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Alueellisen sotu-maksuvapautuskokeilun
arvioinnin väliraportti valmistunut
Vuoden 2003 alusta lähtien työnantajan sosiaaliturvamaksu poistettiin kokeiluluonteisesti
kolmeksi vuodeksi kahdessakymmenessä Pohjois-Lapin ja saariston kunnassa toimivilta yrityksiltä. Kokeilun tarkoituksena on selvittää työnantajamaksun poistamisen vaikutuksia työllisyyteen. Sotu-maksukokeilun työllisyysvaikutuksia arvioivat Palkansaajien tutkimuslaitos
(PT) ja Valtion taloudellinen tutkimuslaitos (VATT). Palkansaajien tutkimuslaitoksen Työpapereita-sarjassa on nyt ilmestynyt tutkija Ossi Korkeamäen (VATT) ja tutkimuskoordinaattori Roope Uusitalon (PT) kirjoittama arvioinnin väliraportti.

Vuoden 2003 marraskuun alkuun mennessä kokeilussa on ollut mukana kaikkiaan 2 136 työnantajaa.
Eniten yrityksiä on ollut Lapista (1 829). Saaristokunnista kokeilussa on ollut mukana 125 työnantajaa. Eniten on ollut mukana palvelualojen kuten
kaupan, majoitus- ja ravitsemustoiminnan sekä kiinteistö-, vuokraus- ja liike-elämän palvelualan yrityksiä. Valtaosa niistä on pieniä alimpaan sotu-maksuluokkaan kuuluvia yrityksiä, joilla työnantajamaksu alenee 2,95 prosenttiyksikköä.
Tarkkoja tietoja kokeiluun kuuluvista yrityksistä
on käytettävissä vain kokeilukunnissa kotipaikkaansa pitävistä yrityksistä, joilla oli työntekijöitä myös
vuonna 2002. Näitä yrityksiä on noin 1 600, ja niissä oli vuonna 2002 yhteensä noin 14 000 työntekijää. Sotu-maksuja kokeilualueen yritykset maksoivat vuonna 2002 noin 5,5 miljoonaa euroa.
Nyt julkaistuun väliraporttiin on koottu tietoja
kokeilualueen yritysten työllisyyskehityksestä kokeilua edeltävältä ajalta. Varsinaisia arvioita kokeilun
mahdollisista työllisyysvaikutuksista saadaan vasta
kun vuotta 2003 koskevat työllisyystiedot ovat käy-

tettävissä. Seurantaa jatketaan vuoteen 2005 asti.
Väliraportti sisältää kokeilun yksityiskohtaisen arviointisuunnitelman.
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