taulukkoon samoille lapsille, joiden maksut aineistossa ovat.
Malli tuottaa suhteessa aineistoon liikaa sekä lasten kotihoidon tukea että päivähoitomaksuja. Simulointimalli kaipaa tarkentamista. Yhtenä haasteena on kotihoidon tuen,
työttömyysturvan ja vanhempainrahojen yhteensovituksen selvittäminen.

8.4 OPINTUKI
OPINTUKI-malli laskee opintorahoja, opintotuen asumislisää sekä opintolainoja. Lainsäädäntöä on otettu huomioon vuodesta 1992, jolloin ns. uusimuotoinen opintotuki
astui voimaan korkeakouluopiskelijoille. Lisäksi on mallinnettu aikuisopintorahaa ja
aikuiskoulutustukea koskevia säännöksiä. Niitä ei kuitenkaan käytetä itse simuloinnissa.
Keskeiset funktiot ovat OpRahaK(), AsumLisaK() ja OpLaina(). Nämä laskevat etuuksia
kuukausitasolla. Niille on laadittu vuosikeskiarvon laskevat muunnelmat OpRahaV(),
AsumLisaV() ja OpLainaV().
OPINTUKI-simulointimallissa poimitaan ensin tarpeellisia tietoja taulukkoon base_
opintuki. Jos opiskelija asuu itsenäisesti eikä opintotuki ole riippuvainen vanhempien
tuloista, opintotuen mallintaminen on kohtalaisen suoraviivaista aineistoon sisältyvien
opintotukea ja opintotukikuukausia kuvaavien tietojen avulla. Laskelmat tehdään taulukossa output_opintuki. Aluksi eritellään opintotuen saajat kolmeen ikäryhmään ja
päätellään, ketkä asuvat vanhempiensa luona. Sellaiset tapaukset, joissa opintotuki on
laissa vahvistetun normaalin opintotuen täysi moninkerta, poimitaan käyttämällä tätä
varten tehtyä apufunktiota. Näin voidaan tarkentaa sekä keskiasteen että korkea-asteen
opintotuen saantikuukaudet.
Asumislisän mallintamiseen johdetaan asumiskustannus itse asumislisästä. Tässä käytetään käänteisfunktiota AsumLisaVuokraV(). Niitä tapauksia varten, joissa vanhempien
tulot vaikuttavat opintotukeen, on muodostettava taulukko vanhempien tuloista sekä
laskettava vanhempien tulot yhteen kotitalouskohtaisesti. Tätä varten muodostetaan
taulukot output_optuki_vanh ja output_optuki_vanh2.
Kenties suurin ongelma simuloinnissa on opiskelijoiden omien tulojen vaikutus opintotukeen. Sitä varten on kehitetty funktio OpTukiTakaisin(), joka kuvaa vuonna 1998
voimaan tullutta lainsäädäntöä. Tämän avulla vähennetään opiskelijoilta osa opintotuesta. Tällä menetelmällä ei kuitenkaan päästä kovin tarkkaan tulokseen ja menetelmä
kaipaa tarkentamista.
Mallinnettu opintotuki viedään taulukkoon tulokset_optuki samoille henkilöille,
jotka aineiston mukaan ovat saaneet opintotukea.
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Malli laskee myös laskennallisen opintolainan. Kaikille, joilla on opintotukikuukausia,
lasketaan oppilaitosasteen mukainen opintolaina. Tätä tietoa käytetään hyväksi toimeentulotuen mallintamisessa, mutta opintolainaa ei muuten katsota tuloksi.
Opintoraha voidaan laskea melko tarkkaan noin 2/3:lle. Niitä tapauksia, joissa vanhempien tulot tai opiskelijan omat tulot vaikuttavat opintotuen suuruuteen, on melko
vaikea mallintaa tarkkaan ja ne vaativat jatkoselvittelyä. Asumislisän määrä pystytään
on useimmissa tapauksissa laskemaan melko tarkkaan, jos asumismenon johtamiseen
käytetään käänteisfunktiota.

8.5 KANSEL
KANSEL-malliin sisältyy kansaneläkkeiden, perhe-eläkkeiden, verottomien eläkkeenlisien ja vammaistukien laskenta. Näitä etuuksia voidaan laskea esimerkkilomakkeilla
sekä simuloimalla. Lisäksi KANSEL-mallissa otetaan huomioon maahanmuuttajan
erityistuki ja sotilasavustus.
Lainsäädäntöä on pääpiirteittäin mallinnettu vuodesta 1957 asti. Erilaisia siirtymä- ja
suojasäännöksiä ei ole yleensä otettu huomioon, mutta esim. leikattu pohjaosa vuosilta
1997–2000 on mukana mallissa. Kansaneläkkeeseen lykkäys ja varhennus sekä asuinaikaan perustuva kerroin on mallinnettu erillisen parametritaulukon ja funktiomoduulin
avulla. Varsinaisia rintamasotilaseläkkeitä, joita enää ei makseta, ei ole otettu huomioon,
mutta rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä mallinnetaan.
KANSEL-simulointimalleissa käytetään hyväksi tulonjakoaineiston yhteyteen kerättyä
ns. Kela-lisädataa. Puolisotunnus, lykkäys-, varhennus- ja asuinaikakertoimet sekä tiedot
perhe-eläkkeen osista auttavat mallin tarkentamisessa.
Haasteellisinta on itse kansaneläkkeen mallintaminen, koska kansaneläke on yleensä
myönnetty useita vuosia ennen tarkasteluvuotta ja sen suuruuteen voi vaikuttaa sellainen
lainsäädäntö, joka ei enää ole voimassa, sekä lainsäädännön muutoksiin liittyvät erilaiset
siirtymä- ja suojasäännökset. Käytännössä kansaneläke on helpointa mallintaa olettamalla, että se on myönnetty samana vuonna kuin se maksetaan, tarkemmin sanottuna
aineistovuonna. Tällöin kansaneläkkeen suuruudesta päätellään käänteisfunktion avulla
sellainen ansioeläke, joka oikeuttaa kyseiseen kansaneläkkeeseen. Lopuksi lasketaan
ansioeläkettä vastaava kansaneläke tarkasteluvuoden tasossa. Näin päästään suhteellisen
tarkkaan tulokseen, vaikkakaan laskutapa ei vastaa kansaneläkkeen suuruuden todellista
muotoutumisprosessia. Jos tavoitellaan totuudenmukaisempaa laskutapaa, pitäisi jäljittää
kansaneläkkeen alkuperäinen päätöstilanne ja johtaa alkuperäisestä eläkkeestä nykyinen
eläke. Ns. Kela-lisäaineistossa on muuttujia, joiden avulla voidaan pyrkiä tarkemmin
todellisuutta vastaavaan eläkkeen laskutapaan. Näyttää kuitenkin siltä, että ne eivät riitä
yhtä tarkkaan tulokseen kuin saavutetaan johtamalla aineistovuoden kansaneläkkeestä
”virtuaalinen” ansioeläke.
Perhe-eläkkeiden mallintamisessa käytetään hyväksi Kela-lisädataan sisältyviä tietoja
perhe-eläkkeiden osista. Täydennysmäärän suuruudesta johdetaan käänteisfunktion
avulla sen tulon suuruus, joka alentaa täysimääräistä lesken tai orvon täydennysmäärää.
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Kiinteiden eläkkeenlisien ja vammaistukien mallintaminen on suhteellisen yksinkertaista, sillä maksetusta etuudesta voidaan yleensä päätellä sen saantikuukausien lukumäärä. Kun saantikuukausien lukumäärä tiedetään, mallinnetun etuuden laskeminen
on yleensä triviaalia.
KANSEL-simulointimalli on organisoitu seuraavasti. Aineistosta poimitaan tietoja taulukkoon base_kansel. Taulukko käsittää erilaiset eläkkeiden, vammaisetuuksien ym.
saajat mahdollisimman laajasti. Taulukkoon base_perheet poimitaan tieto base_kansel-taulukon henkilöiden kaikista perheenjäsenistä. Kansaneläkkeen, vammaistukien ja
eläkkeenlisien ym. laskeminen tapahtuu taulukossa output_kansel. Perhe-eläkkeiden
laskemiseksi on muodostettu erikseen taulukot base_perhel ja output_perhel.
Mallinnetut etuudet viedään taulukkoon tulokset_kansel niille henkilöille, jotka
etuuksia ovat datan mukaan todellisuudessa saaneet. Kansaneläke voidaan viedä myös
henkilölle, joka sitä ei ole todellisuudessa saanut, jos esimerkiksi kansaneläkkeen korotuksen simulointi sitä vaatii.
KANSEL-simulointimallissa etuudet lasketaan muiden mallien tuloksista riippumatta.
Mallinnetut etuudet vaikuttavat VERO-, ELASUMTUKI-, ASUMTUKI- ja TOIMTUKImallien laskelmien tuloksiin.

8.6 VERO
Verotuksen mallintamiseen rakennettiin aluksi suppeampi VERO-malli, jossa on lainsäädäntöä vuodesta 1993 lähtien. Sen käytännössä korvasi laajempi VEROPLUS-malli,
jossa on lainsäädäntöä vuodesta 1980 lähtien. VEROPLUS-mallin nimi on nyt lyhennetty
VERO-malliksi, jolloin alkuperäinen VERO-malli on poistunut kokonaan käytöstä.
Henkilöverotuksen mallintaminen on simuloinnin haasteellisimpia osia lainsäädännön
laajuuden ja myös aineistossa olevien muuttujien runsauden vuoksi. Nyt VERO-mallissa
on määritelty 65 funktiota ja 182 erilaista parametria (valtion tulo- ja varallisuusveroasteikkojen sarakkeet mukaan lukien). Parametritaulukoita on viisi. Valtion tuloveroasteikkojen kuvaamiseen on varattu kolme taulukkoa, jolloin yhdessä taulukossa ovat
tuloportaat, toisessa taulukossa tuloportaisiin liittyvät veron vakiomäärät ja kolmannessa
taulukossa veroprosentit, joita sovelletaan portaan ylittävään tuloon. Varallisuusveroasteikot kuvataan yhden taulukon avulla. Viidenteen ja samalla laajimpaan taulukkoon on
koottu muut verotuksen parametrit, mm. erilaisten vähennysten määrittelyyn liittyvät.
Veroasteikkoja kuvaavat parametritaulukot on ”normalisoitu” siten, että lähtökohdaksi
on otettu suurin portaiden lukumäärä. Kun portaita on vähennetty erilaisissa verouudistuksissa, muutoksia veron laskevaan ohjelmaan ei ole tarvinnut tehdä.
Funktiot kattavat useimmat vähennykset ja kaikki verolajit työntekijöiden eläke- ja
työttömyysvakuutusmaksut mukaan lukien. Eri tulolajien, kuten palkkatulojen, muiden työtulojen, eläketulojen, muiden sosiaalietuuksien, pääomatulojen, osinkojen ym.,
verotuksessa olevat erot on otettu huomioon.
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Funktioita voi ryhmitellä seuraavasti:
• verovähennysten laskemiseen tarvittavat funktiot (esim. kunnallisverotuksen
ansiotulovähennyksen laskeva funktio)
• eri veromuotojen laskemiseen tarvittavat funktiot (esim. sairausvakuutusmaksua
laskeva funktio)
• funktiot, joilla vähennyksiä jaetaan eri veronsaajien rasitukseksi (esim. alijäämähyvityksen jakaminen verottajien kesken)
• funktiot, joiden avulla yritystuloja ja osinkoja jaetaan pääoma- ja ansiotuloiksi
sekä verottomiksi tuloiksi tai joiden avulla niistä johdetaan yhtiöveron hyvitys.
Toisin kuin useimmissa tulonsiirtomalleissa VERO-mallissa kaikki funktiot ovat kalenterivuositason funktioita, koska verolainsäädännön muutokset on nykyisin kaikilta
osin, ennakonpidätystä lukuun ottamatta, määritelty kalenterivuosille.
Osa funktioista on tehty analyysi- ja esimerkkilaskelmia varten eikä niitä käytetä normaalissa simuloinnissa tulonjakoaineistolla. Tällaisia funktioita ovat:
TuloVerot_Simple()

Tuloverot yksinkertaisessa perustapauksessa, vain palkkatuloa.

TuloVerot_Simple_Elake()

Pelkän eläketulon verot

TuloVerot_Simple_Praha() Pelkän päivärahatulon verot
TuloVerot_SimpleB()

Tuloverot yksinkertaisessa perustapauksessa, kunnallinen veroprosentti muuttujana

TuloVerot_SimpleMarg()

Marginaaliveroaste kun vain palkkatuloa

BruttoTulo()

Nettokuukausituloa vastaava bruttokuukausitulo

BruttoTuloB()

Nettokuukausituloa vastaava bruttokuukausitulo, kunnallinen veroprosentti muuttujana

Simulointimalleissa on tehty mm. seuraavia ratkaisuja.
Laskenta tapahtuu pääosin taulukossa output_vero. Puolisoista laaditaan taulukko
puolisot_erill, jossa puolisoita koskevia tietoja on erillään. Simuloitaessa tämän
taulukon tiedoista muodostetaan useamman kerran taulukko puolisot_yhd, jossa
puolisoita koskevia tietoja on yhdistetty kotitalouksittain. Niitä käytetään laskelmissa,
joissa joudutaan vertaamaan puolisoiden tuloja ja veroja mm. vähennysten siirtämiseksi
puolisoiden kesken.
Simuloinnissa yksi päätehtäviä on keskeisten tulolajien muodostaminen tulonjako
aineiston muuttujista. Tulonimikkeiden runsauden vuoksi tämä on melko työläs vaihe.
Keskeiset tulolajit tallennetaan kenttiin, jotka on esitelty taulukossa 3.
Mallissa ei jaeta yritystuloja tai osinkotuloja ansio- ja pääomatuloiksi, vaan tämä tieto
otetaan aineistosta annettuna. Sen sijaan mallissa pyritään simuloimaan osinkotulojen
jakaminen verottomiin ja verollisiin tuloihin vuodesta 2005 lähtien ja yhtiöveron hyvitys
sitä ennen. Tieto verottomista osinkotuloista tuotetaan erillisenä simulointituloksena
vuodesta 2005 lähtien samoin kuin yhtiöveron hyvitys sitä ennen. Yhtiöveron hyvitys
vähennetään maksetuista veroista verojen kokonaissummaa laskettaessa.
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Taulukko 3. Tulolajit VERO-simulointimallissa.
Kenttä

Kuvaus

PALKKA

Palkkatulot

MUU_TYO

Muita työtuloja

YRITYSTA

Yritystulot ansiotulona

YRITYSTP

Yritystulot pääomatulona

ELAKE

Eläketulot yhteensä

PRAHAT

Päivärahatulot

OPRAHAT

Opintorahat (veronalaiset, opintorahavähennykseen oikeuttavat)

MUU_ANSIO

Muita ansiotuloja (esim. työttömyyspäivärahat ja muut tulonsiirrot)

OSTULOA2000

Osinkotulot ansiotulona, vuosilta 2000–

OSTULOP2000

Osinkotulot pääomatulona, vuosilta 2000–

VUOKRAT

Vuokratulot

KORKOT

Korkotulot

MUU_PO

Muita pääomatuloja

Kun VERO-malli ajetaan osana KOKOSIMUL-mallia, päivärahatulot, opintorahatulot
sekä veronalaiset kansaneläkkeet otetaan laskelmaan tarvittaessa mallinnettuina SAIRVAK-, TTURVA-, KOTIHTUKI-, KANSEL- ja OPINTUKI-malleista. Näistä malleista
tulot yhdistetään kenttiin ELAKE, PRAHAT ja OPRAHAT.
VERO-mallissa käytetään melko vähän ”käänteistä” päättelyä, jossa apumuuttujia
johdetaan olemassa olevasta lainsäädännöstä. Yksi poikkeus on kunnallisverotuksen
eläketulovähennyksen siirtymäsäännöksen voimassaolon päättely. Siirtymäsäännöksen mukaan puoliso voi saada yksinäisen eläkkeensaajan suuremman vähennyksen,
jos suurempaan vähennykseen on alun perin ollut oikeus ennen vuosien 1991 ja 1996
lainmuutoksia. Mallissa verrataan todellista vähennystä mallinnettuun vähennykseen
ja päätellään sen perusteella, onko siirtymäsäännös voimassa.
Palkansaajan vakuutusmaksujen eli eläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen perustana oleva
tulo päätellään vertaamalla aineiston sisältämiä maksuja aineistosta saatuun palkkatietoon.
Ongelma syntyy siitä, että maksun kohteena oleva palkkakäsite ei ole aina välttämättä sama
kuin tuloverotuksen palkkakäsite. Vuodesta 2006 lähtien käänteistä päättelyä käytetään
myös sairausvakuutuksen päivärahamaksun perustana olevan tulon päättelyyn.
Kun eri tulolajit on muodostettu, laskelma etenee vähennysten laskemisen kautta lopullisen veron laskemiseen. Nämä laskentavaiheet ovat melko suoraviivaisia, mutta
puolisoiden tulojen ja vähennysten vertaaminen mutkistaa laskelmaa. Puolisoiden
tietoja yhdistävä taulukko puolisot _ yht muodostetaan viisi kertaa. Ensimmäisellä
kerralla sitä tarvitaan vertailtaessa puolisoiden tuloja sen selvittämiseksi, kumpi on
suurempituloinen. Toisella kerralla verrataan puolisoiden valtionveroa. Kolmannella
kerralla verrataan puolison alijäämähyvitystä alijäämähyvityksen enimmäismäärään.
Neljännellä kerralla lasketaan alijäämähyvityksen enimmäismäärän ylittävä alijäämähyvitys, joka voidaan siirtää puolisolle. Viidennellä kerralla verrataan puolisoiden veroja
ja invalidivähennyksiä invalidivähennyksen siirtämistä varten.
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Loppuvaiheena verojen laskemisessa on eräiden vähennysten jakaminen veronsaajien
kesken. Tämä koskee tässä vaiheessa valtionverotuksen ansiotulovähennystä, alijäämähyvitystä sekä kotitalousvähennystä. Vain tällaisten laskelmien jälkeen saadaan tarkempi
kuva siitä, miten verotulot jakautuvat valtiolle, kunnille, Kelalle ja seurakunnille.
VERO-simulointimalliin on liitetty toiminto marginaaliveroasteiden laskemista varten.
VERO-simulointimalli on suhteellisen tarkka eikä suurta tarvetta sen parantamiseen ole.

8.7 ELASUMTUKI
ELASUMTUKI-mallilla simuloidaan eläkkeensaajien asumistukea. Lainsäädäntö on
otettu huomioon vuodesta 1990 lähtien.
ELASUMTUKI-malli on JUTTA-osamalleista yksinkertaisimpia. Funktioita on määritelty vain kolme ja erilaisia parametreja 31. Eläkkeensaajan asumistuki lasketaan funktiolla
Elasumtuki(). Sen apufunktioita ovat EHoitonormi() omakotitalojen hoitonormien laskemiseen ja EnimmAsMeno(), jolla lasketaan huomioon otettava enimmäisasumismeno.
Kun eläkkeensaajien asumismenoa simuloidaan, muodostetaan ensin taulukko base_
elasumtuki. Siihen poimitaan 16 vuotta täyttäneet erilaisten eläkkeiden (ei kuitenkaan
lapseneläkkeiden) saajat. Opintotuen asumislisän saajia ei oteta poimintaan mukaan.
Poimintaa tarkennetaan vielä poistamalla sellaiset vanhuuseläkkeen saajat, jotka ovat
alle 65-vuotiaita. Alle 65-vuotiaat ovat oikeutettuja eläkkeensaajien asumistukeen vain,
jos eläke on työkyvyttömyys- tai työttömyyseläke tai leskeneläke. Näin saadaan pohjataulukko base_elasumtuki2. Edelleen muodostetaan taulukko base_asumkust, jossa
on kaikille kotitalouksille tietoja asumiskustannuksista, tuloista ym.
Yleensä eläkeläiskotitalouksissa eläkeläiset ovat viitehenkilöitä tai viitehenkilön puolisoita. Jonkin verran on kuitenkin ruokakuntia, joissa viitehenkilönä on esim. eläkeläisen
lapsi. Periaatteessa tällöinkin voi syntyä oikeus eläkkeensaajien asumistukeen, jos eläkeläisen tulot ovat pienet suhteessa hänelle jyvitettyihin asumiskuluihin. Tämä vuoksi
tässä asumistuki mallinnetaan erikseen ns. ydinperhe-eläkeläisille ja muille eläkeläisille,
jotka eivät ole viitehenkilöitä tai viitehenkilön puolisoita. Laskentaa varten on luotu
kaksi taulukkoa, otput_ydinp ja output_ei_ydinp.
Koska eläkkeensaajien asumistukeen vaikuttaa eri tavoin koko kotitalouden kokoonpano
ja koska ennen vuotta 2008 leskeneläkkeen saajien ja muiden eläkkeensaajien asumistuessa on ollut eroja, joudutaan vielä muodostamaan taulukot lapset1 ja lapset_kotital,
jossa on tietoja kotitalouden lapsista sekä output_perheet, jossa on tietoja perheenjäsenistä, kotitalouden koosta ym.
Jos mallia ajetaan erikseen, eläkeläisten tulot poimitaan aineistosta. Jos mallia ajetaan
osana päämallia, tulot poimitaan veromallista, johon mallissa on linkki.
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Lopuksi laskettu asumistuki viedään taulukkoon tulokset_elasumtuki. Jos kyse on
”ydinperhe-eläkeläisistä”, se viedään kotitalouden viitehenkilölle. Jos kyse on muista
tapauksista, se viedään kullekin eläkeläiselle erikseen.

8.8 ASUMTUKI
ASUMTUKI-malli laskee yleistä asumistukea. Mallissa otetaan huomioon lainsäädäntöä
vuodesta 1990 lähtien.
ASUMTUKI-malli poikkeaa muista malleista parametrien suuren määrän vuoksi.
Enimmäisasumismenoja koskevat parametrit on koottu muista parametreistä erikseen
vuokaranormit-nimiseksi taulukoksi. Lisäksi jokaiselle vuodelle tarvitaan kolme
perusomavastuutaulukkoa. Tämä nostaa parametritaulukoiden lukumäärän suureksi.
Vuosille 1990–2010 niitä on 66 kappaletta. Perusomavastuutaulukoiden lukemiseen
tarvitaan kuitenkin vain yksi funktio, PerusomavastAll(), joka on erillisessä moduulissa
Omavast.dll ja jonka avulla voidaan selvittää mikä tahansa perusomavastuu kaikenkokoisille perheille eri kuntaryhmissä vuodesta 1990 alkaen.
Asumistuen laskemista varten on erotettu omiksi funktioiksi normineliöiden laskeminen
Normineliot()-funktiolla ja neliömetriä kohden määriteltyjen enimmäisasumismenojen
eli ns. normivuokrien laskeminen Normivuokra()-funktiolla. Näiden kahden funktion
tulona voidaan ilmaista huomioon otettava enimmäisasumismeno erilaisille perheille.
Edelleen on laadittu funktio TuloMuokkaus(), jonka avulla muokataan perusomavastuun
määrittelyssä tarvittava tulo ottamalla huomioon yksinhuoltajien vähennys ja varallisuuteen perustuva korotus. Apufunktioksi voidaan katsoa myös funktio Hoitonormi(),
joka laskee omakotitalon laskennallisen hoitomenon.
Lopullisen asumistuen laskemiseen on erikseen funktiot vuokra-asunnoille ja omistusasunnoille. Käytössä on aluksi ollut funktiota, jotka suorittavat kaikki asumistuen
laskemisessa tarvittavat laskentavaiheet AsumTukiVu() ja AsumTukiOmist(). Nämä
ovat osoittautuneet kuitenkin hitaiksi verrattuna siihen, että asumistuki lasketaan
useammassa vaiheessa. Nyt vuosien 2005 ja 2006 simulointimalleissa ASUMTUKI05
ja ASUMTUKI06 käytetään funktioita AsumTukiVuShort ja AsumTukiOmistShort().
Nämä funktiot eroavat aikaisemmin mainituista siinä, että perusomavastuu annetaan
niille omana muuttujana. Toisin sanoen ne edellyttävät, että perusomavastuu on laskettu
erikseen, ennen kuin voidaan edetä koko asumistuen laskemiseen.
Simulointimallissa asumistuki lasketaan kaikille potentiaalisille kotitalouksille, toisin sanoen riittävän pienituloisille ja riittävän kalliisti asuville suurille kotitalouksille
riippumatta siitä, saavatko ne aineiston mukaan todellisuudessa asumistukea vai eivät.
Asumistuen laskemiseen tarpeellisia tietoja poimitaan aineistosta aluksi taulukkoon
base_asumtuki1. Tässä vaiheessa poistetaan henkilöt, jotka aineiston mukaan ovat
saaneet opintotuen asumislisää. Seuraavaksi poistetaan ne henkilöt, jotka ovat periaatteessa oikeutettuja eläkkeensaajien asumistukeen. Malli on tätä varten linkitetty
ELASUMTUKI-mallin taulukkoon base_elasumtuki2. Näin saadaan taulukko
base_asumtuki. Aineisto sisältää melko paljon tietoja asumistuen laskemista varten:
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asunnon pinta-alan, vuokran, valmistumisvuoden, yhtiövastikkeen, tietoja erikseen
maksetuista kustannuksista, asuntolainojen korot ym.
Omakotitalojen hoitomenonormin laskemista varten tehdään oma taulukko output_hoitomenot. Kuntaryhmä päätellään vanhasta läänijaosta, jota kuvaava muuttuja
aineistossa edelleen on.
Jos ASUMTUKI-simulointimallia käytetään erikseen, kotitalouksien tulotiedot otetaan
aineistosta. Jos malli ajetaan osana laajempaa simulointia, tulotiedot otetaan VEROmallista, johon ASUMTUKI-malli on linkitetty. Kotitalouksien tuloille on kaksi kyselyä:
kuukausitulot ja kuukausitulotb. Edellisessä ovat aineiston tulotiedot, jälkimmäisessä veromallista poimitut kotitalouksille yhdistettynä.
Lopuksi mallinnettu asumistuki viedään taulukkoon tulokset_asumtuki kotitalouden
viitehenkilölle.
Mallinnettuna yleistä asumistukea kertyy kotitalouksille vähemmän kuin aineistossa
on. Tätä eroa selittää pitkälti se, että mallinnus tapahtuu vuositason tulotiedoilla. Jos
kotitaloudella on oikeus asumistukeen vain osan vuotta, vuositason tiedoilla mallinnettuna asumistukea ei välttämättä synny.

8.9 LLISA
LLISA-malli laskee lapsilisiä, elatustukea ja äitiysavustusta. Lainsäädäntöä on otettu
huomioon osittain vuodesta 1948 lähtien.
Koska nämä etuudet ovat muista tuloista, varallisuudesta ja asumiskustannuksista riippumattomia ja koska lainsäädännön rakenteellisia muutoksia on ollut melko harvoin,
niitä koskeva funktio- ja parametrijärjestelmä on suhteellisen yksinkertainen.
Funktioista on sekä kuukausi- että vuositason versio. Lapsilisäfunktioista on kaksi
muunnelmaa. Funktiot LlisaK() ja LlisaV() laskevat perheen lapsilisät lasten lukumäärän mukaan. Sen sijaan funktiot LlisaK1() ja LlisaV1() laskevat lapsilisän vain yhdestä
lapsesta lapsen järjestysluvun mukaan.
Kun lapsilisiä simuloidaan LLISA-mallissa, käytetään hyväksi sitä, että aineistossa
on tieto henkilöiden syntymävuodesta ja -kuukaudesta sekä niistä johdettuna tiedot
ikävuodesta ja -kuukaudesta. Näiden tietojen hyödyntämistä varten on laadittu Visual
Basic -funktio, jonka avulla voidaan laskea, kuinka monta kuukautta kukin henkilö
kalenterivuoden aikana kuuluu tiettyyn ikäkauteen. Funktio voi saada arvot 0–12. Tätä
funktiota käytetään kyselyssä kuukaudet, jossa lasketaan mm. ne kuukaudet, jotka
henkilö on lapsilisäiässä sekä alle kolmen vuoden iässä. Lapsilisän ikäraja tuodaan
kyselyyn kyselyparametrina.
Seuraavana vaiheena on muodostaa taulukko, jossa kuukaudet-kyselyyn poimitut lapset
laitetaan ikäjärjestykseen. Tämän taulukon nimi on output_llisa. Lapsille lasketaan
edelleen järjestysnumero käyttämällä Visual Basic -rutiinia jarjluku_ado(). Järjestyslu-
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ku perustuu yksinkertaisesti ikäjärjestykseen. Menetelmä vaatii kuitenkin korjauksen
niitä enemmän kuin yksilapsisia perheitä varten, joissa vanhin lapsi saavuttaa lapsilisän
ikärajan tarkasteluvuoden aikana. Silloin muiden lasten järjestyslukua on alennettava
loppuvuoden ajaksi.
Kullekin lapselle lasketaan lapsilisä käyttämällä funktiota LlisaV1(). Yksinhuoltajaasema, joka vaikuttaa yksinhuoltajalisän maksamiseen, päätellään aineiston muuttujien
avulla.
Mallinnetut lapsilisät summataan kotitalouksittain ja viedään kotitalouden viitehenkilölle taulukkoon tulokset_llisa.
Elatustuen laskeminen aloitetaan summaamalla aineistossa olevat elatustuet ja elatusavut kotitalouksittain taulukkoon output_eltuki. Saatu summa jaetaan yhden lapsen
elatustuella aineistovuoden lainsäädännön mukaan. Näin saadaan arvio mahdollisista
elatustukikuukausista. Elatustuki lasketaan kertomalla elatustukikuukausien lukumäärällä mallinnettu elatustuki ja vähentämällä summasta saadut elatusavut. Mallinnettu
elatustuki siirretään tulokset_llisa-taulukkoon sille henkilölle, joka aineiston mukaan
on saanut elatustukea.
Äitiysavustusta laskettaessa päätellään synnytettyjen lasten lukumäärä jakamalla aineiston äitiysavustus aineistovuoden yhden lapsen äitiysavustuksella. Tämän jälkeen
taulukkoon output_aitav lasketaan mallilla äitiysavustus ja kerrotaan se saadulla lasten
lukumäärällä. Mallinnettu äitiysavustus viedään henkilölle, joka aineiston mukaan on
sitä todellisuudessa saanut.
Lapsilisämallissa etuudet lasketaan riippumatta muista osamalleista. Lapsilisät ja elatustuet vaikuttavat toimeentulotukeen, joten ne linkitetään TOIMTUKI-malliin.
Lapsilisämalli on suhteellisen tarkka etenkin verrattaessa koko väestön tasolle korotettuja summia. Aineiston lapsilisän ja mallinnetun lapsilisän välinen ero johtunee
useimmiten siitä, että perheen koostumus on esim. avioerojen tai ns. ”uusperheiden”
syntymisen vuoksi muuttunut aineistovuoden aikana, jolloin lapsilisät eivät kohdennu
täsmällisesti oikein eri kotitalouksille. Tämä seikka vaikuttanee erityisesti lapsilisän
yksinhuoltajalisän osumistarkkuuteen.

8.10

TOIMTUKI

TOIMTUKI-mallissa otetaan huomioon toimeentulotukea koskeva lainsäädäntö vuodesta 1989, jolloin toimeentulotuen ns. laaja perusosa otettiin käyttöön. Mallissa ei käsitellä
suppeampaa perusosaa, jota kunnissa voitiin soveltaa siirtymäaikana vuoteen 1993 asti.
Toimeentulotuki lasketaan funktiolla ToimTukiK(), ja sen vuositason versiolla ToimTukiV(). Lisäksi analyysitarpeisiin on laadittu kaksi funktiota. ToimTukiLLK() tuottaa
toimeentulotuen perusosan ja lapsilisän yhteissumman, jolloin voidaan helpommin
verrata nykylainsäädäntöä tilanteeseen ennen vuotta 1994, jolloin lapsilisiä ei otettu
toimeentulotuessa huomioon tulona. Funktio VahimmTulo() laskee puolestaan lasken-
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nallisen vähimmäistulon, jossa toimeentulotuen perusosaan lisätään asumistukinormien
mukainen asumiskustannus.
Toimeentulotukea simuloitaessa laskelman mutkikkuutta lisää se, että toimeentulotuki
on riippuvainen kaikista muista osamalleista. Jos toimeentulotuki lasketaan osana koko
mallia, on otettava huomioon kaikkien osamallien tulokset.
Taulukkoon base_toimtuki poimitaan aluksi tarpeellisia tietoja aineistosta henkilöittäin. Tietoja summataan kotitalouksille taulukkoon base_kotit. Edelleen muodostetaan
taulukko output_perheasemat, johon luokitellaan perheenjäseniä mm. iän perusteella.
Kun nämä tiedot yhdistetään kotitalouksittain taulukkoon output_perheasemat_kotit, tiedetään perheen aikuisten, eri ikäisten lasten ym. lukumäärät. Varsinaiset laskelmat
tehdään taulukossa output_toimtuki.
Taulukkoon output_simul poimitaan simuloituja tulotietoja muista osamalleista. Tiedot yhdistetään kotitalouksittain taulukkoon output_simul_kotit. Useimmat muissa
malleissa lasketut etuudet ja verot vaikuttavat toimeentulotukeen, mutta LLISA-mallissa
laskettava äitiysavustus sekä KANSEL-mallissa laskettavat vammaisetuudet ja eräät
eläkkeenlisät eivät vaikuta toimeentulotukeen.
Toimeentulotuen lainsäädäntöön kuuluu vuodesta 2002 lähtien ns. etuoikeutettu työtulo.
Osa työtulosta, nyt enintään 150 euroa, pitää jättää huomiotta tulona. TOIMTUKIsimulointimallissa tämä otetaan huomioon, ja sitä varten kotitalouden tuloista eritellään
nettotyötulot. Tällöin verojen osuus työtuloista lasketaan kotitalouden ansiotulojen
keskimääräisen veroasteen mukaan. On mahdollista valita myös simulointivaihtoehto,
jossa etuoikeutettua työtuloa ei oteta huomioon.
Kun lisäksi kotitalouden asumiskustannukset on laskettu yhteen, päästään toimeentulotuen laskemiseen. Tähän tarvitaan pelkästään funktio ToimTukiV(), jonka muuttujiksi
tarpeelliset tiedot sijoitetaan. Lopuksi mallinnettu toimeentulotuki siirretään kotitalouden viitehenkilölle taulukkoon tulokset_toimtuki.
TOIMTUKI-malli tuottaa toimeentulotukea enemmän kuin aineistossa on. Ero on
suurempi ajettaessa mallia erikseen kuin ajettaessa osana koko mallia. Tämä voi olla
viite toimeentulotuen alikäytöstä, mutta se vaatii tarkempia selvityksiä. Joka tapauksessa mallin tuottamaa toimeentulotukea voi pitää melko karkeana arviona, sillä siinä ei
oteta huomioon kotitalouksien rakenteessa, tuloissa ja menoissa kalenterivuoden aikana
tapahtuneita muutoksia, vaan laskelma perustuu kaikilta osin vuosikeskiarvoihin tai
vuositason tietoihin.

8.11

KOKOSIMUL

KOKOSIMUL-malli poikkeaa osamalleista siinä, että siihen ei liity mitään omia parametreja tai funktioita. KOKOSIMUL-mallin kaikki toiminnot liittyvät simulointiin ja se
on linkitetty kaikkiin osamalleihin. KOKOSIMUL-mallissa rakennetaan kotitalouksien
käytettävissä olevat tulot mahdollisimman pitkälle samojen määritelmien mukaan kuin
Tilastokeskuksen tulonjakotilastoissa tehdään.
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Perusrakenne on samankaltainen kuin osamalleissa. base_kokosimul-taulukkoon poimitaan erilaisia tietoja aineistosta. Laskelmat tehdään pääosin henkilötasolla taulukkoon
output_henk, johon tuodaan tietoja eri osamalleista ja jossa eri tulolajeja yhdistellään
suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Kun tarpeelliset laskelmat on tehty taulukkoon output_henk, tulokset summataan kotitalouksittain taulukkoon output_kotit. Tämä
taulukko on lähtökohtana tulonjakoindikaattoreiden laskemiselle sekä mallin ja aineiston
sisältämien tietojen vertailulle.
Ne veronalaiset tulot, joita mallissa ei simuloida, eli erilaiset palkka-, yritys- pääomaym. tulot, tuodaan KOKOSIMUL-malliin veromallista. Jos itse veromallia ei ajeta, tiedot
vastaavat aineistossa olevia tietoja. Jos veromalli ajetaan, simulointi voi vaikuttaa mm.
osinkotulojen jakautumiseen eri tulolajeiksi, minkä ohella tuloja on mahdollista silloin
myös korottaa.
Metsätuloihin tehdään KOKOSIMUL-mallissa korjaus, sillä vuoteen 2005 asti osaksi
voimassa olleen pinta-alaverotuksen vuoksi metsätulojen määrittely on erilainen tulonjakotilastossa kuin verotuksessa. Tuloihin lisätään pysty- ja hankintapuun arvo ja
eräitä muita eriä ja niistä vähennetään ansio- tai pääomatuloina verotetut metsätulot.
Toinen merkittävä korjaus mallinnettujen tietojen ja lopullisten tulotietojen välillä on se,
että tulonjakotilastossa kirkollisveroa ei katsota pakolliseksi tulonsiirroksi. Näin ollen
kirkollisvero jätetään verojen summauksesta pois.
KOKOSIMUL-mallin raporteissa simuloidut tulolajit ja tulonsiirrot ryhmitellään muutamiksi suuremmiksi kokonaisuuksiksi raportoinnin ja vertailujen helpottamiseksi. Nämä
ryhmät ovat seuraavat (suluissa on kentän nimi korotusaggr-kyselyssä):
• veronalaiset tulonsiirrot (muut kuin eläkkeet) (TULONS_VERONAL)
• kansaneläkkeet ja perhe-eläkkeet (KANSPERHEL)
• asumistuet (ASUMTUKI)
• lapsilisät, elatustuki ja äitiysavustukset (LAPSIP)
• verottomat eläkkeenlisät ja vammaistuet (VEROTTKANS)
• verot ja muut maksetut tulonsiirrot (MAKS_TS)
• toimeentulotuki (TOIMTUKI).
Synteettisistä tulotiedoista tärkeimmät ovat
• käytettävissä oleva rahatulo (KÄYT_RAHA_TULO)
• käytettävissä oleva tulo (KÄYT_TULO).
Näiden ero on nykyisin käytännössä sama kuin laskennallinen asuntotulo, joka myös
raportoidaan (ASUNTOTULO). Erikseen raportoidaan vielä
• veronalainen bruttotulo (BRUTTO_VERONAL)
• päivähoitomaksut (PH_MAKSU).
Käytettävissä olevaa rahatuloa ja käytettävissä olevaa tuloa voidaan verrata aineiston
sisältämiin vastaaviin tietoihin. Lisäksi vertailu tehdään ”rekonstruoituun” käytettävissä
olevaan tuloon, joka mallissa lasketaan aineiston tiedoista. Tämä rekonstruoitu tulotieto
ei täysin vastaa aineiston tietoa. Eroa syntyy luultavimmin siitä, että tuloerät voidaan
poimia eri lähteistä (esim. varsinaisen tulonjakoaineiston ohella myös vakuutusval-
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vonnan tiedoista, tulonsiirron maksajan rekistereistä tai verorekistereistä ym.). Myös
negatiivisten tuloerien erilainen käsittely voi tuottaa pieniä eroja. Tiettyihin eroihin
ilmeisenä syynä ovat aineiston virheet. Erojen syitä on tarpeen erikseen selvittää.
KOKOSIMUL-mallissa raportoidaan keskeiset tuloerät koko väestön tasolla ja desiileittäin samaan tapaan kuin osamalleissa. Lisäksi raportoidaan tulonjakoindikaattoreita
kuten eri desiilien tulo-osuudet, desiilien tulorajat, köyhyysasteet, lapsiköyhyysasteet,
köyhien eli pienituloisten lukumäärät, köyhien lasten lukumäärät ym. Näiden indikaattoreiden laskemisessa käytetään OECD:n modifioitua kulutusyksikkömäärittelyä.
Köyhyys- eli pienituloisuusindikaattorit lasketaan kolmen eri köyhyysrajan mukaan:
40, 50 tai 60 prosenttia mediaanitulosta.
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9 Indeksifunktiot ja muita lisäyksiä
9.1 Indeksifunktiot
Mallia täydentäviä apuvälineitä ovat indeksifunktiot, kuntaluettelo sekä historiatiedostot.
Indeksifunktioita varten on funktiomoduuli indeksi.dll, joka toimii sekä Excelissä että
Accessissa. Indeksisarjat ovat funktioiden parametreja samaan tapaan kuin lainsäädännön parametrit varsinaisissa JUTTA-funktioissa. Indeksisarjat on tallennettu tietokantaan INDEKSI.mdb. Indeksisarjoista muodostetaan vastaavanlaiset parametritiedostot
(dat-tiedostot) kuin varsinaisissa JUTTA-malleissa Excel-tiedostossa indeksiparam.xls.
Parametritiedostot ovat erikseen vuosi- ja kuukausitason tiedoille. Parametritiedostojen
nimet ovat indtauluV.dat ja indtauluK.dat. Nämä tiedostot sisältävät mahdollisuuden
indeksiennusteille muutamaksi vuodeksi (ja joiksikin kuukausiksi) eteenpäin. Järjestelmä
sisältää myös ansiotaso- ja eläkeindeksejä, joita on mahdollisuus käyttää esimerkkilaskelmissa.
Indeksifunktioilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Niitä voidaan käyttää suoraan rahan
arvon muuntamiseen. Esim. Excel-kaava ”=kh51(2008; 1965; 500)” muuntaa 500 euron arvon vuodelta 1965 vuoden 2008 rahan arvoon. Jos taas kirjoitetaan ”=kh51(2008; 2000; 1)”,
saadaan kerroin, joka voidaan käyttää JUTTA-funktioiden inf-muuttujana haluttaessa
muuntaa vuoden 2000 parametrit vuoden 2008 rahan arvoon. Myös itse indeksiluku
saadaan selville näiden funktioiden avulla. Esimerkiksi ”=kh2000(2000; 2007; 100)”
kertoo kuluttajahintaindeksin arvon vuonna 2007, kun käytetään kuluttajahintaindeksiä,
jossa vuosi 2000 = 100.
Esimerkkilomakkeissa voidaan tuottaa automaattisesti indeksiin kytketty inf-muuttujan
arvo. Kuvassa 12 (s. 60) on esitetty, miten kansel-esimerkkilomakkeella täyden kansan
eläkkeen taso on ilmaistaan inf-muuttujan avulla vuoden 2007 tammikuun rahan arvossa. Tällöin inf-muuttujalle tarkoitettuun soluun tulee kaava ”=IndKh51Kuuk(vuosi1;
kuuk1; 2007; 1, 1)”. Tässä vuosi1 ja kuuk1 viittaavat soluihin, joille on annettu tällaiset
nimet ja joissa määritellään ajankohta laskettavalle eläkkeelle.
Jos tällaiseen tasotarkasteluun halutaan käyttää ansiotasoindeksiä, käytettävissä ei
ole vastaavaa automaattista toimintoa, mutta se voidaan tehdä helposti korvaamalla
äskeisessä indeksikaavassa teksti ” IndKh51Kuuk” tekstillä ”IndAnsio64Kuuk”. Näin
kuukausitason elinkustannusindeksi (1951 lokakuu = 100) vaihtuu kuukausitason ansio
tasoindeksiin (1964 = 100). (Ks. kuva 13, s. 60). Kaava ei tuota näin itse indeksiä, vaan
kertoimen, joka ilmaisee indeksin muutoksen haluttujen ajankohtien välillä.
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Kuva 12. Indeksikertoimena käytetään kuluttajahintaindeksistä (1951/10 = 100) johdettua kerrointa
laskettaessa täyttä kansaneläkettä.

Kuva 13. Indeksikertoimeksi on samaan soluun kuin edellisessä kuvassa vaihdettu ansiotasoindeksistä
(1964 = 100) johdettu luku.

9.2 Kuntaluettelo
Apuvälineeksi mallintamisessa on tarkoitettu myös Kunnat.mdb-tietokanta. Se sisältää
tietoa kuntajaotuksesta, kuntien veroprosenteista, kansaneläkkeen ja asumistuen kuntaryhmityksestä ym. Tietokannassa on tietoja kuntajaotuksesta pitkältä ajalta. Siihen
on laadittu kyselyjä, jotka kertovat kuntajaotuksen eri vuosina 1990–2010. Tiedostoa
voidaan käyttää apuna, jos simulointilaskelmissa tarvitaan kuntatason tietoa. Esimerkiksi kunnallinen veroprosentti voidaan poimia taulukoista, jos tiedetään kunnan nimi
tai kunnan numero.

60

JUTTA-käsikirja

9.3 Lainsäädännön historiaa
Vanhempaa lainsäädäntöä on koottu kahteen tiedostoon, Historia.xls ja Verohist.xls.
Nämä tiedostot sisältävät parametritaulukoita ja laskukaavoja sellaiselle vanhemmalle
lainsäädännölle, joka ei ole mukana varsinaisessa JUTTA-mallissa, esimerkiksi työttömyysturvaa vuosilta 1960–1984 ja verolainsäädäntöä vuosilta 1948–1979. Lainsäädäntöä
on muotoiltu funktioiksi, mutta vain Visual Basic -koodilla.
Tiedostot sisältävät myös yksinkertaiset esimerkkilomakkeet, jotka toimivat samoilla
periaatteilla kuin varsinaisen JUTTA-mallin esimerkkilomakkeet.
Näiden tiedostojen ja mallien toimivuutta ja tarkkuutta on melko vähän testattu ja
kokeiltu.
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10 Mallin tarkkuuden testausta
Tulonsiirtoja ja välittömiä veroja simuloivan mallin tarkkuuteen vaikuttavat monet
seikat. Mallia rakennettaessa virheet ovat mahdollisia eri vaiheissa, kuten lainsäädäntöä
formalisoitaessa tai mallia ohjelmoitaessa. Käytettävissä olevan datan tarkkuus ja laatu
vaikuttaa luonnollisesti mallin tarkkuuteen. Osa epätarkkuudesta tai pikemminkin datan
ja mallilla tuotetun tiedon erilaisuudesta kuuluu mallintamisen luonteeseen. Malli ei
voi koskaan olla täydellinen kuva todellisuudesta.
Tarkkuutta voidaan tutkia ajamalla malli voimassa olevalla lainsäädännöllä ja saman
lainsäädäntövuoden aineistolla. Tarkkuutta voidaan selvittää laskemalla tulonsiirtojen
ja verojen summia koko väestön tasolle korottamalla sekä vertaamalla tuloksia yksilötasolla. Myös vertailu esimerkiksi tulodesiileittäin voi olla hyödyllistä.
Tärkein vertailusuure tulonjakoaineistossa on kotitalouden käytettävissä oleva tulo
(muuttuja KTU tulonjakotilastossa) ja vastaava mallilla tuotettu suure. Vertailupohja on
käytännössä sama, kun muuttujana ovat nettorahatulot (KTURAHA), sillä suureiden
erona ovat nykyisin vain laskennalliset asuntotulot.
Epäsuhtaa datan ja mallilla laskettujen tulosten välille tuovat mm. seuraavat seikat, jotka
eivät ole varsinaisesti virheitä, vaan liittyvät mallintamisen luonteeseen:
• Data sisältää myös etuuksien takaisinperintään liittyviä negatiivisia eriä, joita
mallilla ei yleensä lasketa.
• Datassa on suuri osa tulonsiirroista kahdesta lähteestä: verottajan rekisteristä ja
tulonsiirron maksajan rekisteristä. Tiedot eivät ole aina täysin yhdenmukaisia.
Veromalli on luotettavampi käytettäessä verorekisterin tietoja, mutta tulonsiirtoja
mallinnettaessa voidaan käyttää hyväksi tulonsiirron maksajan tietoja. Kun käytettävissä olevat tulot rekonstruoidaan päämallissa, on tehtävä valintaa sen suhteen,
mitä tietoja käytetään. Lisäksi epäsuhtaa syntyy siitä, että mallintamiseen käytetty
vakuutusvalvonnan työttömyysturva-aineisto ei täysin vastaa tulonjakoaineistoa:
esim. joissakin tapauksissa henkilöllä on tulonjakoaineistossa ansiosidonnaista
työttömyysturvatuloa, vaikka vakuutusvalvonnan tiedoissa vastaavaa tietoa ei ole.
• Metsätulot käsitellään verotuksessa vuoteen 2005 asti eri tavalla kuin käytettävissä
olevia tuloja muodostettaessa. Tämä on otettava huomioon ja epäsuhta voidaan
korjata. Korjaukseen liittyy kuitenkin epävarmuutta ja mahdollista epätarkkuutta.
• Kaikkia tulonsiirtoja tai veroja ei ole mahdollista mallintaa tarkkaan.
Viimeksi mainittu seikka koskee erityisesti tarveharkintaisia tulonsiirtoja, joihin oikeus
voi merkittävästi vaihdella kuukausittain. Ne joudutaan arvioimaan tai laskemaan henkilöille ja kotitalouksille yleensä vuositason tietojen perusteella. Tästä syystä toimeentulotuki ja asumistuki voivat kohdistua mallissa kotitalouksille hyvin eri tavalla kuin
datassa ja olla myös määrältään datasta merkittävästi poikkeavia. Sama ongelma koskee
työmarkkinatuen tarveharkintaa sekä päivähoitomaksuja. Sen sijaan vuositason tietoihin
perustuva verotus sekä ns. muut syyperusteiset sosiaalietuudet kuin sairauspäivärahat
voidaan yleensä mallintaa varsin tarkkaan siten, että mallinnettu tieto vastaa pitkälti
alkuperäistä tietoa.
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Monimutkaisin mallintamiskohde on suuren muuttujamäärän vuoksi tuloverotus. Koska
palkka-, yritys-, pääoma-, eläke- ym. tuloja on aineistossa hyvin monta eri nimikettä,
yhdistettäessä niitä veronalaiseksi tuloksi ei aina päästä oikeaan tulokseen. Ongelmat liittyvät pääosin yritys- ja pääomatuloihin. Erityisenä ongelma-alueena ovat ulkomaantulot.
Lisäksi erityisesti veromallin kohdalla törmätään aineiston epäjohdonmukaisuuksiin.
Joissakin tapauksissa aineistossa ilmoitettu veronalainen tulo ei vastaa niitä yksityiskohtaisempia tulotietoja, joita aineistossa on. Lasketut vähennystiedot ja ne tiedot, joiden
suuruudesta vähennykset johdetaan, voivat myös olla joskus ristiriidassa. Vastaavanlaisia
ongelmia voi olla myös tulonsiirtomalleissa: esim. aineistosta puuttuu henkilön vakuutuspalkka, vaikka henkilölle on ilmoitettu ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Samoin
voi puuttua tieto etuuden saantiajasta, joka usein on olennainen mallin lähtötieto. Tällöin
malli tuottaa väärän tuloksen, ellei tällaisia tapauksia varten ohjelmoida poikkeusta.
Osa tällaisista epäjohdonmukaisuuksista saattaa liittyä etuuksien takaisinperintään tai
takautuvasti maksettaviin etuuksiin tai siihen, että verotusta on oikaistu jälkikäteen.
Lainsäädännön muutokset voivat vaikeuttaa tarkkaa mallintamista, jos niistä johtuvia
muutoksia ei ole datassa. Esimerkiksi työttömyysturvan ns. muutosturva tuli voimaan
vuonna 2005, mutta datan muuttujat ennen vuotta 2007 eivät anna suoraa viitettä siitä,
milloin muutosturva on vaikuttanut työttömyyspäivärahojen suuruuteen. Sairaanhoitomaksu (ent. sairausvakuutusmaksu) peritään nykyisin usein YEL- tai MYEL-työtulon
perusteella, mutta tätä tietoa ei ole aineistossa.
Tekemällä erilaisia korjauksia malli voidaan ”pakottaa” lähemmäksi dataa, mutta se ei
liene aina hyödyllistä tai vaivan arvoista. Joissakin tapauksissa voidaan myös olettaa,
että mallinnettu tieto on jopa tarkempi tai ainakin käyttökelpoisempi kuin datan sisältämä tieto.
Taulukossa 4 (s. 64) on esimerkkinä vertailua vuoden 2007 mallin tarkkuudesta koti
taloustason tietoja verrattaessa. Vertailu on tehty sekä otoksen tasolla että koko väestön
tasolla. Kun vertailu tehdään koko väestön tasolla, tarkkojen tapausten osuus kasvaa
otokseen verrattuna. Siten ne tapaukset, joissa päästään suureen tarkkuuteen, saavat
selvästikin keskimääräistä suuremman painokertoimen.
Taulukon tietojen mukaan otoksessa saavutetaan yhden euron tarkkuus 27,5 prosentille
kotitalouksista. Kun luvut korotetaan koko väestön tasolle, yhden euron tarkkuus koskee
33,8 prosenttia väestöstä. Suhteellinen 0,1 prosentin tarkkuus saavutetaan 60,0 prosentille
otoskotitalouksista ja 59,0 prosentille koko väestön kotitalouksista.
Verrattaessa joitakin tulonjakoindikaattoreita saadaan melko suuri vastaavuus Tilastokeskuksen laskemien indikaattorien kanssa. Käytettävissä olevien tulojen mediaani on
mallissa 20 784 euroa/kulutusyksikkö vuonna 2006. Tilastokeskuksen raportoima luku
on 20 773 euroa. Ero on 11 euroa. Sekä Tilastokeskuksen laskelmat että malli tuottavat
Gini-kertoimen 27,3 vuodelle 2006.
Sen sijaan köyhyysasteissa ei yhtä suurta tarkkuutta saavuteta. Tilastokeskuksen raportoimat tiedot 40, 50 ja 60 prosentin köyhyysasteiksi vuonna 2006 ovat 2,1 prosenttia,
5,8 prosenttia ja 12,5 prosenttia. Mallin tuottamat vastaavat luvut ovat 1,7, 6,3 ja 13,3
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prosenttia. Erot johtunevat siitä, että pienituloisten tarveharkintaisia etuuksia (asumistukea, eläkkeensaajien asumistukea ja toimeentulotukea) on vaikea mallintaa tarkkaan
ja että köyhyysmittarit ovat melko herkkiä pienille muutoksille.
Taulukko 4. Laskelmia KOKOSIMUL07-mallin tarkkuudesta.
KOKOSIMUL06: Virheen itseisarvo 23.12.2009
Kotitalouksia
OTOS

Absoluuttinen virhe

YHTEENSÄ

10 472

100,0 %

YLI 1 000 €

1 036

9,9 %

ALLE 1 000 €

9 436

90,1 %

ALLE 100 €

7 013

67,0 %

ALLE 10 €

5 174

49,4 %

ALLE 1 €

2 877

27,5 %

Kotitalouksia
Suhteellinen virhe

YHTEENSÄ

100,0 %

559

5,3 %

ALLE 10 %

9 913

94,7 %

ALLE 1 %

8 409

80,3 %

ALLE 0,1 %

6 286
Kotitalouksia

Absoluuttinen virhe

YHTEENSÄ

60,0 %
Osuus

2 483 418

100,0 %

288 054

11,6 %

ALLE 1 000 €

2 195 364

88,4 %

ALLE 100 €

1 646 856

66,3 %

ALLE 10 €

1 294 242

52,1 %

840 171

33,8 %

YLI 1 000 €

ALLE 1 €

Kotitalouksia
Suhteellinen virhe

Osuus

10 472

YLI 10 %

VÄESTÖ

Osuus

YHTEENSÄ

Osuus

2 483 418

100,0 %

187 799

7,6 %

ALLE 10 %

2 295 619

92,4 %

ALLE 1 %

1 882 093

75,8 %

ALLE 0,1 %

1 465 600

59,0 %

YLI 10 %
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11 Mallin nopeus
Mallin nopeus on kriittinen tekijä lähinnä ajettaessa päämallia KOKOSIMUL tai
VERO-mallia, joka on simulointimalleista laajin ja eniten aikaa vaativa. Nopeus riippuu
tietenkin eniten käytetystä tietokoneesta. Kokeilut ja testaukset osoittavat, että yleisesti
toimisto- ja tutkimuskäytössä olevilla pöytätietokoneilla päämallin ajaminen kestää
perusajossa 6–8 minuuttia. Simulointiajossa, jolloin päämallin kaikkia laskutoimituksia
ei tehdä, säästetään ehkä noin minuutti. Uudemmilla, nopeammilla ja tehokkaammilla
koneilla päästään helposti 2–3 minuutin ajoaikaan päämallissa. Kun prosessoritehot ja
muistikapasiteetti kasvavat, päästään varmasti vielä lyhyempiin ajoaikoihin.
Mallin nopeuteen voi jonkin verran vaikuttaa myös itse, esimerkiksi sulkemalla muita
ohjelmia simulointiajon ajaksi. Mallitiedostojen tiivistys (ks. luku 7.9) voi jonkin verran
edistää simulointiajojen nopeutta. Kiintolevyn eheytyksellä eli tiedostojen pirstoutumisen poistamisella voidaan vaikuttaa jonkin verran ohjelmien nopeuteen. Näillä keinoilla
on kuitenkin melko pieni vaikutus.
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Liite 1. Asennusohjeita
JUTTA-mallin asennus on kätevintä aloittaa asennusohjelmalla, joka sisältyy Excel-tiedostoon ASENNUSOHJELMA.XLS (ks. liitekuva 1.1). Se kopioi tiedostot asianmukaisiin
kansioihin. Sen avulla malli voidaan asentaa CD-levyltä, muistitikulta tai palvelimelta.
Asennusohjelmassa voidaan valita, mitkä simulointimallivuosikerrat asennetaan, ja
myös, asennetaanko C-koodi sekä mahdollisesti SAS-lisätiedostot. Jotta asennusohjelma
toimisi, Excelissä on sallittava makrot (ks. liitekuva 1.7, s. 70).
Liitekuva 1.1. JUTTA-mallin Excel-pohjainen asennusohjelma.

Asennusmediassa on mukana yleensä myös komentojono-ohjelma eli DOS-ohjelma
JUTTA_SIIRTO.CMD, jonka avulla tiedostojen kopiointi myös sujuu kätevästi.
Jos nämä asennusohjelmat eivät ole käytettävissä tai ne eivät jostakin syystä toimi, malli
voidaan asentaa manuaalisesti seuraavia ohjeita noudattaen.
Tiedostojen kopioinnin lisäksi on joka tapauksessa tarve suorittaa muutamia muita
toimenpiteitä, jotka selostetaan sivuilla 68–71.
Tässä oletetaan, että käyttäjällä on Windows XP ja Microsoft Office versio 2003. Uudemmissa Windows Vista ja Office 2007 -versioissa tarvittavat komennot on sijoitettu
tai muotoiltu graafisesti eri tavalla.
Tässä oletetaan myös, että JUTTA-malli asennetaan kansioon C:\JUTTA. Se voidaan
asentaa myös muille asemille tai muun nimisiin kansioihin, mutta silloin simulointimallien linkkejä on muutettava jäljempänä kerrottavalla tavalla.
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JUTTA-malli toimii varmimmin, jos asennuksessa suoritetaan seuraavat askeleet.
Luodaan C-levylle kansiot
• C:\JUTTA
• C:\JUTTA\DOKUM
• C:\JUTTA\KOODI
• C:\PALV03
• C:\PALV04
• C:\PALV05
• C:\PALV06
• C:\PALV07.
Tulevina vuosina vastaavasti luodaan lisää kansiota: C:\PALV08 jne. (ks. liitekuva 1.2).
Liitekuva 1.2. JUTTA-mallin hakemistorakenne.
C:\PALV06
C:\PALV07
C:\JUTTA
C:\JUTTA\DOKUM
C:\JUTTA\KOODI

Kopioidaan palvelimelta, muistitikulta tai CD-levyltä tiedostot seuraavasti:
• kansiosta ...\PALV03 kansioon C:\PALV03
• kansiosta ...\PALV04 kansioon C:\PALV04 jne.
• kansiosta ...\JUTTA_MATERIALS kansioon C:\JUTTA\DOKUM
• jos C-koodi asennetaan, kopioidaan kaikki alikansiot ja tiedostot kansiosta
\KOODI kansioon C:\JUTTA\KOODI
• muut tiedostot muista kansioista kansioon C:\JUTTA.
Lisäksi kopioidaan tiedosto JUTTA.ini kansioon C:\WINDOWS (jutta.ini on CD-levyllä
tai muistitikulla kansiossa JUTTA_DLL). Malliin sisältyvät funktiomoduulit käyttävät
JUTTA.ini-tiedostoon sisältyvää tietoa etsiessään parametritiedostoja.
Palvelimella, muistitikulla tai CD-levyllä on DOS-ohjelma eli komentojono-ohjelma
JUTTA_siirto.cmd, joka on avuksi kansioiden luomisessa ja kopioinnissa. Komentojonolle annetaan kaksi parametria:
• Ensimmäinen parametri kertoo, mistä asemasta kopiointi tapahtuu (esim. D).
• Toinen parametri kertoo, minkä vuoden malli kopioidaan (esim. 2005).
Jos tarkoitus on kopioida useampien vuosien malleja, komentojonon suoritus toistetaan.
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Komentojono voidaan suorittaa DOS-ikkunassa tai vaihtoehtoisesti luomalle sille pikakuvake, johon parametrit sijoitetaan (ks. liitekuvia 1.3 ja 1.4).
Liitekuva 1.3. Esimerkki asentamisessa käytettävänä komentojono-ohjelman JUTTA_SIIRTO käytöstä. Tässä
kopiointi tapahtuu E-asemalta DOS-ikkunassa, ja tarkoituksena on kopioida vuoden 2003 malliin liittyvät
tiedostot.

Liitekuva 1.4. Esimerkki asentamisessa käytettävän komentojono-ohjelman suorittamisesta Windowspikakuvakkeen avulla. Vuoden 2003 malleihin liittyvät tiedostot kopioidaan E-asemalta.

Jos käytetään Excel-tiedostoon sisältyvää asennusohjelmaa tai mainittua komentojonoohjelmaa, kansioiden luominen ja tiedostojen kopioiminen tapahtuu automaattisesti. On
kuitenkin mahdollista, että järjestelmän suojaukset estävät JUTTA.ini-tiedoston kopioimisen Windows-kansioon, jolloin avuksi tarvitaan henkilö, jolla on tarvittavat oikeudet.
Järjestelmän Path-ympäristömuuttujaan lisätään kansio C:\JUTTA. Käyttäjä voinee
yleensä määritellä oman Path-muuttujan. Jos käyttäjällä ei ole tarvittavia oikeuksia
siihen, muutoksen voi tehdä mikrotukihenkilö tms. (Ks. liitekuva 1.5.)
Accessin tiedostojen oletuskansioksi määritellään C:\JUTTA (ks. liitekuva 1.6). Simulointimallit ja muut malliohjelmat on pyritty kehittämään sellaisiksi, että tämä ei ole
välttämätöntä, mutta se on hyvä varmistus. Näin voidaan tehdä myös Excelissä, mutta
se ei ole välttämätöntä. (Valikko Työkalut/Asetukset/Yleiset.)
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Liitekuva 1.5. Ympäristömuuttujan Path määrittely etsitään Windows-ohjauspaneelista.

Liitekuva 1.6. Tietokannan oletuskansion määrittely Access 2003:ssa.

69

Liitteet

Accesissa, Excelissä ja Wordissä sallitaan makrot laittamalla suojaustasoksi ”Pieni”.
Käsky löytyy valikosta Työkalut/Makrot/Suojaus. (Ks. liitekuva 1.7.) Voidaan käyttää
myös suojaustasoa ”Normaali”, mutta silloin ohjelmat vaativat aina erikseen luvan
makrojen ajamiseen. Lisäksi Excelissä on välilehdellä ”Luotettavat julkaisijat” valittava
optio ”Luota Visual Basicin projektiin”. (Liitekuva 1.8.)
Liitekuva 1.7. Makrojen suojaustason määrittely Excel 2003:ssa.

Liitekuva 1.8. Visual Basic -projekteja koskeva suojaustason määrittely.
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Linkit useimpiin ja tärkeimpiin JUTTA-tiedostoihin on Excel-tiedostossa JUTTA.xls.
Tähän tiedostoon viittaava pikakuvake on hyvä sijoittaa Windows-työpöydälle. (Ks. liitekuva 1.9.) CD-levyn tai muistitikun kansiossa JUTTA_LOMAKE on kuvake JUTTA.
ico, jota voi käyttää tässä yhteydessä.
Jos malli asennetaan muuhun kansioon kuin C:\JUTTA, simulointimallien linkit on
muutettava. Uusimmissa KOKOSIMULxx-malleissa on makro MuutaPolku, jonka
avulla tämä käy kätevästi. (Ks. liitekuva 1.10.) Voidaan käyttää myös Accessin valikkokäskyä Työkalut/Tietokannan apuohjelmat/Linkitettyjen taulukoiden hallinta
linkkien manuaaliseen muuttamiseen (liitekuva 1.11, s. 72).
Näin on periaatteessa mahdollista asentaa simulointimalleista myös rinnakkaisia
versioita eri kansioihin tai eri levyasemille. On kuitenkin huomattava, että JUTTA.
INI-tiedostossa voi olla viittaus vain yhteen kansioon, jossa binäärimuotoiset parametritiedostot *.DAT ovat.
Liitekuva 1.9. JUTTA-pikakuvake.

Liitekuva 1.10. MuutaPolku-makron käynnistys.
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Liitekuva 1.11. Linkitettyjen Access-taulukoiden linkkien muuttaminen manuaalisesti.
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Liite 2. JUTTA-C-koodi-ohje
Tässä liitteessä kuvataan niitä periaatteita ja standardeja, joita on sovellettu JUTTAmallin funktiokoodin ja funktiomoduulien rakentamisessa. Esimerkkinä käytetään
opintotukimallia OPINTUKI. Tiedostojen nimet pyritään johtamaan johdonmukaisesti
mallien nimestä, esim. tässä tapauksessa käyttämällä nimeä opintuki.
Kaikissa funktiomoduuleissa käytetään samoja periaatteita. Tiettyjä eroja syntyy siitä,
että joissakin funktiomoduuleissa avataan useampia parametritaulukoita (VERO-malli
ja ASUMTUKI-malli). Eräissä moduuleissa on myös funktioita, jotka on linkitetty toisen
mallin funktioihin. Esim. TOIMTUKI-mallissa on funktio, joka käyttää hyväksi myös
asumistuki- ja lapsilisämallin funktioita.
Funktiomoduulit on tuotettu alun perin Visual Studio 6.0 -ohjelmassa. Nykyiset versiot
on käännetty Visual Studio 2005:ssä. Koodin kääntämiseen voidaan käyttää myös C++ohjelman Express-versiota. Projektitiedostot (.vcproj) sisältävät suuren määrän erilaisia
määrittelyjä ja asetuksia. Osa määrittelyistä on funktioiden toiminnan kannalta kriittisiä.
Mallina voidaan käyttää olemassa olevia testattuja projekteja ja erityisesti projektia Ge
neric, joka on kehittelyyn tarkoitettu ”geneerinen” JUTTA-esimerkkiprojekti.
Opintuki-mallin kooditiedostot
Kuhunkin malliin sisältyy joukko tiedostoja, joista yksi on ns. projektitiedosto. Keskeinen ohjelmointityö tehdään kooditiedostoja muokkaamalla. Lisäksi on editoitava
versiotiedostoa. Seuraavassa on lueteltu OPINTUKI-mallin tiedostot.
Projektitiedosto

opintuki.vcproj

Otsikkotiedosto

opintuki_param.h

Varsinainen ohjelmakoodi

opintuki.cpp

Määrittelytiedosto

opintuki.def

Otsikkotiedosto

stdafx.h (pääosin järjestelmän luoma tiedosto; sisältää viittauksen tiedostoon
opintuki_param.h)

Kooditiedosto

stdafx.cpp (sisältää vain viittauksen em. tiedostoon)

Versiotiedosto

versio.rc (tiedostoa editoidaan Visual Studion työkaluilla)
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Oheisessa liitekuvassa 2.1 nähdään, millainen mallin tiedostorakenne on Visual Studion
Project Explorer -ikkunassa.
Liitekuva 2.1. Kooditiedostot Visual Studion Project Explorer -ikkunassa.

Vakiot
Otsikkotiedostossa opintuki_param.h määritellään joukko keskeisiä vakioita:
TIETUE

Parametritiedoston tietueen koko tavuina

KENTAT

Parametritiedoston tietueen kenttien lukumäärä

MAX_RIVIT

Parametritaulukon rivien lukumäärä

PERUS

Parametritaulukon ensimmäinen vuosi

EURO

Euro markkoina

Parametritaulukon
sarakkeiden nimet

Niminä käytetään samoja nimiä, jotka parametritietokannassa Parametrit.mdb on määritelty
kunkin parametrin nimeksi.
Sarakkeiden nimiä käytetään indeksinä parametritaulukkoa (matriisia dParametrit[]) luettaessa.

Ohjelmatiedostoon opintuki.cpp sisältyvät ohjelmat
Kukin ohjelmamoduuli sisältää joukon ohjelmia, jotka käynnistyvät heti tiedostoa avattaessa. Niiden tarkoitus on ensi sijassa siirtää parametrien arvot parametritiedostosta
ohjelmamoduulissa käytettäväksi.
Rakenne on sama kaikissa JUTTA-funktiomoduuleissa. Seuraavassa on lueteltu ohjelmat siinä järjestyksessä kuin ne käynnistyvät. Samalla on selitetty ohjelmien tehtävä.
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DLLMain()

Järjestelmä käynnistää tämän ohjelman, kun dll-tiedosto avataan tai otetaan käyttöön.

taulukkojen_alustus()

Lukee parametritiedostosta opintukitaulu.dat luvut matriisiin dParametrit[ ];

etsi_tiedosto()

Etsii tiedoston opintukitaulu.dat käyttämällä hyväksi asetustiedostoa JUTTA.ini. Jos tätä
tiedostoa ei ole, ohjelma yrittää löytää tiedoston samasta hakemistosta, jossa tiedosto
opintuki.dll on.

avaa_tiedosto()

Avaa parametritiedoston opintukitaulu.dat.

tiedosto_rivit()

Laskee parametritiedoston tietueiden eli parametritaulukon rivien lukumäärän.

Virhe()

Antaa tarvittaessa virheilmoituksen.

Osassa toiminnoista käytetään Windows-funktiota. Käytössä olevat funktiot ovat:
MessageBox()

Viesti käyttäjälle

GetFileSize()

Laskee tiedoston koon

GetPrivateProfileString()

Lukee ini-tiedostoa

SearchPath()

Etsii hakemistopolkua tiedoston nimen perusteella

CreateFile()

Avaa tiedoston

ReadFile()

Tiedoston lukeminen

CloseHandle()

Tiedoston sulkeminen

LoadLibrary()

Dll-kirjasto avataan (ei OPINTUKI-mallissa)

GetProcAddress()

Tarvittava funktio otetaan käyttöön (ei OPINTUKI-mallissa)

Kahta viimeksi mainittua funktiota käytetään vain niissä malleissa, jotka lukevat toisen
mallin funktioita.
Ohjelmatiedostossa opintuki.cpp määritellyt funktiot
Kooditiedostojen päätehtävä on määritellä erilaisia funktioita JUTTA-mallissa käytettäviksi. Useimmat funktiot viedään eli eksportoidaan funktiomoduuleista ulos, mutta
osa funktioista on vain apufunktioita funktiomoduulin sisäiseen käyttöön. OPINTUKImallin funktiot ovat:
kuuknro()

Laskee kuukaudelle numeron kalenterivuodesta ja -kuukaudesta; tulosta käytetään apuna
parametritaulukkoa luettaessa

etsi_indeksi()

Määrittelee indeksin parametritaulukon lukemista varten

VanhKorotus()

Korotus opintorahaan vanhempien tulojen pienuuden perusteella

VanhAlennus()

Alennus opintorahaan vanhempien tulojen suuruuden perusteella

AsumLisaK()

Asumislisä kuukausitasolla

AsumLisaV()

Asumislisä vuositasolla

OpRahaK()

Opintoraha kuukausitasolla

OpRahaV()

Opintoraha vuositasolla

AikOpintoRahaK()

Aikuisopintoraha kuukausitasolla

AikKoulTukiK()

Aikuiskoulutustuki kuukausitasolla

OpRahaAsumLisaK()

Opintoraha ja asumislisä yhteensä kuukausitasolla

OpLaina()

Opintolaina kuukausitasolla

OpLainaV()

Opintolaina vuositasolla

OpTukiTakaisin()

Opintotuen takaisinperintä opiskelijan omien tulojen perusteella
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Joitakin JUTTA-mallissa tuotettuja funktioita käytetään apufunktioina useissa malleissa.
Tällaisia funktioita ovat kuuknro() ja etsi_indeksi().
Funktioiden muuttujat
JUTTA-funktioissa käytetään kolmen tyyppisiä C-muuttujia:
long

Kokonaisluvut, muuttujan nimen ensimmäinen kirjain l

double

Desimaaliluvut; muuttujan nimen ensimmäinen kirjan d

bool

Loogiset Boolen arvot, muuttujan nimen ensimmäinen kirjain b

Funktioiden muuttujat pyritään sijoittamaan vakiojärjestykseen, jossa noudatetaan
seuraavaa kaavaa:
1) lVuosi: lainsäädäntävuosi
2) lKuuk: lainsäädäntökuukausi
3) dInf: inflaatiokerroin eli deflaattori
4) loogiset bool-muuttajat
5) muut kokonaislukumuuttujat kuin lVuosi tai lKuuk, esim. perheenjäsenten lukumäärä
6) double-tyypin desimaalilukumuuttujat: kaikki rahamäärät, esim. palkka.
Eri funktioissa muuttujien kokoelma on luonnollisesti erilainen. Esimerkiksi dInfmuuttuja on vain niissä funktioissa, joissa on euromääräisiä parametreja. Useimmat
funktiot ovat tällaisia.
Määrittelytiedosto opintuki.def
Tiedostossa määritellään ne funktiot, jotka viedään funktiomoduulista ulos muiden
ohjelmien käyttöön. Kuhunkin funktioon liitetään järjestysnumero.
Tässä esimerkissä funktioita kuuknro(), etsi_indeksi(), VanhKorotus() ja VanhAlennus()
ei viedä ulos moduulista. Ne ovat vain muiden funktioiden apufunktioita.
Virhetilanteiden käsittely
Jos parametritiedoston avaaminen ei onnistu (tiedostoa ei ole tai sen nimi ei ole oikea tai
tiedosto ei ole muodoltaan oikeanlainen tms.), ohjelma antaa virheilmoituksen (ohjelma
Virhe() käynnistyy).
Jos funktioille syötetään vääränlaisia tietoja, ne antavat joissakin tapauksissa negatiivisen luvun tulokseksi (esim. jos vuosi-muuttuja on pienempi kuin parametritaulukon
alkuvuosi). Negatiivinen tulos on määritelty myös, jos parametritaulukon avaamisessa
on tapahtunut virhe.
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Excelissä ja Accessissa tuloksena on yleensä näiden ohjelmien oma virhekoodi tai mahdollisesti tyhjä arvo Accessissa, jos funktioille syötetään vääränlaista tietoa (esim. numerojen asemesta tekstiä tai tyhjiä arvoja) tai jos kaikkien muuttujien arvoa ei ole syötetty.
Parametritiedoston on määrittelyiltään vastattava täysin otsikkotiedostossa opintuki_param.h määriteltyä rakennetta. Etenkin tietueen koon (vakio TIETUE) ja kenttien
lukumäärän (vakio KENTAT) on oltava tarkasti oikeita lukuja. Rivien lukumäärä voi
poiketa alaspäin vakiosta MAX_RIVIT. Jos nämä määrittelyt eivät ole oikein, funktiot
saattavat kyllä laskea tuloksia, mutta täysin väärin.
Funktiomoduuli
C-kääntäjä tuottaa ohjelmamoduulin opintuki.dll Release-alikansioon. Tarvittaessa
voidaan tuottaa myös debug-versio Debug-alikansioon.
Funktioiden soveltaminen Visual Basic -koodissa
Funktiot otetaan käyttöön Excelissä, Accessissa ja mahdollisesti muissakin ohjelmissa
määrittelemällä ne Declare-lauseella Visual Basic -moduulissa. Seuraavassa esimerkkinä
opintotukimallin funktio OpRahaK().
Declare Function OpRahaK Lib ”Opintuki.dll” (ByVal vuosi As Long, _
ByVal kuuk As Long, ByVal inf As Double, ByVal kork As Boolean, _
ByVal vanh As Boolean, ByVal ika As Long, ByVal sisaria As Long, _
ByVal omatulo As Double, _
ByVal vanhtulo As Double, ByVal vanhvarall As Double) As Double

Jotta funktio toimisi, kaikkien muuttujien tyyppi ja myös funktion antaman tuloksen
tyyppi on määriteltävä (As Long, As Boolean tai As Double).
Kaikkien muuttujanimien eteen lisätään avainsana ByVal. Se tarkoittaa, että funktio
käsittelee nimenomaan muuttujien arvoja (by value) eikä niiden muistipaikkoja (by
reference).
Declare-lauseissa pyritään käyttämään samoja muuttujanimiä kuin C-koodissa, mutta
muuttujatyyppiä osoittava alkukirjan jätetään pois. Muuttujien nimien ei tarvitse välttämättä olla samoja, mutta yhtäläisyys helpottaa funktioiden eri versioiden vertailua ja
dokumentointia. C-koodissa pienten ja isojen kirjainten ero on olennainen, mutta Visual
Basic -koodiin sillä ei ole vaikutusta.

77

Liitteet

Liite 3. Aineistopäivityksen ohjeita
Kun JUTTA-simulointimalleihin päivitetään uusia tulonjakoaineistoja, tarvittavan
työn määrä riippuu siitä, missä määrin aineistossa tapahtuu muutoksia ja onko samalla
pakko tehdä lainsäädännön muutoksista johtuvia muutoksia malleihin. Seuraavassa on
selostettu vain välttämättömät muutokset, jotka joka tapauksessa on tehtävä.
1) Tilastokeskuksen SAS-muodossa toimittama data muutetaan Access-muotoon.
Data kootaan tiedostoon PALVXX.mdb, missä XX on aineistovuosi lyhennettynä.
Varsinaisesta tulonjakoaineistosta muodostetaan vähintään kolme taulukkoa,
palv_a, palv_b ja palv_c, koska Access ei salli yli 255 sarakkeen taulukoita.
Lisäksi luodaan taulukot VVV Finanssivalvonnan työttömyysturva-aineistosta
ja KELA ns. Kela-lisäaineistosta. Samaan tiedostoon voidaan liittää myös työssä
käyntitilaston tietoja taulukkona TK, jos tarvittava tiedosto on käytettävissä.
Kenttien tietotyyppejä muutetaan siten, että ainakin HNRO- ja KNRO-kentät
ovat pitkiä kokonaislukuja eli long-tyypin lukuja. Tyhjät solut muutetaan nolliksi
mahdollisuuksien mukaan. HNRO-kenttä määritellään taulukoiden perusavaimeksi. Taulukoille luodaan yhteydet HNRO-kentän avulla. Tätä ennen joudutaan
todennäköisesti luomaan HNRO-kenttä VV- ja Kela-tauluihin. Tämän työvaiheen
tekee koko mallista vastaava tutkija. Nämä tiedostot sijoitetaan käyttäjän koneella
uuteen kansioon C:\PALVXX.
2) Kun työvaihe 1 on tehty, päivitetään osamallit ja päämalli. Se on parasta tehdä
seuraavassa loogisessa järjestyksessä, jotta mallien väliset linkit päivittyisivät
mahdollisimman helposti yhdellä kertaa. Joissakin tapauksissa linkitykseen on
palattava vielä uudelleen. Toisaalta esim. LLISA-malli on riippumaton muista
malleista, joten se voidaan päivittää missä vaiheessa tahansa ennen TOIMTUKIja KOKOSIMUL-mallien päivittämistä.
a. Veronalaiset tulonsiirrot SAIRVAK, TTURVA, KOTIHTUKI, OPINTUKI,
KANSEL
b. Veromalli VERO
c. Verottomat tulonsiirrot: LLISA, ELASUMTUKI, ASUMTUKI, TOIMTUKI
d. Päämalli KOKOSIMUL
3) Osamallien ja päämallin päivityksessä on seuraavia vaiheita.
a. Edellisen vuoden mallitiedostosta tehdään kopio, jolle annetaan uutta vuosikertaa vastaava nimi. Esim. toimtuki07.mdb-tiedosto kopioidaan tiedostoksi
toimtuki08.mdb. Tähän voidaan käyttää Accessissa valikkokäskyä Työkalut/
Tietokannan apuohjelmat/Varmuuskopioi tietokanta.
b. Otsikon muuttaminen. Ikkunassa Työkalut/Käynnistys/Käynnistys muutetaan mallin vuosiluku.
c. Mallivuoden muuttaminen simulointiohjelmiin. Mallin vuosiluku muutetaan
siinä moduulissa, jossa varsinainen simulointiohjelma on ja jonka nimi alkaa
sanoilla modSimul. Siinä on määritelty vakiot vuosi ja lAVuosi, joille annetaan
oikeat arvot.
d. Linkityksen muuttaminen. Access-ikkunassa Työkalut/Tietokannan apuohjelmat/Linkitettyjen taulukoiden hallinta muutetaan linkit vaihtamalla
edellisen aineistovuoden Access-tiedostot uudemman aineistovuosien tiedostoihin siltä osin kuin uudet tiedostot ovat jo olemassa. Jotta linkitys uuteen
tiedostoon onnistuisi, on valittava optio ”Pyydä aina uutta sijaintia”. Päivittäjän
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e.

f.
g.
h.

i.
j.

k.
l.

C-aseman asianomaisissa hakemistoissa on oltava ne tiedostot, jotka jo on
päivitetty. Erityisesti tämä koskee datatiedostoja kansiossa C:\PALVXX.
Tarkistetaan ne kyselyt, joissa datasta poimitaan muuttujia (tietokantakenttiä)
mallia varten. Joka mallissa on vähintään yksi tällainen taulukon luova kysely, jonka nimi alkaa sanalla base ja päättyy kirjaimeen x. Tällaisia kyselyjä
voi olla useampia. Tutustuminen moduulissa modMake olevaan ohjelmaan
tee_perustaulukot() antaa kuvan siitä, mitä kyselyjä on tutkittava.
i. Avataan kukin kysely Rakenne-näkymässä.
ii. Jos Access ei löydä oikeata muuttujaa datataulukosta, muuttujan nimen
eteen tulee teksti Lausekex:, missä x on juokseva numero. Tällöin voidaan
kirjoittamalla ruutuun pelkästään muuttujan nimi kokeilla, onko se jossakin
toisessa datataulukossa. Esim. muuttuja, jota alun perin haetaan taulukosta
palv_a, voikin olla nyt taulukossa palv_b. Jos Access löytää näin uudestaan
lähdetiedon, muita toimenpiteitä ei tarvita tässä vaiheessa.
iii. Jos Access ei edellä mainitulla tavalla löydä muuttujaa mistään lähdetaulukoista, kyse on luultavasti siitä, että muuttujaa ei enää ole tai että se on
saanut uuden nimen. Tällöin muuttujalle voidaan yleensä antaa arvo 0,
jolloin mallin muissa osissa ei välttämättä tarvita muutoksia. Esimerkiksi
vuoden 2006 tulonjakoaineistossa ei enää ole muuttujaa svarat (=veronalaiset varat), jolloin base_verox-kyselyn rakennetilassa nähdään muuttujana
Lauseke1: svarat. Sen tilalle voidaan kirjoittaa svarat: 0. Muutos johtuu
varallisuusverotuksen kumoamisesta. Kun svarat-muuttujalle annetaan
arvo 0, varallisuusveroa voidaan edelleen laskea, mutta sen arvoksi tulee
kaikissa tapauksissa 0.
iv. Kyselyyn lisätään mahdollisesti tarvittavat aineistossa olevat uudet tai uuden
nimiset muuttujat.
Kun kohdan e) toimenpiteet on tehty tarvittavissa kyselyissä, avataan simullomake ja napsautetaan painiketta Perustaulukoiden luonti . Jos tämä onnistuu
ilman virheilmoituksia, taulukoiden päivitys on luultavasti onnistunut.
Jos aineistosta on jouduttu poimimaan uusia tai uuden nimisiä muuttujia,
joudutaan todennäköisesti tekemään muutoksia myös niihin kyselyihin, joissa
suoritetaan varsinaisia simulointiohjelman laskutoimituksia.
Tämän jälkeen ajetaan varsinainen simulointiohjelma perusajona. Jos siinäkään ei tule virheilmoituksia, päivitys on luultavasti onnistunut. Tulokset
tarkistetaan avaamalla raportti korotusaggr tai napsauttamalla painiketta
Tulosten vertailua .
Muutetaan vuosiluvut info-lomakkeeseen ja simuldokum-taulukkoon ja
tehdään muut tarpeelliset muutokset dokumentaatioon.
Päivitetään malliin liittyvä Excel-raportti. Edellisen vuoden Excel-raportti
tallennetaan uudella nimellä, esim. toimtuki07_raportti.xls nimellä toimtuki08_raportti.xls. Muutetaan vuosiluvut Excel-taulukkoon sekä Visual Basic
-moduulin vakioihin samoin kuin info-lomakkeelle. Testataan toiminta.
Systeemi.mdb-tietokannan taulukkoon tiedostoluettelo lisätään uusien
mallitiedostojen nimet.
Toimitetaan päivitetyt tiedostot eteenpäin mallista vastaavalle.
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Liite 4. JUTTA-funktioiden käyttö SAS-ohjelmassa
JUTTA-mallin funktioita voidaan käyttää SAS-ohjelmiston yhteydessä. Tässä muistiossa
kuvataan lyhyesti menetelmää, jolla JUTTA-funktiot saadaan käyttöön SAS:ssa. Ohjeet
koskevat vain SAS:n Windows-versiota.
Vähimmäisedellytyksenä JUTTA-funktioiden toimimiselle on, että käytettävissä ovat
JUTTA-malliin sisältyvät funktiomoduulit (dll-tyyppiset tiedostot) sekä parametri
tiedostot, joita nämä funktiomoduulit lukevat (dat-tyyppiset tiedostot). Jos näitä parametritiedostoja halutaan muokata, tarvitaan myös niiden tuottamisessa käytettävät Exceltiedostot. Se kansio, johon dll- ja dat-tiedostot on sijoitettu, on liitettävä järjestelmän
Path-ympäristömuuttujaan. Tällöin myös SAS ”löytää” kyseiset tiedostot. Normaalisti
tämä kansio on C:\JUTTA.
Jotta funktioita voidaan käyttää SAS:ssa, tarvitaan lisäksi tekstitiedosto, jossa funktiot
on määritelty SAS:n edellyttämällä tavalla. Nämä määrittelyt vastaavat Declare-lauseita,
joilla funktiot saadaan käyttöön Visual Basic -koodissa. SAS:ssa on kyse ROUTINElauseista, jotka kirjoitetaan erilliseen tekstitiedostoon. Näihin ROUTINE-lauseisiin
liittyy määrittely funktioiden jokaiselle argumentille.
Esimerkiksi JUTTA-mallin funktio ValtTuloVero(), joka laskee valtion tuloveron tuloveroasteikkoa soveltaen, määritellään seuraavasti:
Koodiesimerkki 1.
ROUTINE ValtTuloVero
MODULE = Vero
MINARG = 3
MAXARG = 3
CALLSEQ = BYVALUE
STACKORDER = R2L
STACKPOP = CALLED
RETURNS = DOUBLE;
ARG 1 INPUT REQUIRED BYVALUE FORMAT = ib4.;
ARG 2 INPUT REQUIRED BYVALUE FORMAT = rb8.;
ARG 3 INPUT REQUIRED BYVALUE FORMAT = rb8.;

Määritelmä sisältää viittauksen funktiomoduuliin Vero.dll, jonka nimi kirjoitetaan
ilman dll-tunnistetta. Funktion muuttujien eli argumenttien lukumäärä 3 todetaan sekä
maksimaaliseksi että minimaaliseksi argumenttien lukumääräksi. Jokaiselle argumentille on oma määrittely, jonka lopussa on SAS-tietotyyppiä eli formaattia koskeva määre.
Määrittely sisältää joukon teknisiä optioita, jotka JUTTA-funktioiden yhteydessä ovat
kaikille funktioille yhteisiä. Vain argumenttien lukumäärä ja tietotyypit vaihtelevat.
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JUTTA-mallissa käytettyjen tietotyyppien koodaamiseen SAS-formaatiksi riittää seuraava vastaavuustaulukko.
Liitetaulukko. Tietotyyppien vastaavuus.
Tietotyyppi C-koodissa

Tietotyyppi Visual Basicissa

Formaatti SAS:ssa

Long

Long

ib1.

Double

Double

rb8.

Bool

Boolean

ib2.

Näin määritelty funktio saadaan käyttöön SAS-ohjelmassa sisällyttämällä ohjelmaan
optiolla SASCBTBL varustettu viittaus kyseiseen määrittelytiedostoon. Funktion käyttämiseksi tarvitaan lisäksi apufunktio MODULEN(), jonka argumentiksi sijoitetaan
määritellyn funktion nimi sekä tarvittavat muuttujat.
Seuraavassa on yksinkertainen ohjelma, joka käyttää edellä mainittua funktiota. Funktioiden määrittely on tiedostossa JUTTAmodul.txt. Taulukko, jossa ovat tarpeelliset
muuttujat ja johon tulokset lasketaan, on nimeltään testitaulu. MODULEN()-funktion
ensimmäisenä argumenttina on optio *e, joka määrittelee virheilmoitusten tuottamistavan.
Koodiesimerkki 2.
FILENAME SASCBTBL ”c:\jutta\sas\juttamodul.txt”;
DATA sasuser.testitaulu;
SET sasuser.testitaulu;
vero = MODULEN(’*e’, ’ValtTuloVero’, vuosi, inf, tulo);
RUN;

Jos tällaista funktiota käytetään koodissa useasti, voi olla kätevämpää määritellä makro,
jonka parametreiksi tarpeelliset muuttujat sijoitetaan.
Seuraavassa ValtTuloVero()-funktion avulla on määritelty samanniminen makro, jota
käytetään saman tehtävän suorittamiseen kuin edellisessä esimerkissä.
Koodiesimerkki 3.
FILENAME SASCBTBL ”c:\jutta\sas\juttamodul.txt”;
%MACRO VALTTULOVERO(tulos, vuosi, inf, tulo);
&tulos = MODULEN(’*e’, ’ValtTuloVero’, &vuosi, &inf, &tulo);
%MEND ValtTuloVero;

Liitteet

DATA sasuser.testitaulu;
SET sasuser.testitaulu;
%VALTTULOVERO(vero, vuosi, inf, tulo);
RUN;

Makrossa on ensimmäinen parametri varattu funktion tulokselle. SAS-makro ei merkitse
samaa kuin käyttäjän määrittelemä funktio, mutta sitä voidaan käyttää monissa tilanteissa funktioiden tapaan, jos myös funktion tulokselle määritellään makron parametri.
Mallin käyttäjien työn helpottamiseksi on laadittu kaksi tiedostoa, joiden avulla lähes
kaikki JUTTA-funktiot saadaan käyttöön SAS:ssa. Funktiot on määritelty tiedostossa
Juttamodul.txt ja niistä on muokattu makro tiedostossa Juttafunk.sas. Jos käytetään
viimeksi mainittua markotiedostoa, riittää että koodissa viitataan siihen %INCLUDElauseella seuraavaan tapaan. Erillistä viittausta määrittelytiedostoon Juttamodul.txt
ei enää tarvita, mutta on varmistettava, että tämä viittaus on oikein makrotiedostossa
Juttafunk.sas.
Koodiesimerkki 4.
FILENAME juttamak ’c:\jutta\sas\juttafunk.sas’;
%INCLUDE juttamak;

Toinen tapa käyttää hyväksi makrotiedostoa hyväksi on siinä olevien makrojen kopioiminen SAS-koodiin tarpeen mukaan.
Funktioita voidaan käyttää myös SAS:n SQL-lauseissa. Seuraavassa koodiesimerkin 2
laskelma toteutetaan vaihtoehtoisella tavalla SQL-muodossa.
Koodiesimerkki 5.
FILENAME sascbtbl ”c:\jutta\sas\juttamodul.txt”;
PROC SQL;
UPDATE sasuser.testitaulu
SET vero = MODULEN(’*e’, ’ValtTuloVero’, vuosi, inf , tulo);
QUIT;

Samoin funktiot toimivat myös SAS/IML-ohjelmassa. Seuraavassa esimerkissä lasketaan ValtTuloVero()-funktion avulla vain yksi arvo. JUTTA-funktiota on käytetty
SAS/IML-moduulin VTULOVERO määrittelyyn. On huomattava, että tässä käytetään
MODULEN()-funktion asemesta MODULEIN()-funktiota.
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Koodiesimerkki 6.
FILENAME SASCBTBL ”c:\jutta\sas\juttamodul.txt”;
PROC IML;
START VTULOVERO(vuosi, inf, tulo);
y = MODULEIN(’*e’, ’ValtTuloVero’, vuosi, inf , tulo);
RETURN (y);
FINISH VTULOVERO;
tax = VTULOVERO(2008, 1, 30000);
PRINT tax;
QUIT;

Suurempi tehokkuus
JUTTA-funktioiden käyttäminen SAS:ssa voi olla perusteltua ainakin seuraavissa
tapauksissa:
1) JUTTA-mallista kiinnostunut henkilö hallitsee SAS-ohjelmoinnin, mutta tuntee
huonosti Access-tietokantaohjelman, johon JUTTA-simulointimallit on laadittu.
2) Laskelmissa pyritään suurempaan nopeuteen ja tehokkuuteen kuin Accesstietokannassa on mahdollista. Erityisesti laajoja aineistoja käytettäessä JUTTAfunktioiden käyttäminen SAS-ympäristössä voi olla perusteltua laskelmien
tehokkuuden lisäämiseksi.
JUTTA-simulointimalleja ja JUTTA-esimerkkilomakkeita ei ole muunnettu SASmuotoon. JUTTA-funktioiden SAS-versioita voidaan käyttää tässä vaiheessa lähinnä
osittaisiin simulointilaskelmiin.
Eri vaihtoehtojen nopeutta on testattu laskemalla funktion ValtTuloVero() arvo 150 000
riville. Tuloksia testistä on oheisessa taulukossa.
Testi osoitti, että käyttämällä JUTTA-funktioita SAS-ohjelmassa voidaan päästä suureen
tehokkuuteen. Laskelmien ajoaika lyhenee verrattuna Accessiin ja selvästi myös verrattuna siihen, että samat laskelmat tehdään SAS-koodilla ilman funktio- ja makromäärittelyä.
Liitetaulukko. Testiajojen nopeus.
Ajotapa

Kesto

Access/VBA, lasketaan jokainen rivi erikseen

7–8 s

Access/VBA, ajetaan päivityskysely SQL-muodossa

3–4 s

SAS-ohjelma, joka käyttää JUTTA-funktiota

0,6 s

SAS-ohjelma, jossa ei käytetä funktiota eikä makroa

6–7 s

Liitteet

Tiedostot juttamodul.txt ja juttafunk.sas
Tiedostoihin juttamodul.txt ja juttafunk.sas on koottu JUTTA-funktioiden käyttämiseen tarpeelliset määrittelyt.
Juttamodul.txt sisältää ROUTINE-lauseet ja argumenttien määrittelyn. Funktiot on ryhmitelty JUTTA-osamallien mukaisesti ja kunkin osamallin sisällä aakkosjärjestykseen.
Juttafunk.sas-tiedostossa määritellään kaikkia funktioita vastaavat makrot. Makroille on
annettu sama nimi kuin alkuperäisille funktioille. Makrojen muuttujien (parametrien)
nimet ovat samat kuin funktioiden muuttujien nimet varsinaisessa JUTTA-mallissa.
Funktion antama arvo sijoitetaan kaikissa tapauksissa tulos-nimiseen makromuuttujaan.
Funktiot ja niiden muuttujat on dokumentoitu Systeemi.mdb-tietokannassa. SAStiedostoissa on kommentteina lyhyt luonnehdinta funktioista.
Huomautus. SAS sallii enintään 8-merkkiset funktiomoduulien (dll-tiedostojen) nimet.
JUTTA-mallissa tämä merkkimäärä ylitetään eläkkeensaajien asumistuessa (Elasumtuki.dll), lasten kotihoidon tuessa (Kotihtuki.dll). Jos näitä moduuleja halutaan käyttää
SAS-ohjelmassa, moduuleista on tehtävä kopiot lyhyemmällä nimellä. Esim. Elasumtukinimen asemesta käytetään nimeä Elasum. Myöhemmin moduulien nimiä muutetaan
mahdollisesti pysyvästi siten, että niitä voidaan vaivatta käyttää myös SAS:ssa.
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Liite 5. Luettelo JUTTA-funktioista
Seuraavassa taulukossa on luettelo JUTTA-mallissa määritellyistä funktioista. Funktioluettelo sisältyy Systeemi.mdb-tietokantaan. Funktioluettelon avulla ulkopuolinenkin
lukija saa tarkemman kuvan mallin sisältämästä lainsäädännöstä ja ohjelmointitavasta.
Indeksifunktiot on lueteltu erikseen tämän taulukon jälkeen omassa taulukossaan.
Liitetaulukko. JUTTA-funktiot lainsäädännön mallintamiseen.
Malli

Nimi

Selitys

ASUMTUKI

AsumtukiOmist

Asumistuki omistusasunnossa, €/kk

ASUMTUKI

AsumtukiOmistShort

Asumistuki omistusasunnossa, lyhennetty versio
(perusomavastuu muuttujana), €/kk

ASUMTUKI

AsumtukiTulo

Asumistuen perusteena oleva tulo vuokra-asunnossa
(funktion AsumtukiVu käänteisfunktio), €/kk

ASUMTUKI

AsumtukiTuloOmist

Asumistuen perusteena oleva tulo omistusasunnossa
(funktion AsumtukiTuloOmist käänteisfunktio), €/kk

ASUMTUKI

AsumtukiVu

Asumistuki vuokra-asunnossa, €/kk

ASUMTUKI

AsumtukiVuOs

Asumistuki osa-asunnossa, €/kk

ASUMTUKI

AsumtukiVuOsShort

Asumistuki osa-asunnossa, lyhennetty versio
(perusomavastuu muuttujana), €/kk

ASUMTUKI

AsumtukiVuShort

Asumistuki vuokra-asunnossa, lyhennetty versio
(perusomavastuu muuttujana), €/kk

ASUMTUKI

Enimmvuokra

Hyväksyttävä asumismeno osa-asunnoissa, €/kk

ASUMTUKI

Hoitonormi

Omakotitalon hyväksyttävät hoitomenot ja vesimaksu, €/kk

ASUMTUKI

Normineliot

Kohtuulliset neliöt ruokakunnan koon mukaan, m2

ASUMTUKI

Normivuokra

Hyväksyttävä asumiskustannus neliötä kohden, €/m2

ASUMTUKI

Perusomavast

Asumistuen perusomavastuu, €/kk

ASUMTUKI

PerusomavastAll

Asumistuen perusomavastuu, €/kk (erillisessä moduulissa)

ASUMTUKI

PerusomavastMarg

Perusomavastuutaulukon marginaalivaikutus

ASUMTUKI

PerusomaVYlaRaja

Perusomavastuutaulukon yläraja (tuloraja, jonka jälkeen asumistukea
ei myönnetä), €/kk

ASUMTUKI

TuloMuokkaus

Tulojen muokkaus perusomavastuun laskentaa varten

ELASUMTUKI

EHoitonormi

Omakotitalon hoitonormi eläkkeensaajien asumistuessa, €/kk

ELASUMTUKI

ElakAsumTuki

Eläkkeensaajan asumistuki, €/kk

ELASUMTUKI

EnimmAsMeno

Enimmäisasumismeno eläkkeensaajien asumistuessa, €/kk

KANSEL

Asuinaikakerroin

Suomessa asumisen aikaan perustuva kerroin

KANSEL

Elakekerroin

Kansaneläkkeen lykkäys- ja varhennuskerroin

KANSEL

Kansanelake_SimpleK

Alkava kansaneläke kuukausitasolla, €/kk, yksinkertainen versio

KANSEL

KansanelakeAK

Alkava kansaneläke kuukausitasolla, €/kk

KANSEL

KansanelakeAV

Alkava kansaneläke vuositasolla, €/kk

KANSEL

Kansaneläke_SimpleV

Alkava kansaneläke vuositasolla, €/kk, yksinkertainen versio

KANSEL

KanselLisatK

Kansaneläkkeen lisiä kuukausitasolla, €/kk

KANSEL

KanselLisatV

Kansaneläkkeen lisiä vuositasolla, €/kk

KANSEL

KanselTuloK

Kansaneläkkeeseen suuruuteen vaikuttavan ansioeläkkeen päättely,
kuukausitaso
Liitetaulukko jatkuu.
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Nimi

Selitys

KANSEL

KanselTuloV

Kansaneläkkeeseen suuruuteen vaikuttavan ansioeläkkeen päättely,
vuositaso

KANSEL

LapsenElakeAK

Alkava lapsen eläke kuukausitasolla

KANSEL

LapsenElakeAV

Alkava lapsen eläke vuositasolla

KANSEL

LeskenElakeAK

Alkava lesken eläke kuukausitasolla

KANSEL

LeskenElakeAV

Alkava lesken eläke vuositasolla

KANSEL

MaMuErTukiK

Maahanmuuttajan erityistuki kuukausitasolla

KANSEL

PerhelTuloK

Perhe-eläkkeen täydennysmäärän suuruuteen vaikuttavan tulon päättely, kuukausitasolla

KANSEL

PerhelTuloV

Perhe-eläkkeen täydennysmäärän suuruuteen vaikuttavan tulon
päättely, vuositasolla

KANSEL

PohjaOsaK

Kansaneläkkeen perusosa/pohjaosa kuukausitasolla

KANSEL

SotilasAv

Sotilasavustus

KANSEL

TaysiKanselK

Täysi kansaneläke kuukausitasolla, €/kk

KANSEL

TukiLisaAK

Alkava kansaneläkkeen tukilisä kuukausitasolla, €/kk

KANSEL

TukiOsaAK

Alkava kansaneläkkeen tukiosa/lisäosa kuukausitasolla

KANSEL

TäysiKanselV

Täysi kansaneläke vuositasolla, €/kk

KANSEL

VammTukiK

Vammaistuet kuukausitasolla

KANSEL

YlimRintLisaK

Ylimääräinen rintamalisä kuukausitasolla

KOTIHTUKI

HoitoLisaTulo

Tulo, johon hoitolisän suuruus perustuu, €/kk, vuositasolla
(funktion HoitoLisaV käänteisfunktio)

KOTIHTUKI

HoitoLisaV

Lasten kotihoidon tuen hoitolisä (lisäosa – 1997) vuositasolla, €/kk

KOTIHTUKI

HoitoRahaV

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha (perusosa – 1997) vuositasolla, €/kk

KOTIHTUKI

KotihTukiK

Lasten kotihoidon tuki kuukausitasolla, €/kk

KOTIHTUKI

KotihTukiTulo

Tulo, johon kotihoidon tuen suuruus perustuu, €/kk
(funktion KotihTukiK käänteisfunktio)

KOTIHTUKI

KotihTukiV

Lasten kotihoidon tuki vuositasolla, €/kk

KOTIHTUKI

OsitHoitRaha

Osittainen hoitoraha, €/kk

KOTIHTUKI

PHoitoMaksu

Päivähoitomaksu yhdestä lapsesta; €/kk

KOTIHTUKI

SumPHoitoMaksu

Päivähoitomaksut yhdestä tai useammasta lapsesta, €/kk

LLISA

AitAvustK

Äitiysavustus kuukausitasolla, €

LLISA

AitAvustV

Äitiysavustus vuositasolla, €

LLISA

ElatTukiK

Elatustuki kuukausitasolla, €/kk

LLISA

ElatTukiV

Elatustuki vuositasolla, €/kk

LLISA

LLisaK

Lapsilisä kuukausitasolla, €/kk

LLISA

LLisaK1

Lapsilisä kuukausitasolla yhdestä lapsesta, €/kk

LLISA

LLisaV

Lapsilisä vuositasolla, €/kk

LLISA

LLisaV1

Lapsilisä vuositasolla yhdestä lapsesta, €/kk

OPINTUKI

AikKoulTukiK

Aikuiskoulutustuki, €/kk

OPINTUKI

AikOpinRahaK

Aikuisopintoraha, €/kk

OPINTUKI

AsumLisaK

Asumislisä, €/kk

OPINTUKI

AsumLisaV

Asumislisä, vuosikeskiarvo, €/kk

OPINTUKI

AsumLisaVuokraK

Asumiskustannuksen johtaminen asumislisästä, €/kk
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Malli

Nimi

Selitys

OPINTUKI

AsumLisaVuokraV

Asumiskustannuksen johtaminen asumislisästä, vuosikeskarvo, €/kk

OPINTUKI

OpLaina

Opintolainan valtiontakaus, €/kk

OPINTUKI

OpLainaV

Opintolainan valtiontakaus, kuukausikeskiarvo, €/kk

OPINTUKI

OpRahaAsumLisaK

Opintoraha ja asumislisä, €/kk

OPINTUKI

OpRahaK

Opintoraha, €/kk

OPINTUKI

OpRahaV

Opintoraha, vuosikeskiarvo, €/kk

OPINTUKI

OpTukiTakaisin

Opintotuen takaisinperintä, €/v

SAIRVAK

HarkPRaha

Harkinnanvarainen päiväraha kuukausitasolla, €/kk

SAIRVAK

KorVanhRahaK

Korotettu vanhempainpäiväraha, €/kk

SAIRVAK

KovVanhRahaSpesialK

Vanhempainpäiväraha, normaali tai korotettu, €/pv

SAIRVAK

SairVakPRahaK

Sairausvakuutuksen päiväraha kuukausitasolla, €/kk

SAIRVAK

SairVakPRahaV

Sairausvakuutuksen päiväraha vuositasolla, €/kk

SAIRVAK

SairVakTulo

Käänteisfunktio: päivärahan perusteena oleva vuosityötulo, €/v

TOIMITUKI

ToimtukiK

Toimeentulotuki kuukausitasolla, €/kk

TOIMITUKI

ToimtukiLLK

Toimeentulotuen perusosa ja lapsilisät yhteensä, €/kk

TOIMITUKI

ToimtukiV

Toimeentulotuki vuosikeskiarvona, €/kk

TOIMITUKI

VahimmTulo

Toimeentulotuen perusosa, lapsilisät ja asumistukinormien mukaan
korvatut asumismenot yhteensä, €/kk

TTURVA

AnsioSidK

Ansiosidonnainen päiväraha kuukausitasolla, €/kk

TTURVA

AnsioSidLisaPK

Korotettu ansiosidonnainen päiväraha lisäpäiviltä, €/kk

TTURVA

AnsioSidPalkka

Päivärahan perusteena oleva palkka, €/kk
(funktion AnsioSidK käänteisfunktio)

TTURVA

AnsioSidV

Ansiosidonnainen päiväraha vuositasolla, keskimäärin, €/kk

TTURVA

LomautusPRahaK

Lomautuspäiväraha, €/kk

TTURVA

OsittTmTTulo

Osittaisessa työmarkkinatuessa huomioon otettu vanhempien tulo,
€/kk

TTURVA

PerusPRahaK

Peruspäiväraha kuukausitasolla, €/kk

TTURVA

PerusPRahaV

Peruspäiväraha vuositasolla, keskimäärin €/kk

TTURVA

SoviteltuK

Soviteltu päiväraha, €/kk

TTURVA

SovitKoulK

Soviteltu koulutustuki, €/kk

TTURVA

SovPalkka

Sovitellun päivärahan perusteena oleva palkka, €/kk

TTURVA

TarvHarkTulo

Työmarkkinatuen tarveharkinnassa huomioon otettu tulo, €/kk

TTURVA

TyomTukiK

Työmarkkinatuki kuukausitasolla, €/kk

TTURVA

TyomTukiV

Työmarkkinatuki vuositasolla, keskimäärin €/kk

TTURVA

VuorVapKorv

Vuorotteluvapaakorvaus, €/kk

TTURVA

YPitoKorv

Työllisyyskoulutuksen ym. normaali ylläpitokorvaus, €/kk

VERO

AlijHyv

Alijäämähyvitys, €/v

VERO

AlijHyvErit

Erityinen alijäämähyvitys, €/v

VERO

AnsTuloValtVero

Ansiotulojen valtionvero, €/v

VERO

AsuntoVah

Asuntovähennys, €/v

VERO

AsuntoVahennys

Työasuntovähennys, €/v

VERO

BruttoTulo

Nettokuukausituloa vastaava bruttokuukausitulo, €/kk (käänteisfunktio)
Liitetaulukko jatkuu.
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Selitys

VERO

BruttoTuloB

Nettokuukausituloa vastaava bruttokuukausitulo, kunnallinen veropros.
muuttujana, €/kk (käänteisfunktio)

VERO

BruttoTuloC

Nettokuukausituloa vastaava bruttokuukausitulo, kunnallinen veropros.
ja 53 vuoden ikä muuttujana, €/kk (käänteisfunktio)

VERO

KansElVakMaksu

Kansaneläkevakuutusmaksu, €/v

VERO

KansElVakMaksu_Simple

Kansaneläkevakuutusmaksu (lyhennetty versio), €/v

VERO

KirkVero

Kirkollisvero, €/v

VERO

KorkoVah

Korkovähennys, €/v

VERO

KotiTalVah

Kotitalousvähennys, €/v

VERO

KunnAnsVah

Kunnallisverotuksen ansiotulovähennys, €/v

VERO

KunnElTulVah

Kunnallisverotuksen eläketulovähennys, €/v

VERO

KunnElVelvVahenn

Kunnallisverotuksen elatusvelvollisuusvähennys, €/v

VERO

KunnLapsVah

Kunnallisverotuksen lapsivähennys, €/v

VERO

KunnOpRahVah

Kunnallisverotuksen opintorahavähennys, €/v

VERO

KunnPerVah

Kunnallisverotuksen perusvähennys, €/v

VERO

KunnVerInvVah

Kunnallisverotuksen invalidivähennys, €/v

VERO

KunnVero

Kunnallisvero, €/v

VERO

KunnVero_Simple

Kunnallisvero, yksinkertainen funktio, €/v

VERO

KunnYksVah

Kunnallisverotuksen yksinhuoltajavähennys, €/v

VERO

MkEuro

Markkojen muunnos euroiksi, €/v

VERO

OmTulVah

Omaisuustulovähennys, €/v

VERO

OpLainaVahennys

Opintolainavähennys, €/v

VERO

OsinkojenJako

Osinkojen jakaminen eri tulolajeihin, €/v

VERO

PalkVakMaksu

Palkansaajien vakuutusmaksut, €/v

VERO

PomaOsuus

Yritystulon ja ei-pörssiosingon pääomatulo-osuus, €/v

VERO

POTulonVero

Pääomatulon vero, €/v

VERO

POTulonVeroErit

Pääomatulon vero; tässä versiossa otetaan huomioon vapaaehtoisten
eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeus, €/v

VERO

PuolSiirtInvVah

Puolisolle siirtyvä invalidivähennys, €/v

VERO

SairKulVah

Sairauskuluvähennys, €/v

VERO

SairVakMaksu

Sairausvakuutusmaksu, €/v

VERO

SairVakMaksu_Simple

Sairausvakuutusmaksu (lyhennetty versio), €/v

VERO

SvPRahaMaksu

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu, €/v

VERO

SvPRahaMaksuY

Sairausvakuutuksen päivärahamaksu, myös yritystuloille, €/v

VERO

TulonHankKulut

Tulonhankkimiskulut ym., €/v

VERO

TuloVerot_Simple

Tuloverot yksink. perustapauksessa, €/v

VERO

TuloVerot_Simple_Elake

Pelkän eläketulon verot, €/v

VERO

TuloVerot_Simple_PRaha

Pelkän päivärahatulon verot, €/v

VERO

TuloVerot_Simple_
PRahaB

Pelkän päivärahatulon verot, kunnallinen veroprosentti muuttujana, €/v

VERO

TuloVerot_SimpleB

Tuloverot yksink. perustapauksessa, kunnallinen veropros. muuttujana, €/v

VERO

TuloVerot_SimpleC

Tuloverot yksink. perustapauksessa, kunnallinen veropros. ja 53 vuoden
ikä muuttujana, €/v

89

JUTTA-käsikirja
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Nimi

Selitys

VERO

TuloVerot_SimpleMarg

Marginaaliveroaste, kun vain palkkatuloa, €/v

VERO

TuloVerot_Total

Kaikki tuloverot yhteensä, €/v

VERO

ValtElTulVah

Valtionverotuksen eläketulovähennys, €/v

VERO

ValtHuoltVah

Valtionverotuksen huoltajavähennys, €/v

VERO

ValtKoulVah

Valtionverotuksen koulutusvähennys, €/v

VERO

ValtLapsVah

Valtionverotuksen lapsenhoitovähennys, €/v

VERO

ValtPuolVah

Valtionverotuksen puolisovähennys, €/v

VERO

ValtTuloVero

Valtion tuloveroasteikko, €/v

VERO

ValtTyoTuloVah

Valtionverotuksen työtulovähennys, €/v

VERO

ValtVerAnsVah

Valtionverotuksen ansiotulovähennys, €/v

VERO

ValtVerElVelvVah

Elatusvelvollisuusvähennys valt. tuloverosta, €/v

VERO

ValtVerInvVah

Invalidivähennys valtion tuloverosta, €/v

VERO

ValtVero_Final

Valtionvero verotuksen kattosäännön jälkeen, €/v

VERO

ValtYksHVah

Valtionverotuksen yksinhuoltajavähennys, €/v

VERO

VapEhtElMaksuVah

Vähennys vapaaehtoisista eläkevakuutusmaksuista, €/v

VERO

VarallVero

Varallisuusvero, €/v

VERO

VerMaksAlentVah

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys, €/v

VERO

Vero_Final

Eri verolajit alijäämähyvityksen vähentämisen jälkeen, €/v

VERO

VeroKotitVah

Eri verolajit kotitalousvähennyksen jälkeen, €/v

VERO

YhtHyv

Yhtiöveron hyvitys, €/v

VERO

YlimKorkoVah

Ylimääräinen korkovähennys, €/v
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Selitys

INDEKSI

IndAnsio64

Ansiotasoindeksi, 1964 = 100

INDEKSI

IndAnsio64Kuuk

Ansiotasoindeksi, 1964 = 100, kuukausitasolla

INDEKSI

IndKelK

Kansaneläkeindeksi, kuukausitasolla

INDEKSI

IndKelV

Kansaneläkeindeksi, vuositasolla

INDEKSI

IndKh51Kuuk

Elinkustannusindeksi, 1951 lokakuu = 100, kuukausitasolla

INDEKSI

IndTEL2080

TEL-indeksi, 20/80-painot vuodesta 1996, 1962 = 10

INDEKSI

IndTEL5050

TEL-indeksi, 50/50-painot vuodesta 1977, 1962 = 10

INDEKSI

IndTEL8020

Palkkakerroin, 80/20-painot, 2004 = 100

INDEKSI

IndVuokrat

Vuokraindeksi, 1962 = 100

INDEKSI

IndVuokrat2003

Vuokraindeksi, 2003 = 100

INDEKSI

Kh2000

Kuluttajahintaindeksi, 2000 = 100

INDEKSI

Kh2005

Kuluttajahintaindeksi, 2005 = 100

INDEKSI

Kh51

Elinkustannusindeksi, 1951 lokakuu = 100

INDEKSI

Kh72

Kuluttajahintaindeksi, 1972 = 100

INDEKSI

Kh77

Kuluttajahintaindeksi, 1977 = 100

INDEKSI

Kh90

Kuluttajahintaindeksi, 1990 = 100

INDEKSI

Kh95

Kuluttajahintaindeksi, 1995 = 100

91

JUTTA-käsikirja

Liite 6. Tiedostoluettelo
JUTTA-tiedostoluettelo kertoo, mitä tiedostoja kuhunkin malliin liittyy. Tiedostoluettelo
sisältyy systeemi.mdb-tietokantaan toisessa muodossa.
Malli

Henkilöverotus: VERO

PARAMETRIT

Veroparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Varalltaulu.dat, Verotaulu1.dat, Verotaulu2.dat, Verotaulu3.dat, Verotaulu4.dat

FUNKTIOKOODIT

Vero.cpp, Vero.def, Vero_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Vero.dll

LOMAKKEET

Verolomake.xls, Verotus_marg,xls

SIMULOINTIMALLIT

Vero03_plus.mdb, Vero04_plus.mdb, Vero05.mdb, Vero06.mdb, Vero07.mdb, Vero92_93.
mdb, Vero92b.mdb, Vero95.mdb, Vero95b.mdb, Vero99.mdb

RAPORTIT

Vero04_raportti.xls, Vero05_raportti.xls, Vero06_raportti.xls, Vero07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Verodokum.doc

MUUT
Malli

Työttömyysturva: TTURVA

PARAMETRIT

Tturvaparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Tturvataulu.dat

FUNKTIOKOODIT

Tturva.cpp, Tturva.def, Tturva_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Tturva.dll

LOMAKKEET

Tturvalomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Tturva03.mdb, Tturva04.mdb, Tturva05.mdb, Tturva06.mdb, Tturva07.mdb, Tturva99.mdb

RAPORTIT

Tturva04_raportti.xls, Tturva05_raportti,xls, Tturva06_raportti.xls, Tturva07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Tturvadokum.doc

MUUT
Malli

Sairausvakuutuksen päivärahat: SAIRVAK

PARAMETRIT

Sairvakparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Sairvaktaulu.dat

FUNKTIOKOODIT

Sairvak.cpp, Sairvak.def, Sairvak_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Sairvak.dll

LOMAKKEET

Sairvaklomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Sairvak03.mdb, Sairvak04.mdb, Sairvak05.mdb, Sairvak06.mdb, Sairvak07.mdb,
Sairvak99.mdb

RAPORTIT

Sairvak04_raportti.xls, Sairvak05_raportti.xls, Sairvak06_raportti.xls,
Sairvak07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO
MUUT

Sairvakdokum.doc
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Malli

Lasten kotihoidon tuki, päivähoitomaksut: KOTIHTUKI

PARAMETRIT

Kotihtukiparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Kotihtukitaulu.dat

FUNKTIOKOODIT

Kotihtuki.cpp, Kotihtuki.def, Kotihtuki_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Kotihtuki.dll

LOMAKKEET

Kotihtukilomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Kotihtuki03.mdb, Kotihtuki04.mdb, Kotihtuki05.mdb, Kotihtuki06.mdb, Kotihtuki07.mdb,
Kotihtuki99.mdb

RAPORTIT

Kotihtuki04_raportti.xls, Kotihtuki05_raportti.xls, Kotihtuki06_raportti.xls,
Kotihtuki07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Kotihtukidokum.doc

MUUT
Malli

Kansaneläke ym.: KANSEL

PARAMETRIT

Kanselparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Kanseltaulu.dat

FUNKTIOKOODIT

Kansel.cpp, Kansel.def, Kansel_param.h, Kansel2.cpp, Kansel2.def, Kansel2_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Kansel.dll

LOMAKKEET

Kansellomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Kansel05.mdb, Kansel06.mdb, Kansel07.mdb

RAPORTIT

Kansel05_raportti.xls, Kansel06_raportti.xls, Kansel07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Kanseldokum.doc

MUUT
Malli

Opintotuki: OPINTUKI

PARAMETRIT

Opintukiparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Opintukitaulu.dat

FUNKTIOKOODIT

Opintuki.cpp, Opintuki.def, Opintuki_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Opintuki.dll

LOMAKKEET

Opintukilomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Opintuki03.mdb, Opintuki04.mdb, Opintuki05.mdb, Opintuki06.mdb, Opintuki07.mdb

RAPORTIT

Opintuki04_raportti.xls, Opintuki05_raportti.xls, Opintuki06_raportti.xls,
Opintuki07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO
MUUT

Opintukidokum.doc
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Malli

Lapsilisät, äitiysavustus, elatustuki: LLISA

PARAMETRIT

Llisaparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Llisataulu.dat

FUNKTIOKOODIT

Llisa.cpp, Llisa.def, Llisa_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Llisa.dll

LOMAKKEET

Llisalomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Llisa03.mdb, Llisa04.mdb, Llisa05.mdb, Llisa06.mdb, Llisa07.mdb, Llisa99.mdb

RAPORTIT

Llisa04_raportti.xls, Llisa05_raportti.xls, Llisa06_raportti.xls, Llisa07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Llisadokum.doc

MUUT
Malli

Asumistuki: ASUMTUKI

PARAMETRIT

Asumtukiomavast.xls, Asumtukiparam.xls, Vuokranormit.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA

Asumtukitaulu.dat, Enimmtaulu.dat, Omavast1990a.dat, Omavast1990b.dat, Omavast1990c.
dat, Omavast1991a.dat, Omavast1991b.dat, Omavast1991c.dat, Omavast1992a.dat, Omavast1992b.dat, Omavast1992c.dat, Omavast1993a.dat, Omavast1993b.dat, Omavast1993c.
dat, Omavast1994a.dat, Omavast1994b.dat, Omavast1994c.dat, Omavast1995a.dat, Omavast1995b.dat, Omavast1995c.dat, Omavast-1996a.dat, Omavast1996b.dat, Omavast1996c.
dat, Omavast1997a.dat, Omavast1997b.dat, Omavast1997c.dat, Omavast1998a.dat, Omavast1998b.dat, Omavast1998c.dat, Omavast-1999a.dat, Omavast1999b.dat, Omavast1999c.
dat, Omavast2000a.dat, Omavast2000b.dat, Omavast2000c.dat, Omavast2001a.dat, Omavast2001b.dat, Omavast2001c.dat, Omavast-2002ab.dat, Omavast2002c.dat, Omavast2002d.
dat, Omavast2003ab.dat, Omavast2003c.dat, Omavast2003d.dat, Omavast2004ab.dat, Omavast2004c.dat, Omavast2004d.dat, Omavast-2005ab.dat, Omavast2005c.dat, Omavast2005d.
dat, Omavast2006ab.dat, Omavast2006c.dat, Omavast2006d.dat, Omavast2007ab.dat, Omavast2007c.dat, Omavast2007d.dat, Omavast2008ab.dat, Omavast2008c.dat, Omavast2008d.
dat, Omavast2009ab.dat, Omavast2009c.dat, Omavast2009d.dat, Omavast2010ab.dat,
Omavast2010c.dat, Omavast2010d.dat, Vuokranormit.dat

FUNKTIOKOODIT

Asumtuki.cpp, Asumtuki.def,def, Asumtuki_param.h, Asumtuki2.cpp, Asumtuki2.def,
Asumtuki2_param.h, Omavast.cpp, Omavast.def, Omavast_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Asumtuki.dll, Asumtuki2.dll, Omavast.dll

LOMAKKEET

Asumtuki_marg.xls, Asumtukilomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Asumtuki03.mdb, Asumtuki04.mdb, Asumtuki05.mdb, Asumtuki06.mdb, Asumtuki07.mdb,
Asumtuki99.mdb

RAPORTIT

Asumtuki04_raportti.xls, Asumtuki05_raportti.xls, Asumtuki06_raportti.mdb,
Asumtuki07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO
MUUT

Asumtukidokum.doc
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Malli

Eläkkeensaajien asumistuki: ELASUMTUKI

PARAMETRIT

Elasumtukiparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA Elasumtukitaulu.dat
FUNKTIOKOODIT

Elasumtuki.cpp, Elasumtuki.def, Elasumtuki_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Elasumtuki.dll

LOMAKKEET

Elasumtukilomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Elasumtuki03.mdb, Elasumtuki04.mdb, Elasumtuki05.mdb, Elasumtuki06.mdb,
Elasumtuki07.mdb, Elasumtuki99.mdb

RAPORTIT

Elasumtuki04_raportti.xls, Elasumtuki05_raportti.xls, Elasumtuki06_raportti.xls,
Elasumtuki07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Elasumtukidokum.doc

MUUT
Malli

Toimeentulotuki: TOIMTUKI

PARAMETRIT

Toimtukiparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA Toimtukitaulu.dat
FUNKTIOKOODIT

Toimtuki.cpp, Toimtuki.def, Toimtuki_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Toimtuki.dll

LOMAKKEET

Toimtukilomake.xls

SIMULOINTIMALLIT

Toimtuki03.mdb, Toimtuki05.mdb, Toimtuki06.mdb, Toimtuki07.mdb, Toimtuki99.mdb

RAPORTIT

Toimtuki04_raportti.xls, Toimtuki05_raportti.xls, Toimtuki06_raportti.xls,
Toimtuki07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Toimtukidokum.doc

MUUT
Malli

Yhteiset tiedostot ja päämalli: KOKOSIMUL

PARAMETRIT

Parametrit.mdb

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA
FUNKTIOKOODIT
FUNKTIOMODUULIT
LOMAKKEET

Babies.xls, Duunari.xls, Fatta.xls, Kahden_muuttujan_taulukko.xlt, Seniori.xls,
Indeksi_selv.xls, Minimum.xls, Yhden_muuttujan_taulukko.xlt

SIMULOINTIMALLIT

Kokosimul03.mdb, Kokosimul04.mdb, Kokosimul05.mdb, Kokosimul06.mdb, Kokosimul07.mdb

RAPORTIT

Kokosimul04_raportti.xls, Kokosimul05_raportti.xls, Kokosimul07_raportti.xls

SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO

Systeemi.mdb, Tiedostoluettelo.doc

MUUT

Jutta.doc, Jutta.ini, Jutta.xls, JUTTA_FUNK.XLA, JUTTA_FUNK.XLS, Projektit04.mdb,
Projektit05.mdb, Projektit06.mdb, Projektit07.mdb
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Malli

Apumalli, indeksifunktioita: INDEKSI

PARAMETRIT

Indeksi.mdb, Indeksiparam.xls

PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA IndtauluK.dat, IndtauluV.data
FUNKTIOKOODIT

Indeksi.cpp, Indeksi.def, Indeksi_param.h

FUNKTIOMODUULIT

Indeksi.dll

LOMAKKEET
SIMULOINTIMALLIT
RAPORTIT
SAS-TIEDOSTO
DOKUMENTAATIO
MUUT

Indeksi_funk.xla, Indeksi_funk.xls

Malli

Lisäyksiä, historiaa, kuntaluettelo, perustulo ym.: EKSTRA

PARAMETRIT
PARAMETRIT
BINÄÄRIMUODOSSA
FUNKTIOKOODIT

Generic.cpp, Generic.def, Generi.param.h

FUNKTIOMODUULIT

Generic.dll

LOMAKKEET

Historia.xls, Verohist.xls

SIMULOINTIMALLIT

Perustulo04.mdb, Perustulo05.mdb, Perustulo06.mdb, Perustulo07.mdb, Kuuksimul06.mdb,
Kuuksimul07.mdb

RAPORTIT
SAS-TIEDOSTO

Juttafunk.sas, Juttamodul.txt

DOKUMENTAATIO
MUUT

Jutta_generic.mdb, Jutta_generic.xls, Kunnat.mdb

Liitteet

Liite 7. JUTTA-julkaisuja
Tähän kirjallisuusluetteloon on koottu artikkeleita ja tutkimuksia, joiden laatimisessa
on käytetty hyväksi JUTTA-mallia.
Hakola-Uusitalo, Tuulia; Honkanen, Pertti; Jäntti, Markus; Mattsson, Anna; Pirttilä,
Jukka; Tuovinen, Merja. Miten työnteko saadaan kannattamaan? Työpapereita 235.
Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos, 2007.
– Simulointilaskelmia erilaisten reformien kannustavuudesta (työllistysmiveroasteita
ja efektiivisiä merginaaliveroasteita)
Honkanen, Pertti. Perusturvan indeksisuojassa aikaisempaa enemmän aukkoja.
Yhteiskuntapolitiikka 2006; 71 (2): 146–154.
– Esimerkkilaskelmia JUTTA-mallilla
Honkanen, Pertti. Työttömien perusturvan ongelmia. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 54, 2006.
– Esimerkkilaskelmia JUTTA-mallilla
Honkanen, Pertti; Jäntti, Markus; Pirttilä, Jukka. Työn tarjonnan kannustimet Suomessa
1995–2004. Julkaisussa: Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus. Helsinki:
Valtioneuvoston kanslia, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2007: 5.
– Simulointilaskelmia työllistymisveroasteesta ja efektiivisistä marginaaliveroasteista
Honkanen, Pertti. Laskuharjoituksia perustulosta. Talous ja yhteiskunta 2007; 35 (1):
27–32.
– Simulointi- ja esimerkkilaskelmia perustulosta
Honkanen, Pertti. Perustulo simulointiharjoituksena. Julkaisussa: Honkanen, Pertti;
Soininvaara, Osmo; Ylikahri, Ville. Perustulo. Kohti toimivaa perusturvaa. Helsinki:
Vihreä sivistysliitto, 2007.
– Simulointi- ja esimerkkilaskelmia perustulosta
Honkanen, Pertti; Jäntti, Markus; Pirttilä, Jukka. Alleviating unemployment traps in
Finland: Can the efficiency-equity trade-off be avoided? 1st General Conference of the
International Microsimulation Association. Wien 20.–22.8.2007 (myös Aboa Centre for
Economics. Discussion Paper No. 24. Turku 2007).
– Simulointilaskelmia työllistymisveroasteista, efektiivisistä veroasteista ja erilaisten
reformien vaikutuksista
Honkanen, Pertti. Perusturva ja kannustavuus. Laskelmia asumistuesta, toimeentulotuesta ja työttömyysturvasta. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 63, 2008.
– Kelan rekisteriaineistojen avulla tehtyjä simulointilaskelmia
Honkanen, Pertti. Onko pienituloiset unohdettu verouudistuksissa? Talous ja yhteiskunta
2009; 37 (2): 17–22..
– Laskelmia tuloverotuksesta vuosina 1995–2009
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Kärkkäinen, Olli. Ansiotulotuen vaikutus työn tarjontaan. Tampere: Tampereen yliopisto, Taloustieteiden laitos, 2009.
– Laskelmia ansiotulotuen kannustinvaikutuksista
Matikka, Tuomas. Eriytetty tuloverotus ja sen ongelmat. Tampere: Tampereen yliopisto,
Taloustieteen laitos, 2007.
Matikka, Tuomas. Osinkotulot vuoden 2005 verouudistuksen jälkeen ja vaihtoehtoisia
veromalleja. Helsinki: Palkansaajien tutkimuslaitos, Raportteja 15, 2008.
– Simulointilaskelmia tuloveroasteikon muutosten vaikutuksista
Pirttilä, Jukka; Selin, Håkan. How successful is the dual income tax? Evidence from the
Finnish tax reform of 1993. Helsinki: Labour Institute for Economic Research, Discussion Papers 223, 2006.
– Simulointilaskelmia vuoden 1993 verouudistuksesta
Pirttilä, Jukka; Uusitalo, Roope. Veronalennukset vähentävät verotuloja. Kansantaloudellinen aikakauskirja 2005; 101 (4): 421–431.
– Laskelmia verohelpotusten kustannuksista ja rajaveroasteista
Särkelä, Riitta; Eronen, Anne, toim. Perusturvan pulmat ja uudistamisen vaihtoehdot.
Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2007.
– Simulointilaskelmia perustulosta sekä esitettyjen toimenpiteiden kustannuksista ja
tulonjakovaikutuksista
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