
VATT-JULKAISUJA
44

VATT PUBLICATIONS

KASVUMALLIN MUUTOS 
JA VEROPOLITIIKAN 

HAASTEET

Toimittaneet
Reino Hjerppe

Seppo Kari
Jaakko Kiander

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Government Institute for Economic Research

Helsinki 2006

j44.indb   1 5.9.2006   18:36:36



ISBN 951-561-649-2 (nid.)
ISBN 951-561-650-6 (PDF)

ISSN 0788-4990 (nid.)
ISSN 1795-3332 (PDF)

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Government Institute for Economic Research

Arkadiankatu 7, 00100 Helsinki, Finland

Oy Nord Print Ab
Helsinki, 2006

Kansi: Markku Böök
Taitto: Sari Virtanen

j44.indb   2 5.9.2006   18:36:37



ESIPUHE

Tämän kirjan teemana on talouden muutos ja sen veropolitiikalle 
luomat haasteet. Suomalainen taloudellisen kasvun malli – ts. koko-
naisuus, jonka muodostavat talouden rakenteet ja toimintatavat ja ta-
louspolitiikan käytettävissä olevat välineet – on kokenut merkittäviä 
muutoksia viime vuosikymmeninä. Muutokset ovat enimmäkseen 
johtuneet ulkoisten olosuhteiden muutoksista, joihin on kansallisilla 
päätöksillä sopeuduttu. Euroopan integraatio ja talouden globalisaa-
tio ovat tämän kehityksen taustatekijöitä. Muutos on merkinnyt sitä, 
että kiinteän pääoman muodostukseen nojaavasta ja tuotantopanok-
sia jatkuvasti lisäävästä kasvumallista on siirrytty vähitellen osaa-
mista ja tiedon hyväksikäyttöä korostavaan tuotannontekijöitä entistä 
tehokkaammin hyväksi käyttävään kasvumalliin. Samalla Suomen 
talouden rakenne on kokenut suuria muutoksia. 

Julkisen talouden ja hyvinvointivaltion keskeisin rahoituslähde on ve-
rotus. Julkisen talouden menopaineet ovat mm. väestön ikääntymisen 
vuoksi jatkuvasti kasvavia, mutta samaan aikaan verokilpailusta on 
tullut uusi kansallista päätöksentekoa rajoittava tekijä. Suomen liitty-
minen Euroopan rahaliittoon on poistanut raha- ja valuuttakurssipo-
litiikan kansallisen talouspolitiikan välineistöstä, mikä on merkinnyt 
sitä, että verotuksesta on tullut entistä tärkeämpi talouspolitiikan vä-
line ja verojärjestelmästä kilpailutekijä. Muutospaineet ja ristiriitai-
set haasteet luovat jatkuvan paineen verojärjestelmän kehittämiseksi. 
Tavoitteenamme on hahmottaa kokonaiskuva näistä kysymyksistä.

Tässä kirjassa luodaan katsaus suomalaisen kasvumallin muutok-
seen ja viime vuosikymmenien veropolitiikkaan ja arvioidaan teh-
tyjä verouudistuksia. Samalla kartoitetaan tulevien verouudistusten 
suuntaa. Taloudessa muutosten tahti näyttää säilyvän nopeana. Tämä 
edellyttää varsinkin pieneltä kansantaloudelta suurta sopeutumisky-
kyä. Toivon tämän kirjan antavan ajatuksia ja virittävän keskustelua 
verotuksesta ja julkisen sektorin roolista.
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1

1
SUOMALAISEN KASVUMALLIN MUUTOS: 

KANSALLISESTA KASVUPOLITIIKASTA 
GLOBAALITALOUTEEN

Jaakko Kiander

1.1 Johdanto

Suomen talouden pitkän ajan kehitystä ja siihen vaikuttanutta talous-
politiikkaa voidaan kuvata toimintamallien avulla. Toimintamallilla 
(tai regiimillä) tarkoitetaan instituutioiden, vakiintuneiden toiminta-
tapojen ja talouspolitiikan pitkän linjan muodostamaa kokonaisuut-
ta. Instituutiot, talouspoliittinen ajattelu ja omaksutut toimintatavat 
voivat pysyä pitkään lähes muuttumattomina. Riittävän pitkän ajan 
kuluessa muutoksia kuitenkin tapahtuu. Toimintamallien muutokset 
liittyvät usein huomattaviin toimintaympäristön muutoksiin; tällai-
sia merkittäviä muutoksia viimeisen sadan vuoden aikana ovat olleet 
Suomen itsenäistyminen, 1930-luvun lama, toinen maailmansota ja 
Euroopan integraatiokehityksen kiihtyminen 1980-luvulla.

Suomen taloudellista kehitystä ja talouspolitiikkaa voidaan tarkas-
tella ”vanhan mallin” eli kansallisen kasvupolitiikan mallin avulla.1

Vanhan mallin tyypillisinä piirteinä voidaan nähdä voimakas julki-
sen vallan säätely ja pyrkimys teollistamiseen. Investointien ohjailu 
johti pankki- ja valtiokeskeiseen vallankäyttöön ja hallintatapaan. 
Vanha kansallisen kasvupolitiikan toimintamalli oli voimissaan eri-
tyisesti 1950- ja 1960-luvuilla, mutta sen piirteitä voidaan nähdä jo 
tarkasteltaessa 1920-luvun kehitystä. Vanha malli joutui murrokseen 
vasta 1980- ja 1990-lukujen aikana, kun Suomen talous kävi läpi de-
regulaatioprosessin ja sitä seuranneen vakavan kriisin. 1990-luvun 
talouskriisiä seurasi taas siirtyminen uuteen talouden toimintamal-
liin, jota luonnehtivat Suomen EU/EMU-jäsenyys ja integraatiosta 

1  Suomalaisen talouspolitiikan malleja kuvaavat mm. Pekkarinen – Vartiainen 
(1993), Skurnik (2005) ja Böckerman – Kiander (2006). 
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seuranneet talouspolitiikan uudet reunaehdot, sekä globalisaatio ja 
yritysmaailman uudet omistusrakenteet ja uusi yritysten hallintakult-
tuuri (corporate governance).

Seuraavassa kuvataan ”vanhan” ja ”uuden” mallin keskeisiä piirtei-
tä ja arvioidaan muutoksen suuruutta. Samalla pohditaan myös sitä, 
missä määrin Euroopan unioniin ja globaalitalouteen vahvasti integ-
roituneessa maassa voi enää olla kansallista kasvupolitiikkaa ja mil-
laisia sen välineet ovat.

1.2  Kansallisen kasvupolitiikan vanha malli

Suomen itsenäisyyden ajan talouskasvua voi tarkastella prosessina, 
jossa julkisen vallan määrätietoisella tuella on kehitetty teollisuutta 
ja luotu edellytyksiä tuotannollisen pääoman kasautumiselle. Hyvin 
pitkään – ainakin 70 vuoden ajan (1920–1990) – Suomessa onnistut-
tiin nimenomaan pääomakantaa kasvattamalla ylläpitämään nopeata 
sekä tuotannon että työn tuottavuuden kasvua. Nopean kasvun avulla 
Suomi saavutti vähitellen kehittyneempien teollisuusmaiden etumat-
kaa. Suomen talouskasvu oli itsenäisyyden alusta lähtien valtiojoh-
toista ja investointeja painottavaa. Näin oli erityisesti sodanjälkeisinä 
vuosikymmeninä mutta samanlaisia piirteitä oli jo 1920-luvun kehi-
tyksessä. Valtion vahvaa roolia perusteltiin usein sillä, että Suomi oli 
”pääomaköyhä” maa, jossa ei ollut merkittäviä yksityisen sektorin 
sijoittajia.

Tämän päivän näkökulmasta katsottuna kansallisen kasvupolitiikan 
mallia voitaisiin pitää ”vääräoppisena” – merkitsihän se pitkälle 
menevää valtion puuttumista markkinoiden toimintaan. Malli toimi 
kuitenkin käytännössä verraten hyvin. Suomen talous kasvoi koko 
1900-luvun ajan hyvin nopeasti moniin meitä varhaisemmin teol-
listuneisiin maihin verrattuna – sodista ja lamakausista huolimatta. 
Suomen kehitystä voi syystä pitää menestystarinana.

Vaikka markkinatalouden periaatteista haluttiin varsinkin 1920- ja 
1930-luvuilla pitää kiinni, ei nopean taloudellisen kehityksen uskottu 
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tuolloinkaan olevan mahdollista ilman valtion aktiivisesti ohjaavaa 
otetta. Valtion yritysten ja erilaisten politiikkainterventioiden avul-
la valtio pyrki aktiivisesti kanavoimaan resursseja erityisesti teolli-
siin investointeihin ja infrastruktuuriin. Teollisuuden ja investointi-
en suosimisen rinnalla talouspolitiikan keskeisenä pyrkimyksenä oli 
turvata viennin riittävä kilpailukyky kansainvälisillä markkinoilla. 
Kilpailukykyä tuki työmarkkinoiden joustavuus, jonka taustalla oli 
ay-liikkeen heikko asema ja lähes olematon sosiaaliturva. Vientite-
ollisuuden menestyksen ja kilpailukyvyn kannalta merkittävämpiä 
ratkaisuja olivat kuitenkin Suomen markan devalvoituminen ensin 
1920-luvun alussa ja uudestaan vuosina 1931–32 kultakannasta luo-
pumisen jälkeen. 1930-luvun laman seurauksena alkoi myös raha-
markkinoiden säätely.2

Talouspolitiikan pelisäännöt muuttuivat 1940-luvulla. Sotatalous ja 
sitä seuranneet sotakorvaukset johtivat valtion roolin vahvistumiseen 
ja talouselämän laajaan säätelyyn. Hinnat ja palkat tulivat laajassa 
mitassa säätelyn piiriin.

Talouspolitiikan pitkän ajan tavoitteeksi muodostui pian taloudelli-
sen kasvun kiihdyttäminen teollisten investointien avulla. Pääminis-
teri Kekkonen hahmotteli tällaista politiikkaa vuonna 1952 ilmesty-
neessä kirjassaan Onko maallamme malttia vaurastua? (Kekkonen,
1952). Talouden säätelymekanismeja ja toimintatapoja alettiin kehit-
tää entistä enemmän teollisia investointeja suosivaksi. Tähän oli ole-
massa monenlaisia keinoja.

Hyvin pitkään, aina 1990-luvun alkuun saakka, teollisten investoin-
tien tukeminen tapahtui epäneutraalin verojärjestelmän avulla, joka 
suosi investointeja ja velkarahoitusta ja toisaalta rajoitti voitonjakoa. 
Vero-ohjauksen lisäksi samoja tavoitteita edistettiin myös pääoma-
markkinoiden kattavalla säätelyllä. Säätelyn avulla kotimaista säästä-
mistä pyrittiin lisäämään ja näin muodostuneita pääomia ohjaamaan 
julkisen vallan toimesta investointeihin. Kotitalouksien kulutusta 
rajoitettiin ja säästämistä lisättiin tiukalla luotonsäännöstelyllä; ts. 
luottoja ei myönnetty ilman ennakkosäästämistä ja lainojen maksu-

2  Ks. esim. Kiander (2002).
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ajat olivat lyhyet. Säätelyn vuoksi kotitaloudet joutuivat säästämään 
enemmän kuin vapailla rahamarkkinoilla. Kotitalouksien pakkosääs-
tämisestä kertyneitä varoja kanavoitiin pankkijärjestelmän kautta 
teollisten investointien rahoitukseen. Luotonsäännöstelyyn yhdistyi 
lisäksi korkosäätely, jossa kotitaloudet subventoivat yrityksiä: talle-
tuskorot olivat matalat ja suuremmista riskeistään huolimatta yrityk-
set saivat lainaa edullisemmin kuin kotitaloudet.3

Sosiaaliturvan kehittäminen kytkettiin myös osaksi teollistamispoli-
tiikkaa. Työnantajien työeläkemaksut palautettiin yrityksille takaisin 
edullisina pitkäaikaisina lainoina, mikä takasi sen, että myös sosiaali-
vakuutusmaksut käytettiin teollisiin investointeihin kotimaassa.

Suomalaisen teollistamispolitiikan tärkeänä välineenä olivat pitkään 
valtionyhtiöt, joihin valtio kanavoi veronmaksajilta kerättyjä tuloyli-
jäämiään. Valtionyhtiöitä oli (ja on tietysti edelleenkin, vaikka val-
tio on useimmissa tapauksissa muuttunut vähemmistöosakkaaksi) 
metalli- ja metsäteollisuudessa (Valmet, Outokumpu, Enso-Gutzeit, 
Rautaruukki), kemian teollisuudessa (Neste, Kemira) ja energian 
tuotannossa (Imatran Voima). Teollistamispolitiikan ohella valtion-
yhtiöillä oli myös vahva aluepoliittinen rooli. Osana valtiojohtoista 
talousjärjestelmää voidaan pitää myös Neuvostoliiton kanssa harjoi-
tettua laajamittaista, poliittisesti ohjattua bilateraalikauppaa.4

Valtiovetoisen kasvupolitiikan ja korporatistisen talouden hallinta-
mallin tukena oli Suomessa pitkään erilaisia talouden säätelyjärjes-
telmiä kuten hintasäännöstely, jotka olivat laajimmillaan välittömästi 
toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Aktiivisen tulopolitiikan 
myötä hintasäätely laajeni uudelleen 1970-luvulla. Vähitellen sään-
nöstelyä kevennettiin, mutta kilpailupolitiikka pysyi pitkään passiivi-
sena. Useita hintoja säädeltiin 1980-luvun loppuun saakka. Kilpailu-
rajoitusten vuoksi kansantalous jakaantui selkeästi maailmanmarkki-
noilla toimivaan avoimeen sektoriin ja toisaalta suljettuun sektoriin, 
joka ei toiminut kansainvälisen kilpailun asettamien pelisääntöjen 

3  Rahamarkkinoiden säätelyä käsittelee tarkemmin Tarkka (1998).
4  Ks. Skurnik (2005). Vanhaa mallia kuvaa myös Kiander – Vartia (1998).
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puitteissa. Tärkein hintakilpailulta ja tuonnilta suojattu talouden sek-
tori oli maatalous ja elintarviketeollisuus.

Tärkeänä osana suomalaista mallia julkinen valta on kantanut huolta 
yritystoiminnan kannattavuudesta ja kilpailukyvystä. Sodanjälkeisi-
nä vuosikymmeninä investointien ja viennin kannattavuus pyrittiin 
turvaamaan maltillisella tulopolitiikalla ja viime kädessä joustavalla 
valuuttakurssipolitiikalla.5 Tässä suhteessa säätelytalouden kasvu-
malli törmäsi tosin toistuviin ongelmiin. Pyrkimys nopeaan kasvuun 

kiihtymiseen, kilpailukyvyn heikentymiseen ja hallitsemattomaan 
ulkomaisen velan kasvuun. Näitä epätasapainoja pyrittiin hoitamaan 
valtiojohtoisen tulopolitiikan avulla. Jos tässä ei onnistuttu, kilpailu-
kyky palautettiin devalvaation eli valuutan ulkoisen arvon alennuk-
sen kautta. Kilpailukykyongelmien perussyyhyn eli kilpailun puut-
teeseen ei kuitenkaan pitkään aikaan tohdittu puuttua. 

Taulukossa 1.1 on hahmoteltu vanhan ja uuden mallin keskeisiä piir-
teitä. Vanhalle mallille on ominaista, että lähes kaikilla politiikan ja 
talouden lohkoilla julkinen valta pyrki säätelemään markkinoiden 
toimintaa.

Suomalaisessa säätelytaloudessa ulkomainen omistus oli tiukas-
ti rajoitettua ja säädeltyä samoin kuin sijoitukset ulkomaille aina 
1980-luvun puoliväliin saakka. Tästä seurasi, ettei yrityksillä ollut 
juuri muuta vaihtoehtoa kuin pyrkiä maksimoimaan investointinsa 
kotimaisiin kohteisiin. Yritysten investoinnit ulkomaille olivat lu-
vanvaraista ja osingonjako omistajille taas raskaan verotuksen vuok-
si jokseenkin kannattamatonta. Tämän seurauksena omistajien ase-
ma yrityksissä oli heikko; valtaa käyttivät ennen kaikkea palkatut 
managerit ja toisaalta yrityksiä rahoittavat pankit ja vakuutuslaitok-
set. Näiden tahojen välillä vallitsi tiukkoja kytköksiä. Suuryritysten 
omistus oli pitkään keskittynyt muutamalle pankkiryhmälle ja val-
tiolle. Talouselämään muodostui suurten pankkien hallitsemia voi-

1970-luvulla, mutta samalla tavoin devalvaatioita käytettiin myös sotien välisenä aikana. 
Toistuvista devalvaatioista huolimatta valuuttakurssipolitiikan virallinen tavoite on ollut 
1860-luvulta lähtien pitäytyminen kiinteissä kursseissa.
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maryhmiä (SYP:n ja KOP:n leirit). Sekä yritysten managerien että 
pankkien intressien mukaista oli tavoitella yritysten maksimaalista 
kasvua. Kannattavuuden ja erityisesti yritysten pörssiarvon merkitys 
oli tavoitteena toissijainen. 

Taulukko 1.1 Vanha ja uusi malli – institutionaaliset muutokset
ja jatkuvuus

Vanha malli Uusi malli

Kauppapolitiikka teollisuustuotteiden
vapaakauppa
(EFTA ja EEC),
bilateraalikauppa
Neuvostoliiton kanssa

vapaakauppa (EU)

Maatalouspolitiikka tuontisuoja ja korkeat hinnat CAP; matalat hinnat, suora
tuki, vapaakauppa

Kilpailupolitiikka hintasäätely ja kartellit
monilla aloilla

vapaa kilpailu

Rahamarkkinat korko- ja luottosäätely,
rajoitetut pääomaliikkeet

vapaa toiminta

Valuuttakurssipolitiikka pyrkimys kiinteisiin
kursseihin, tarvittaessa
joustoa

rahaliitto

Verotus pääomatulojen ankara
verotus, investointien ja
velkarahoituksen vero-
kannustimet

pääoma- ja yritystulojen
neutraali tasavero

Omistajuus ulkomainen omistus
rajoitettua

ei rajoituksia; suuri osa
yritysvarallisuudesta
ulkomaiseen omistukseen

Governance pankki- ja
managerikeskeinen
järjestelmä, jossa kasvu
keskeinen tavoite

yritysten kansain-
välistyminen ja omistaja-
arvon korostuminen

Palkanmuodostus ja
työmarkkinat

keskitetty sopimus-
järjestelmä: työtulojen
korkea kansantulo-osuus ja
lyhenevä työaika

keskitetty sopimus-
järjestelmä: työtulojen
aleneva kansantulo-osuus,
pyrkimys joustaviin
työsuhteisiin ja työaikoihin

Hyvinvointivaltio ja tuloerot kasvava hyvinvointivaltio ja
tuloerojen tasoittuminen

hyvinvointivaltion kasvu
pysähtynyt, tuloerot
kasvussa
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Vaikka säätelytalouden kasvumalli voi tämän päivän näkökulmasta 
vaikuttaa eksoottiselta, ei Suomi ollut suinkaan ainutlaatuinen tapaus 
teollisuusmaiden piirissä. Useimmat muutkin teollisuusmaat harjoit-
tivat 1950–1970-luvuilla ainakin jossakin määrin samansuuntaista 
politiikkaa, vaikka maiden välillä olikin jonkin verran eroja talouspo-
litiikan yksityiskohtien painotuksissa. Niille kaikille olivat kuitenkin 
tyypillisiä rajoitetut pääomaliikkeet, talouden säätely, yritysten laaja 
julkinen omistus ja kilpailunrajoitukset sekä epäneutraali, investoin-
teja suosiva ja jyrkän progressiivinen tuloverotus. Tällainen säätelyyn 
ja konsensukseen pohjaava malli oli Suomen ohella tyypillinen myös 
Saksalle ja muille Manner-Euroopan maille; tällaista pankkikeskeistä 
järjestelmää kutsutaankin usein reiniläiseksi malliksi. Samantapainen 
valtiojohtoinen teollisuus- ja kasvupolitiikka on edelleen voimissaan 
monissa Aasian maissa. Esimerkiksi Japanissa ja Koreassa suuryri-
tykset ja pankit muodostavat tiiviitä liittoja ja kotimarkkinat ovat 
pitkälti suojattuja kansainväliseltä kilpailulta. Samoin Kiinan ennen-
näkemättömän nopea talouskasvu vuoden 1979 jälkeen on pitkälti 
perustunut valtion tiukkaan ohjaukseen ja investointien suosimiseen 
kulutuksen kustannuksella.

Matti Pohjolan (1996) esittämän analyysin mukaan tämän ns. eks-
tensiivisen kasvuvaiheen tuloksena oli sekä alhainen pääoman kes-
kimääräinen tuottavuus että kansantalouden yleinen tehottomuus. In-
vestointien suosiminen johti todennäköisesti liiallisiin investointeihin 
ja siten pääoman tehottomaan hyödyntämiseen. Kilpailunrajoitukset 
johtivat myös epäilemättä tehottomuuteen ja korkeisiin hintoihin ta-
louden suljetulla sektorilla. Näiden tehokkuushaittojen vastapainona 
vanha kasvumalli tuotti verraten nopean tuotannon ja tuottavuuden 
kasvuvauhdin ja ainakin 1980-luvulla myös hyvän työllisyyden. 

Säätelytalouden kauteen ajoittui myös suomalaisen hyvinvointival-
tion rakentaminen ja siihen liittynyt julkisen sektorin kasvu. Hyvin-
vointivaltion laajeneminen ja pääomaliikkeiden säätely mahdollisti-
vat myös tuloerojen huomattavan kaventumisen 1970-luvun aikana. 

-
tenkaan aiheuttaneet merkittävää haittaa kansalaisten enemmistölle, 
koska useimpien reaalitulot oli indeksoinnin ja tulopolitiikan avulla 
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myös hyviä puolia.6

1.3 Vanhan mallin murentuminen

Markkinatalouden raskaaseen säätelyyn ja toisaalta aktiiviseen teol-
lisuuspolitiikkaan perustuva valtion ja yritysten riippuvuussuhde 
mureni kaikissa teollisuusmaissa 1980-luvun aikana. Osana kansain-
välistä kehitystä aiemmin kilpailulta suojatut markkinat ja toimialat 
päätettiin Suomessakin verraten nopeasti avata vapaalle kilpailulle, 
erilaisista tukijärjestelmistä ja kaupan esteistä luopua ja pääomaliik-
keet vapauttaa. 1990-luvulle tultaessa omaksuttiin jo sujuvasti uusi 
ajattelu, jossa julkisen vallan ja talouspolitiikan tehtäväksi nähtiin in-
vestointien suosimisen sijasta hintavakaudesta ja budjettitasapainos-
ta huolehtiminen. Tällaista ajattelua pidettiin oikeistoradikalismina 
vielä 1980-luvun alussa, mutta 1990-luvun puolivälissä siitä oli tullut 
erottamaton osa kansainvälistä konsensusta. EU:n sisämarkkinaoh-
jelmalla oli tärkeä osuus tässä kehityksessä.

Suomen kohdalla siirtyminen vanhasta talouspolitiikan säätelyjärjes-
telmästä uuteen markkinaehtoisempaan ja avoimempaan regiimiin 
ei sujunut ilman vakavia ongelmia. Erityisesti pääomaliikkeiden ja 
rahamarkkinoiden vapauttaminen johti ylilyönteihin, joita seurasivat 
valuutta- ja pankkikriisit, lama ja suurtyöttömyys. Samanlaisia vai-
heita koettiin useissa muissakin maissa – mutta ei suinkaan kaikissa. 
Liberalisointia seurasivat pankki- ja valuuttakriisit myös Norjassa ja 
Ruotsissa. Myöhemmin sama kehitys toistui monissa Aasian maissa 
vuoden 1997 talouskriisin yhteydessä. Suomen 1990-luvun alun krii-
si oli kuitenkin näihin maihin verrattuna poikkeuksellisen vaikea.7

Kriisi ja murros 1990-luvun aikana merkitsivät Suomen talouden 
siirtymistä uuteen vaiheeseen ja myös julkisen vallan ja yritysten 

6  Siltala (2004) argumentoi, että tehoton pääoma paransi työvoiman neuvotteluase-
maa ja teki työelämästä leppoisaa.
7  Tarkemmin Suomen 1990-luvun kriisistä, ks. Kiander – Vartia (1998) ja Kiander 
(2001). Vihriälä (1996) käsittelee rahamarkkinoiden epäonnistunutta sopeutumista deregu-
laatioon ja siitä seurannutta pankkikriisiä.
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välisen symbioottisen suhteen muuttumista. Rahamarkkinoiden va-
pauttaminen merkitsi sitä, että julkinen valta ei voinut enää ohjata 
resursseja kotimaisiin teollisiin investointeihin. Yritysten investoin-
tien rahoituksessa siirryttiin markkinaehtoiseen rahoitukseen, jossa 
kiinnitettiin erityisesti huomiota tuottojen ja riskien suhteeseen. Val-
tio ryhtyi myös yksityistämään yhtiöitään ja lakkasi käyttämästä niitä 
teollisuus- tai aluepolitiikan välineinä. Kotitaloudet alkoivat saada 
vapaasti lainaa eikä niiden tarvinnut enää subventoida yritysten in-
vestointeja. Talouspolitiikan suunnanmuutoksen myötä vanha inves-
tointeja voimakkaasti suosinut kasvumalli mureni. 

Muutoksen seurauksena kiinteän pääomakannan kasvuvauhti on 
Suomessa selvästi hidastunut. Tämä on seuraus siitä, että investointi-
aste on alentunut aiempaan verrattuna olennaisesti. Kun vielä 1980-
luvulla kansantuotteesta noin 25 prosenttia käytettiin investointeihin, 
on 1990-luvun alun jälkeen investointien bkt-osuus jäänyt nopean 
kasvun vuosinakin selvästi alle 20 prosentin. Samalla tehokkuus ja 
pääoman tuottavuus ovat kohonneet. 

Korkosubventioiden lisäksi myös investointien vanhat verokannus-
timet poistuivat, kun verotusta uudistettiin vuosien 1989 ja 1993 re-
formeissa entistä neutraalimpaan suuntaan. Varsinkin eriytetyn tulo-
verojärjestelmän käyttöönoton vaikutukset olivat suuria. Uudistukset 
loivat yrityksille kannustimia parantaa kannattavuutta ja kasvattaa 
voittoja, mikä on lisännyt pääomatulojen osuutta kansantulosta. Kas-
vaneet voitot eivät enää suuntautuneet kotimaisiin investointeihin 
vaan ne on jaettu pääasiassa omistajille, joista suuri osa on ulkomai-
sia. Verouudistusten myötä osingonjako tuli taloudellisesti kannatta-
vaksi, kun pääomatulojen verotuksessa siirryttiin tasaveroon.

Jo 1990-luvulla talouskriisin aiheuttamista julkisten menojen leikka-
uksista huolimatta koulutukseen, osaamiseen ja erityisesti tutkimus- 
ja kehitystoimintaan alettiin Suomessa sijoittaa aiempaa enemmän 
voimavaroja. Työvoiman osaamistason kohottamisen eräänä väli-
neenä oli ammattikorkeakoulujen perustaminen 1990-luvun alussa. 
Ammattikorkeakoulujen perustamisen myötä korkeakoulutuksen 
tarjonta laajeni merkittävästi Suomessa. Panostamalla resursseja 
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työntekijöiden osaamiseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan tah-
dottiin edistää talouden hakeutumista kohti paremmin tuottavia ja ai-
empaa osaamisintensiivisempiä toimintoja. Tämä strateginen valinta 
oli keskeinen osa 1990-luvun rakennemuutosta Suomessa. Vanhan 
pääomavirtoja ohjanneen elinkeinopolitiikan on korvannut innovaa-
tiopolitiikka, jossa satsataan vahvasti tutkimus- ja kehitystoimintaan 
sekä työntekijöiden osaamisen monimuotoiseen kehittämiseen. Sa-
malla markkinavoimille annetaan huomattavasti suurempi sananval-
ta resurssien lopullisessa kohdentamisessa parhaisiin mahdollisiin 
kohteisiin.

Muutoksen huipensi ulkomaisen omistuksen rajoitusten purkamista 
seurannut nopea suomalaisyritysten siirtyminen ulkomaiseen omis-
tukseen. Noin puolet suomalaisten pörssiyritysten osakekannasta 
siirtyi 1990-luvulla ulkomaiseen omistukseen. Omistuksen kansain-
välistyminen muutti nopeasti myös yritysten hallintatapaa ja organi-
saatiokulttuuria. Entisten pankkien hallitsemien mutkikkaiden ristiin-
omistusten ja managerivallan tilalle tuli nopeasti uusi ajattelu, jossa 
yritykset siirtyivät omistajien kontrolliin ja yrityksen omistaja-arvon 
kasvattamisesta tuli keskeinen tavoite. Yritysjohtajat sitoutettiin uu-
siin tavoitteisiin tehokkaiden ja usein avokätisten palkitsemisjärjes-
telmien avulla. 

1.4 Maailman kilpailukykyisin maa?

1990-luvun lamavuosien jälkeen Suomen talous on kehittynyt hyvin. 
Kansainvälisissä vertailuissa Suomi on monesti todettu maailman kil-
pailukykyisimpien maiden joukkoon kuuluvaksi.8 Myönteiset arviot 
ovat perustuneet nopeaan talouskasvuun, korkeaan T&K-panostuk-
seen, hyvään teknologiseen tasoon ja yritysympäristöön sekä arvioi-
hin julkisen vallan tehokkaasta toiminnasta. Osittain Suomi – samoin 
kuin Ruotsikin – on saanut ansiotonta arvonnousua sen vuoksi, että 
ulkomaiset kasvulukujen ihastelijat eivät ole jaksaneet enää muistaa 
1990-luvun alun tuotannonmenetyksiä. Sekä Suomessa että Ruot-
sissa 1990-luvun jälkipuoliskon nopea kasvu oli osittain seurausta 

8  Pohjola (2003) esittää kriittisen arvion suomalaisesta kilpailukyvystä.
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laman aikaisesta tuotannon supistumisesta; nopean kasvun avulla ta-
lous palasi takaisin vanhalle kasvutrendilleen. Vertailun vuoksi voi 
mainita, että Tanska pääsi 1990-luvulla yhtä hyvään keskimääräiseen 
kehitykseen ilman suurta kriisiä. On myös mielenkiintoista havaita, 
että Suomen ja Ruotsin väliset erot talouskriisin aikaisessa politiikas-
sa sen enempää kuin sitä seuranneet erilaiset rahapoliittiset (Suomen 
EMU-jäsenyys, Ruotsin kelluva valuutta) tai tulopoliittiset ratkaisut 
(keskitetyt tulopoliittiset sopimukset Suomessa, liittokohtaiset sopi-
mukset ja paikallinen sopiminen Ruotsissa) eivät ole saaneet aikaan 
pysyviä eroja maiden taloudelliseen kehitykseen. Myös työn tuotta-
vuus on kehittynyt Suomessa ja Ruotsissa lähes identtisesti.

Talouden nopean kasvun perustana niin Suomessa kuin Ruotsissakin 
on viimeisen 15 vuoden aikana ollut viennin ja teollisuustuotannon 
vahva kehitys. Suomen kohdalla viennin nopein kasvuvaihe ajoittui 
vuosiin 1992–2000. Tätä kasvuvaihetta edelsi sekä Ruotsissa että 
Suomessa heikosta kilpailukyvystä aiheutunut huono vientikehitys 
1980-luvun lopulla ja siitä seurannut maksutaseen epätasapaino. 
Viennin voimakas kasvu käynnistyi, kun 1990-luvun alun suuret de-
valvaatiot paransivat molemmissa maissa voimakkaasti kilpailuky-
kyä. Devalvaatiohyötyyn perustuva vientivetoinen talouskasvu edus-
ti oikeastaan talouden vanhaa kasvumallia.

Lama ja talouden nopea vapautuminen säätelystä käynnistivät yri-
tyssektorissa 1990-luvulla voimakkaan rationalisointiprosessin ja ra-
kennemuutoksen, minkä seurauksena tuottavuuden kasvu nopeutui 
vähäksi aikaa. Kyseessä oli osin hyppäyksenomainen tuottavuuden 
tason parantuminen, kun monet heikosti tuottavat yritykset ja toimi-
paikat lopettivat toimintansa konkurssien ja uudelleenjärjestelyjen 
kautta.9

Rakennemuutos johti Suomessa ja Ruotsissa monien tehottomien 
yksiköiden sulkemiseen ja teollisten työpaikkojen vähenemiseen. 
Samaan aikaan uutta teknologiaa hyödyntävät alat, varsinkin elektro-
niikkateollisuus (Nokia ja Ericsson) ja muut ICT-alat kasvoivat voi-
makkaasti. Rakennemuutokseen liittyi myös yritysjärjestelyjä, joissa 

9  Ks. Maliranta (2003).
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perinteiset omistussuhteet muuttuivat. Ulkomaalaisomistus kasvoi 
molemmissa maissa, ja monia perinteisiä kansallisen teollisuuden 
kruununjalokiviä siirtyi ulkomaiseen omistukseen. Ruotsissa tällai-
sia yrityksiä ovat mm. Astra-Zeneca, GM:n omistama Saab, Fordin 

ja Ruotsin talouksien integroituminen eteni nopeasti ja syntyi uu-
sia ruotsalais-suomalaisia yrityskokonaisuuksia. Tällaisia ovat mm. 
TeliaSonera, Nordea, TietoEnator, StoraEnso ja Patria-Hägglunds.  
Monet suomalaisyritykset, kuten Nokia ja UPM, päätyivät laajassa 
mitassa ulkomaisten osakkeenomistajien omistukseen.

Pääomaliikkeiden vapauttaminen ja muutokset yritysten tavoitteis-
sa ovat muuttaneet suhtautumista investointeihin. Yritysten inves-
tointihalukkuus on vähentynyt ja ulkomaille investoiminen nähdään 
entistä useammin vaihtoehtona kotimaiselle investoinnille. Suomen 
talouden kansainvälistymistä kuvastaa mainiosti se, että suomalais-
ten teollisuusyritysten ulkomaisten tytäryhtiöiden henkilöstömäärä 
kääntyi laman jälkeen voimakkaaseen kasvuun. Nykyisin noin 40 
prosenttia suurten yritysten työvoimasta toimii ulkomailla. 

Globalisaation tarjoamat mahdollisuudet ovat johtaneet siihen, että 
suomalaisyritysten hyvä kannattavuus ei ole johtanut entiseen tapaan 
kotimaisten investointien jyrkkään nousuun vaan ulkomaisiin inves-
tointeihin ja voitonjakoon omistajille (Pitkänen – Sauramo, 2005).
Tämä on taas johtanut pääomatulojen ja tuloerojen kasvuun (Riihelä 
et al., 2005).

Uuden teknologian omaksuminen ja toimintojen yleinen tehostumi-
nen eivät kuitenkaan johtaneet työn tuottavuuden kasvun nopeutumi-
seen. Päinvastoin, Suomessa työn tuottavuuden kasvuvauhti on 1990-
luvun puolivälin jälkeen hidastunut. Kun vanhassa säätelytaloudessa 
päästiin noin kolmen prosentin vuotuiseen tuottavuuden kasvuun, on 
keskimääräinen työn tuottavuuden kasvuvauhti vuoden 1995 jälkeen 
hidastunut kohti kahden prosentin tasoa. Tuottavuuskehityksen hi-
dastuminen ei ole yllättävää. Se kertoo siitä, että pääomaintensiteetin 
kasvun pysähtyminen alkaa vaikuttaa odotetulla tavalla. Huolestut-
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tavaa on, että myös pääoman tuottavuuden kasvu on 2000-luvulla 
hidastunut jopa selvemmin kuin työn tuottavuuden kasvu.

1.5 Talouden uudet ohjauskeinot

Säätelytaloudesta irtautuminen ja integroituminen globaalitalouteen 
ovat merkinneet sitä, että julkisen sektorin rooli taloudellisen kasvun 
edistäjänä on 1990-luvun aikana muuttunut Suomessa olennaisesti 
aiempiin vuosikymmeniin verrattuna. Vanhassa kasvumallissa val-
tio oli aktiivinen talouskasvun vauhdittaja ja investointien ohjaaja. 
Deregulaation seurauksena julkinen valta on menettänyt useimmat 
niistä välineistä, joilla se ennen tuki ja ohjasi yrityksiä. Taulukossa 
1.2 on hahmoteltu talouspolitiikan työkaluissa tapahtunutta muu-
tosta. Vanhassa mallissa julkisella vallalla oli käytössään runsaasti 
erilaisia välineitä, joiden avulla talouden kehitystä ja investointeja 
voitiin säädellä. Siirtyminen uuteen malliin on merkinnyt talouspoli-
tiikan vaikutusmahdollisuuksien oleellista vähenemistä. Kansallisen 
rahapolitiikan ja aktiivisen elinkeinopolitiikan poistuttua välineiden 

Kasvun kannalta tärkeät investointipäätökset tehdään nykyisin yri-
tysten ja ennen kaikkea niiden omistajien ehdoilla. Julkinen valta 
luonnollisesti toivoo, että kotimaahan investoitaisiin mahdollisim-
man paljon. Julkinen sektori voi kuitenkin edistää investointeja ja 
tuottavuutta ainoastaan parantamalla yritysten toimintaympäristöä, 
huolehtimalla makrotalouden vakaudesta ja turvaamalla koulutus- ja 
työvoimapolitiikan avulla riittävän osaamispohjan. Valtiovallalla ei 
enää ajatella olevan erityistä tietämystä siitä, mitkä investointikoh-
teet ovat parhaita talouskasvun pitkän aikavälin turvaamiseksi. Li-
säksi myös ennen hyljeksitylle mikrotaloudelliselle tehokkuudelle 
on annettu aiempaa huomattavasti suurempi paino talouspolitiikan 
yleisessä virityksessä. Yritysten välistä kilpailua ja markkinoiden toi-
mivuutta on alettu tietoisesti edistää.
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Taulukko 1.2  Vanha ja uusi malli – talouspolitiikan välineet

Vanha malli Uusi malli

Kauppapolitiikka rajoitettua protektionismia vapaakauppa

Kilpailupolitiikka kilpailunrajoitukset
hyväksyttyjä

kilpailun edistäminen ja
toimivuuden valvonta

Elinkeinopolitiikka valtionyhtiöt ja
investointien ohjailu

keskittyminen T&K-tukiin ja
yleisiin edellytyksiin

Finanssipolitiikka myötäsyklinen; menojen
kasvu nopeaa

pyrkimys neutraaliin
finanssipolitiikkaan ja
menojen kasvun
rajoittamiseen

Valuuttakurssipolitiikka devalvaatiot kilpailukyvyn
ja kannattavuuden
takaajina

ei mahdollisuutta omaan raha-
tai valuuttakurssipolitiikkaan

Tulopolitiikka tulopolitiikalla pyritään
vakauteen

tulopolitiikalla pyritään
vakauteen

Veropolitiikka verotuksella luotiin
investointikannustimia,
neutraliteetilla ei
merkitystä, fiskaaliset
tavoitteet tärkeitä

neutraliteetti ja järjestelmän
kilpailukyky tavoitteina,
huomiota kannustimiin

Nykyinen talouden hallintamalli ei jätä juurikaan sijaa muille kansal-
lisille kasvua vauhdittaville politiikkainterventioille kuin verokilpai-
lulle ja yleiselle toimintaympäristön parantamiselle.10 Julkinen valta 
pyrkii silti edelleen monin tavoin tukemaan yritystoimintaa. Koska 
verotus on säilynyt edelleen kansallisessa päätäntävallassa, on sii-
tä tullut entistä tärkeämpi elinkeinopolitiikan väline. Veropolitiikan 
pyrkimyksenä on ollut verotuksen kannustavuudesta ja kilpailuky-
vystä huolehtiminen. Tässä suhteessa Suomi onkin menestynyt var-
sin hyvin. Yritys- ja pääomatuloverotus on Suomessa 1990-luvun 
alkupuolelta lähtien ollut kevyempää kuin useimmissa muissa teol-
lisuusmaissa.

10  Hallituksen globalisaatiotyöryhmän raportti tarjoaa esimerkin tästä, ks. Valtio-
neuvoston kanslia (2004).
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Uudessa toimintaympäristössä talouden kilpailutekijöiksi muodos-
tuvat osaamiseen, teknologiseen tasoon sekä yritysympäristöön ja 
infrastruktuuriin liittyvät vahvuudet. Innovaatiopolitiikka ja T&K-
sijoitukset ovat tämän vuoksi nousseet entistä tärkeämmiksi kilpailu-
tekijöiksi.11 Yritysten kannustaminen T&K-sijoituksiin on kuitenkin 
muuttumassa entistä vaikeammaksi. 

Aiemmin, kun merkittäviä mahdollisuuksia tuotannon siirtämiseen 
kehittyville markkinoille tai halvan kustannustason maihin ei ollut, 
teollisuusmaiden yrityksillä ei ollut muita tapoja kannattavuutensa 
turvaamiseen kuin tuottavuuden kasvattaminen korkeamman pää-
omaintensiteetin ja teknologisen tason avulla. Vaihtoehtojen puute 
pakotti yritykset investointeihin ja T&K-toimintaan. Globalisaation 
tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen tarjoaa nyt kuitenkin 
houkuttelevan vaihtoehdon yritysten omalle T&K-toiminnalle. Yri-
tysten kannalta T&K-hankkeet ovat usein kalliita ja niiden tuotot 
epävarmoja. Tuottavuuden ja kannattavuuden kasvua onkin usein 
helpommin saavutettavissa siirtämällä vanhaan teknologiaan perus-
tuvaa tuotantoa halvemman kustannustason maihin. Tämä voi olla 
yrityksille edullisempi ja riskittömämpi vaihtoehto kuin entistä ke-
hittyneemmän tuotantoteknologian kehittäminen. Vastaavia kannat-
tavuushyötyjä voidaan saavuttaa myös yritysostojen ja toimialajär-
jestelyjen avulla.

Suurten yritysten sisällä T&K-projektit joutuvat kilpailemaan vaih-
toehtoisten investointihankkeiden ja myös omistajien asettaman tuot-
tovaatimuksen kanssa. Monikansallisilla yrityksillä voi olla myös 
pyrkimyksiä keskittää T&K-toiminnot tiettyihin maihin tai lähelle 
pääkonttoriaan. Tytäryhtiöiden sijaintimaille tämä voi merkitä kan-
sallisesti merkittävien T&K-toimintojen alasajoa. 

Jos yritysten halukkuus sijoittaa T&K-toimintaan on vähentynyt 
tai jos näiden sijoitusten tuottovaatimus on kasvanut, on julkisen 
T&K-tuen, T&K-infrastruktuurin ja kansallisten teknologiaohjelmi-
en tarve entistä suurempi. Yritysten oman T&K-panostuksen tuottoa 
voidaan kasvattaa lisäämällä julkisen tuen osuutta. Alueiden ja val-

11  Ks. esim. Ylä-Anttila (2005).
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tioiden kannattaa myös parantaa yritysten toimintaympäristöjä, jotta 
ne onnistuisivat houkuttelemaan tai säilyttämään korkean arvonlisä-
yksen tuottavia osaamisintensiivisiä toimintoja. Käytännössä tämä 
voi tarkoittaa T&K-tuen lisäksi myös panostuksia koulutukseen, 
infrastruktuuriin ja verojärjestelmän kilpailukykyyn. Globalisaation 
myötä vanhoja kilpailuetujaan menettäneiden teollisuusmaiden – ku-
ten Suomen – kannalta tällainen politiikka on järkevää, jos sen avulla 
saavutetaan positiivisia ulkoisvaikutuksia ja verotuloja ja jos tällai-
sella uudella elinkeinopolitiikalla voidaan vaikuttaa tietointensiivis-
ten toimintojen sijoittumiseen ja pysymiseen. 

1.6 Onko kyseessä muutos vai jatkuvuus?

Monet kommentaattorit ja tutkijat ovat katsoneet, että siirtyminen 
globaalitalouteen ja sitä myöden uuteen talouden hallintamalliin on 
merkinnyt syvällistä ja radikaalia muutosta.12 Vuosina 1985–1995 
tapahtuneet muutokset ovat olleet suuria, selviä, näkyviä ja kiistatto-
mia. Toisaalta monet näkyvät muutokset voivat peittää näkyvistä sa-
manaikaisen jatkuvuuden. Tapahtuneita institutionaalisia muutoksia 
voidaan tulkita niinkin, että talouden toimintamalleja on tarvittaessa 
muutettu, jotta niiden taustalla vaikuttavat pitkäaikaisemmat tavoit-
teet voidaan turvata. Tällöin talouden kasvumallin osin pakon edessä 
tapahtunut uudistaminen olisi ollut keino turvata talouspolitiikan pe-
rimmäisten tavoitteiden jatkuvuus.

Mitä nämä suomalaisen talouspolitiikan pysyvät arvot sitten ovat? 
Julkisen vallan ja yritysten välinen suhde on Suomessa pitkään ol-
lut symbioottinen. Julkinen valta on voimakkaasti ja systemaattisesti 
pyrkinyt edistämään vientiteollisuutta ja yritystoimintaa sekä erilais-
ten tukien että yritysten toimintaympäristöä parantaneiden uudistus-
ten kautta. Tämä on ollut järkevää, koska yritysten kasvu on luonut 
uusia resursseja julkisen vallan käyttöön ja näin edesauttanut kor-
kean työllisyysasteen saavuttamista. Ajan saatossa julkisen vallan ja 
yritysten suhde on muuttunut, kun kansainvälisen toimintaympäris-

12  Ks. esim. Skurnik (2005) ja Aho (2006).
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tön muutoksiin on reagoitu. Symbioottisen suhteen perusluonne on 
silti pysynyt muuttumattomana. 

Pysyvänä linjana suomalaisessa talouspolitiikassa on ollut pyrkimys 
länsi-integraatioon ja vapaakauppaan. Hyvä osoitus tästä on pit-
kään jatkunut vapaakauppa keskeisillä vientialoilla – tässä suhteessa 
1980-luvun deregulaatio ja 1990-luvun integraatiopolitiikka eivät 
merkinneet olennaista muutosta. Talouden kansainvälisyys ja osal-
listuminen globaaliin työnjakoon eivät siksi ole uusia ilmiöitä. Uutta 
on vain kansainvälisen sopimusjärjestelmän ja teknologian tuoma 
”helppous” globaaliin osallistumiseen. Talouspoliittisen itsenäisyy-
den kaventuminen ja säätelymahdollisuuksien vähentyminen integ-
raation myötä eivät tästä syystä ole ongelmia, koska pidempiaikai-
nen (autonomian ajasta ulottuva) tavoite kansainväliseen talouteen 
liittymisestä on toteutunut. Rahapoliittisen autonomian menetystä 
ei ole välttämätöntä tarkastella niinkään suurena muutoksena kuin 
pitkäaikaisen tavoitteen saavuttamisena; onhan Suomen rahapolitii-
kassa jo 1860-luvulta lähtien ollut tavoitteena rahan arvon sitominen 
vakaaseen ankkuriin.

Länsi-integraation lisäksi jatkuvuutta voidaan nähdä myös eräissä ta-
lous- ja kasvupolitiikan keinoissa. Sotien jälkeen vakiintunut tulopo-
liittinen järjestelmä on osoittautunut pitkäikäiseksi ja elinvoimaisek-
si. Valtiovalta on myös jatkuvasti pyrkinyt käyttämään tulopoliittisia 
kokonaisratkaisuja talouspolitiikan välineenä. Kasvupolitiikassa taas 
kansallisen innovaatiojärjestelmän rakentaminen ja osaamispääoman 
kehittäminen ovat olleet pitkäaikaisia ja johdonmukaisia linjauksia. 
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2INVESTOINNIT, T&K JA 
TALOUDELLINEN KASVU SUOMESSA

Elina Berghäll – Teuvo Junka

2.1 Investointiasteen lasku 1990-luvulla

Investoinnit nähtiin Suomessa aiemmin keskeisinä teollistamispoli-
tiikan välineenä. Teollisia investointeja suosittiin ja niiden toivottiin 
johtavan taloudelliseen kasvuun. Tästä syystä Suomen investointi-
aste (eli kiinteän pääoman bruttomuodostus suhteessa bruttokansan-
tuotteen arvoon) oli sotien jälkeisinä vuosikymmeninä varsin korkea. 
Investointiaste vaihteli 25–30 prosentin tasolla aina vuoteen 1990 
asti. Suomi oli suurten investointien ja korkean pääomaintensiteetin 
maa.

Korkea investointiaste romahti nopeasti 1990-luvun alussa, kun Suo-
men talous ajautui lamaan. Investoinnit vähenivät noin puolella ja 
investointiaste aleni noin 15 prosenttiin. Aiemmin taantumia seuran-
neet nousukaudet olivat johtaneet nopeaan investointiasteen elpy-
miseen entiselle tasolleen. 1990-luvulla näin ei kuitenkaan käynyt. 
Lamaa seurannut nopea taloudellinen kasvu johti kyllä investointien 
kasvuun, mutta vuoden 2000 suhdannehuippuun mennessä inves-
tointiaste ehti nousta vasta noin 20 prosenttiin.

Suuri osa investoinneista muodostuu asuinrakennusinvestoinneista. 
Ne eivät kuitenkaan ole kansantalouden kasvupotentiaalin kannalta 
kovin kiinnostavia. Teollisuuden kone- ja laiteinvestoinnit sekä lii-
kerakentaminen ja infrastruktuuri-investoinnit kasvattavat kansan-
talouden tuotantokapasiteettia. Asuntoinvestoinnit ovat sen sijaan 
luonteeltaan lähempänä kulutusta. Sen vuoksi on perusteltua tarkas-
tella asuinrakennusinvestoinneista puhdistetun investointiasteen ke-
hitystä. Muiden kuin asuntoinvestointien suhde arvonlisäykseen laski 
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vuosien 1975–1990 keskiarvosta eli 23,2 prosentista 18,5 prosenttiin 
1990-luvun alkupuoliskolla, 17,7 prosenttiin vuosina 1995–2001 ja 
edelleen 15 prosenttiin viime vuosina (Aulin-Ahmavaara – Jalava, 
2003 ja Sorjonen, 2006). Tuotannollisten investointien laman aikai-
nen romahdus ei siten ollut yhtä jyrkkä kuin kaikkien investointien. 
Huolestuttavana voidaan pitää sitä, että tuotannollisten investointien 
vaisu kehitys on jatkunut myös laman jälkeen. Asuntoinvestoinnit 
ovat sen sijaan alkaneet vähitellen elpyä.

Suomen kansantalouden heikko kehitys ei selitä vaatimatonta inves-
tointikehitystä. 1990-luvulla Suomessa nautittiin Irlannin jälkeen 
EU:n nopeinta talouskasvua. Verraten ripeä kasvu on jatkunut myös 
vuosina 2000–2006. Teollisuustuotannon ja viennin kasvu on ollut 
myös nopeaa. Lisäksi yksityisten yritysten kannattavuus on ollut la-
man jälkeen erittäin hyvä ja yritysten omavaraisuus korkealla tasolla. 
Tästä huolimatta kiinteät investoinnit ovat kasvaneet vain 1,3 prosen-
tin vuosivauhtia eli selvästi tuotantoa hitaammin. 

Kuvio 2.1   Nettoinvestoinnit arvonlisäystä kohti eräillä sek-
toreilla Suomessa, 1979–2003

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Tehdasteollisuus Elektroniikkateollisuus Palvelut Yhteensä

j44.indb   22 5.9.2006   18:36:40



Investoinnit, T&K ja taloudellinen kasvu Suomessa

23

Aleneva investointiaste on merkinnyt laman jälkeen tapahtunutta 
siirtymistä kiinteän pääoman käytön osalta entistä intensiivisempään 
kasvuun. Toisin sanoen tuotannon kasvu on onnistuttu saavuttamaan 
aiempaa pienemmillä investoinneilla ja vastaavasti suuremmalla 
pääoman tuottavuudella kuin aiemmin (Jalava, 2002). Investointiaste 
on ollut viimeisen 10 vuoden aikana niin alhainen, että useilla mer-
kittävillä toimialoilla (esim. paperiteollisuudessa ja kaupan alalla) 
investoinnit ovat jo jääneet jälkeen arvioidusta korvausinvestointi-
tarpeesta. Koko kansantalouden tasolla kone- ja laitekapasiteetti ei 
ole kasvanut lainkaan reaaliarvoltaan viimeisten 10 vuoden aikana, 
toisin kuin aineeton pääoma ja rakennukset. Kotimaiset nettoinves-
toinnit ovat olleet siten negatiivisia ja fyysinen pääomakanta näyttää 
kutistuneen.

Suomalaisyritysten investoinnit eivät kuitenkaan ole supistuneet yhtä 
paljon kuin kotimaiset investoinnit. Tämä johtuu siitä, että samanai-
kaisesti yritysten suorat sijoitukset ulkomaille ovat kasvaneet. Vaik-
ka kotimaiset investointiolosuhteet ovat kaikkien mittareiden mu-
kaan hyvät, silti ulkomaille on investoitu viime vuosina summa, joka 
vastaa peräti noin 75 prosenttia kotimaisten investointien arvosta. 
Samaan aikaan suorien sijoitusten sisäänvirtaus on ollut heikohkoa 
kuten ennenkin. Vapaiden kansainvälisten pääomaliikkeiden maail-
massa on luonnollista, että suomalaisyritykset investoivat ulkomail-
le. Vastaavasti ulkomaisten yritysten voisi odottaa tekevän sijoituk-
sia Suomeen. Suorat sijoitukset Suomeen ovat kuitenkin kehittyneet 
suhteellisen vaatimattomasti, ja laskennallisesti suurimmat sijoituk-
set ovat olleet pankkisektorin yrityskauppajärjestelyihin liittyneitä 

2.2 Suomen investointiaste kansainvälisessä 
vertailussa

Huoli investointiasteen laskusta voidaan torjua viittaamalla siihen, 
että Suomen nykyinen investointiaste vastaa teollisuusmaiden nor-
maalia tasoa (vrt. Sorjonen, 2006). Vertailun tulokset riippuvat kui-
tenkin siitä, mitä maita otetaan vertailuun mukaan. On totta, että 
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Suomen nykyinen investointiaste on lähellä euroalueen maiden kes-
kitasoa (Kuviot 2.2a ja 2.2b). Toisaalta Suomi on 1990-luvun laman 
jälkeen joutunut tyytymään muita Pohjoismaita matalampaa inves-
tointiasteeseen. Samaan aikaan merkittävät kilpailijamaat, kuten Ja-
pani ja Korea, ylläpitävät edelleen korkeaa investointiasteita. 

Kuvio 2.2a–c  Yksityisen kiinteän pääoman bruttomuodostus/
BKT eräissä OECD-maissa, 1970–2006* (*en-
nuste)
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Investointiasteen lasku ilman vastaavaa säästämisasteen laskua mer-
kitsee kansantalouden nettosäästämisen (ja vaihtotaseen ylijäämän) 
kasvua. Nettosäästämisen kasvu voidaan nähdä järkevänä varautu-
misena väestön ikääntymiseen. Toisaalta investointitasojen tarkempi 
tarkastelu paljastaa Suomen kuuluvan vuoden 2000 jälkeen alhaisen 
investointiasteen maiden joukkoon jopa OECD-maiden joukossa; 
tätä on vaikea perustella väestökehityksellä, koska Suomen pitkän 
ajan väestökehitys ei verraten korkean syntyvyyden vuoksi näytä lä-
heskään niin heikolta kuin useissa muissa teollisuusmaissa. 

Eikö Suomeen kannata investoida?

Suljetussa taloudessa investoinnit ovat yhtä suuria kuin säästäminen. 
Jos kansainvälisiä pääomaliikkeitä ei ole, ei investoinneille ole muuta 
rahoituslähdettä kuin kotimainen säästäminen. Avoimessa taloudes-
sakin investoinnit rahoitetaan pääasiallisesti kotimaisilla säästöillä 
ja yritysten tulorahoituksella, mutta niiden lisäksi voidaan turvau-
tua myös ulkomaiseen rahoitukseen. Feldsteinin ja Horiokan (1980) 
mukaan suurin osa säästöistä kanavoituu aina kotimaisiin investoin-
teihin. Siten investoinnit näyttävät kohdentuvan vain osittain odo-
tettujen tuottojen mukaan, osin niihin vaikuttavat taas institutionaa-
liset tekijät ja kotimarkkinoihin liittyvä informaatioetu. Tilanne on 
hieman muuttunut 1980- ja 1990-lukujen aikana, kun kansainvälisiä 
pääomaliikkeitä on entistä enemmän vapautettu säätelystä. Kansain-
väliset pääomaliikkeet ovat lisääntyneet ja niissä on myös havaitta-
vissa spekulatiivista laumakäyttäytymistä (vrt. Ghosh, 1995). Tähän 
kuvaan sopii myös se, että investoinnit Suomesta muihin maihin ovat 
lisääntyneet voimakkaasti. Toisaalta myös Suomeen suuntautuneiden 
ulkomaisten investointien olisi pitänyt kasvaa.

Talousteorian mukaan kansantaloudessa investoidaan lisää, kunnes 
pääoman rajatuotto laskee samalle tasolle kansainvälisen korkotason 
kanssa (Cooper ja Sachs, 1985). Koska pääomien tarjonta on Suo-
men kannalta vapaiden pääomaliikkeiden vuoksi lähes rajatonta, tu-
lisi investointien Suomessa asettua tasolle, jossa niiden tuotto vastaa 
pääomasta maksettua hintaa. 1990-luvun aikana pääoman tuottoaste 
on parantunut selvästi. Pääomapalveluiden reaalituotto on noussut 
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noin nollasta vuosina 1975–1990 noin 3,5–3,7 prosenttiin vuosi-
na 1995–2001, samalla kun pääoman absoluuttinen ja suhteellinen 
osuus talouskasvusta on, ICT-teknologiaa lukuunottamatta, heiken-
tynyt (Aulin-Ahmavaara – Jalava, 2003, sivu 23, taulukko 8). On 
selvää, että lamavuosien aikainen korkopiikki (reaalikorot olivat 
noin 10 prosentin tasolla vuosina 1990–1992) teki lähes kaikki in-
vestoinnit kannattamattomiksi. Laman jälkeen reaalikorkojen taso 
on kuitenkin vähitellen painunut huomattavan matalaksi samalla kun 
sekä tuotannon että tuottavuuden kasvu on ollut voimakasta. Aulin-
Ahmavaaran ja Jalavan pääomapalveluiden keskimääräisten tuot-
tolaskelmien perusteella näyttäisi kuitenkin siltä, että investointien 
tuotto ei ole vielä noussut kylliksi reaalikorkoihin nähden. Matalista 
nimelliskoroista huolimatta reaalikoron taso ja erityisesti reaaliko-
ron nousu 2000-luvun alkuvuosina on voinut tehdä lisäinvestoinnit 
edelleen kannattamattomiksi. Varsinkin vientiteollisuuden kannalta 
reaalikorko on muodostunut liian korkeaksi, kun tuottajahinnat ovat 
laskeneet vuosina 2001–2005. 

Vaatimattoman investointiasteen taustalla voi edelleen vaikuttaa myös 
pääoman heikko tuottavuus. Pääomapalveluiden tuottoa saattaa hei-
kentää investointien aikaisempi tehottomuus. Börsch-Supan (1997) 
on estimoinut Länsi-Saksalle ja Japanille huomattavasti alemmat 
pääoman tuottoasteet kuin Yhdysvalloille. Ero johtuu hänen mukaan-
sa heikommasta kilpailusta ja yritysten hallintokulttuurin eroista, ja 
jopa puolet siitä olisi voitu eliminoida yritysjohdon toimenpitein. 

Suomalaisyritysten investoinnit ulkomaille ovat perinteisesti ylittä-
neet merkittävästi ulkomaisten sijoittajien Suomea kohtaan tunteman 
kiinnostuksen. Tärkeimpien vientialojen ulkomaiset sijoitukset on 
nähty luonnollisena osana globalisaatiota, joka vahvistaa myös koti-
maista tuotantoa, jos ulkomaiset investoinnit parantavat kotimaisten 
toimintojen kannattavuutta. Ulkomaiset sijoitukset kohdistuivatkin 
aikaisemmin pääosin työintensiivisiin tuotantovaiheisiin, samalla 
kun korkean lisäarvon suunnittelun ja T&K:n työvaiheet pidettiin ko-
timaassa. Sittemmin myös T&K-investointejakin on hajautettu yhä 
laajemmalle. Viime vuosina tietointensiiviset toiminnot kuten T&K, 
tietojenkäsittelypalvelut ja muut tekniset palvelut ovat alkaneet siir-
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tyä Kiinaan ja muihin nouseviin maihin, jotka tyypillisesti tarjoavat 
halvan työvoiman lisäksi vielä suuret kotimarkkinat, samalla kun 
lainsäädäntö on yrittäjyyttä suosivaa ja osaamisen taso kasvaa jatku-
vasti (Hautamäki – Lemola, 2004). 

2.3 T&K-investointien huomioiminen

Samaan aikaan kun investoinnit fyysiseen pääomakantaan ovat su-
pistuneet suhteessa tuotannon määrään, ovat yritysten T&K-menot 
kasvaneet. Tutkimus- ja kehitysmenoja voidaan pitää aineettomina 
investointeina, jotka kasvattavat yritysten osaamispääomaa. Voidaan 
kysyä, muuttuuko kuva investointilamasta, jos otamme huomioon 
myös yritysten T&K-menot.

Suhteessa arvonlisäykseen teollisuuden investoinnit olivat vuosina 
1975–1990 keskimäärin noin 20 prosenttia. Tältä tasolta ne ovat las-
keneet alle 15 prosenttiin vuoden 2000 jälkeen. Kun näihin lukuihin 
lisätään yritysten T&K-menot ilman poistoja, näyttävät teollisuuden 
bruttoinvestoinnit yllättävän vakailta. Investointien osuus näyttäisi 
vaihdelleen 20–25 prosentin välillä. Elektroniikkasektorilla T&K- ja 
kiinteiden investointien summa on jopa noussut tasaisesti noin 20 
prosentista 1970-luvun puolivälissä noin 35 prosenttiin vuoteen 2005 
mennessä. Myös T&K-intensiivisessä kemianteollisuudessa yhdis-
tetty investointiaste on selkeästi noussut. Ilmiötä voidaan selittää 
niin, että joko tekninen kehitys eri teollisuuden aloilla on ollut T&K:
ta suosivaa tai sitten tuotannontekijöiden (osaava työvoima vs. pää-
oma) hintasuhteet ovat muuttuneet T&K:ta suosivaksi. 

Kansainvälisessä vertailussa T&K-investointien mukaan ottaminen 
nostaa Suomen lähelle muiden teollisuusmaiden keskiarvoa (Kuvi-
ot 2.3a-c). Vaikka ero kapenee, pysyvät investointiasteet silti useissa 
kilpailijamaissa, kuten pohjoismaissa, USA:ssa, Japanissa ja Koreas-
sa korkeampina kuin Suomessa. T&K:n huomioon ottaminen sijoit-
taa Suomen edelleen sellaisten EU-maiden joukkoon, joiden myös 
sanotaan kärsivän investointihaluttomuudesta. 
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Vaikka T&K-menojen rinnastaminen investointeihin on houkuttele-
vaa, ei kyseessä ole kuitenkaan sama asia. T&K-investoinnit eroavat 
fyysisistä investoinneista merkittävästi. Kone- ja laiteinvestoinnit 
kasvattavat fyysistä pääomakantaa. T&K-investoinnit voivat kasvat-
taa osaamispääomaa, mutta sen säilyttäminen on paljon vaikeampaa 
kuin koneiden ja laitteiden ylläpito. T&K-investointien aikaansaama 
osaamispääoma tyypillisesti kuluu paljon nopeammin kuin fyysinen 
pääomakanta, joten T&K-pääomakannat kertyvät hitaammin kuin 
fyysiset pääomakannat. Esim. Bernstein ja Mamuneas (2006) ovat 
estimoineet 18 prosentin vuosittaisen T&K-pääoman kulumisvauh-
din USA:n kemianteollisuudelle. Vastaava poistoprosentti ei-elekt-
roniselle teollisuudelle on 26, elektronisille laitteille 29 ja kuljetus-
välineille 21; keskimääräinen T&K-investointien poistoprosentti on 
noin 18. Corrado, Hulten ja Sichel (2006) saivat T&K-pääomalle 
keskimäärin 20 prosentin ja Pakes ja Schankerman (1978) vastaavas-
ti 25 prosentin vuosittaisen kulumisvauhdin. Nämä ovat huomatta-
vasti korkeampia poistoprosentteja kuin useimmissa T&K:n tuottoja 
arvioineissa tutkimuksissa on käytetty, joissa ne tyypillisesti vaihte-
levat noin 10–15 prosentin välillä. Nadiri ja Prucha (1997) arvioivat 
USA:n teollisuuden T&K-pääomalle keskimäärin 12 prosentin vuo-
sittaisen kulumisvauhdin ja fyysiselle pääomalle alle 6 prosentin 
poistoprosentin. Koneilla ja laitteilla kulumisasteet ovat fyysisen 
pääoman korkeimmasta päästä ja nekin yleensä arvioidaan korkein-
taan 10 prosentiksi. Varsinkin raskaassa teollisuudessa monien ko-
neiden pitoajat ovat hyvin pitkiä. 

Vaikka T&K-pääoma ei säily kovin pitkään, voivat sen tuotot kuiten-
kin olla moninkertaisia kiinteisiin investointeihin verrattuna – varsin-
kin jos huomioidaan T&K-investointien ulkoisvaikutukset suorien 
T&K-tuottojen lisäksi.1 Bernsteinin ja Mamuneaksen (2006) korke-
ammilla poistoprosenteillakin lasketut T&K:n tuotot olivat selkeästi 
kyseisen sektorin poistoprosenttia suurempia. T&K-investoinnit voi-
vat siten tarjota huomattavasti tuottavamman kohteen kuin perintei-
nen fyysinen pääoma, vaikka itse pääomakannat kuluisivatkin nope-
ammin.

1  Berghäll, Kiander ja Junka (2006) sisältää T&K:n tuottoja kartoittavan kirjalli-
suuskatsauksen.
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Kuvio 2.3a–c Yksityisen sektorin T&K:n ja kiinteän bruttopää-
omanmuodostuksen summa/ BKT eräissä OECD-
maissa, 1981–2004
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Lähde: OECD Economic Outlook.

Aineettomien pääomakantojen kulumisen ja tuottavuuden arvioimi-
seen liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä ja tuottojen voi olettaa 
vaihtelevan voimakkaasti eri aikoina ja eri sektoreilla. Mitä suurempi 
on sektorin T&K-intensiivisyys ja mitä nopeampaa tekninen kehitys, 
sitä nopeammin teknologia myös vanhenee, ja koneiden ja laitteiden 
tuotantokapasiteetti jää jälkeen eturintaman kehityksestä. T&K-in-
vestoinnit eivät myöskään ole innovaatioautomaatteja. Niiden tuotot 
vaihtelevat ja rajatuotot alenevat teknologisten mahdollisuuksien ka-
ventuessa siirryttäessä radikaaleista innovaatioista vähittäisiin (inkre-
mentaalisiin) innovaatioihin. Lisäksi yritysten oman T&K:n tarve on 
sidoksissa niiden asemaan suhteessa globaaliin tuottavuusrintamaan. 
Mitä lähempänä teknologian eturintamaa yritys on, sitä enemmän se 
joutuu innovoimaan itse pysyäkseen kehityksen kärjessä. Mitä kau-
empana yritys tai maa on teknologian eturintamasta, sitä halvempaa 
on tuottavamman teknologian ostaminen tai kopioiminen muilta (ks 
esim. Acemoglu et al., 2006). 
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On mahdollista, että T&K-hankkeisiin investoidaan liikaa. Tällöin 
voi käydä niin, että tehottomista kiinteistä investoinneista on siirrytty 
tehottomiin aineettomiin investointeihin, eikä niiden akkumulaatiol-
la voida välttämättä edistää talouskasvua sen enempää kuin kiinteän 
pääoman akkumulaatiollakaan. Tiedon akkumulaatiolla voidaan pa-
rantaa talouskasvun edellytyksiä, mutta on myös välttämätöntä, että 
panokset tulevat tehokkaaseen käyttöön. 

2.4 T&K:n ja kiinteän pääoman korvaavuus

T&K ja fyysinen pääoma ovat sekä toisiaan täydentäviä että korvaa-
via. Pääomakantojen välinen korvaavuus toteutuu parhaiten pitkäl-
lä aikavälillä ja rakennemuutoksen kautta kokonaistalouden tasolla. 
Kasvaneet T&K-investoinnit näyttävät korvanneen kiinteiden inves-
tointien laskun talouden T&K-intensiivisillä sektoreilla (Kuvio 2.4).

Suomen korkeat T&K-luvut ovat etupäässä peräisin elektroniikka-
sektorin yritysten (lähinnä Nokian) suurista T&K-menoista. Berghäl-
lin (2006b) mukaan ICT-sektorin tuotot niin T&K:n kuin muidenkin 
tuotannontekijöiden suhteen ovat olleet huomattavia. Siten jo pel-
kästään ICT-sektorin kasvu on korvannut investointien alhaisuudes-
ta johtuvaa kasvun hidastumista perinteisillä pääomaintensiivisillä 
sektoreilla. Lisäksi T&K-menot ja kiinteä pääoma näyttävät olevan 
toistensa substituutteja ICT-sektorin tuotantoprosessissa. 

Vuosina 2003–2004 nettoinvestoinnit olivat negatiivisia myös elekt-
roniikkateollisuudessa, samalla kun ICT-yritykset kasvattivat ulko-
maista tuotantoaan. Kokonaisuudessaan sektorin tekninen kehitys on 
kuitenkin vain kiihtynyt viime vuosina ja sektorin yritykset osoittavat 
poikkeuksellisen korkeata tuottavuuden kasvua. Sektorin teknologi-
set mahdollisuudet eivät siten näyttäisi olevan kapenemassa. Tek-
ninen kehitys ICT-teollisuudessa on ollut kuitenkin paitsi pääomaa 
myös T&K-menoja säästävää (Berghäll, 2006b). 
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Kuvio 2.4  Yksityisen kiinteän bruttopääoman muodostus ja
T&K-menot suhteessa arvonlisäykseen muutamil-
la T&K-intensiivisillä sektoreilla Suomessa
1987–2003
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Lähde: OECD.

Elektroniikkasektorin ja muiden korkeamman lisäarvon alojen nousu 
rakennemuutoksen myötä on nostanut T&K-investointeja Suomessa, 
mutta samalla muiden sektoreiden osuus on jäänyt valitettavan pie-
neksi. Kokonaisuudessaan Suomen toimialarakenteen kilpailukyky 
jättää vielä paljon toivomisen varaa. Investointiaste on laskenut lähes 
kaikilla sektoreilla. Rakennemuutoksen alentama investointitarve on 
epäilemättä terve kehityspiirre, mutta jos rakennemuutos on rajoittu-
nut elektroniikkasektorin kasvuun, ei nykytilanne vaikutakaan niin 
vahvalta.
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Kuvio 2.5  Investointiasteiden (yksityinen kiinteä bruttopää-
oman muodostus suhteessa arvonlisäykseen) ke-
hitys päätoimialoilla Suomessa 1975–2003
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Lähde: OECD.

Kuvion 2.6 perusteella Suomen pääomaintensiivisyys ylittää muiden 
OECD maiden tason. Kiinteän pääomakannan suhde bruttokansan-
tuotteeseen ei näytä olevan yleisesti laskussa OECD- maissa. Vain 
Irlannissa, Suomessa ja Norjassa kansantaloudet ovat vähentäneet 
pääomaintensiivisyyttään. Hyvien kasvulukujen valossa tätä muu-
tosta ei ole syytä valittaa. 

Suomessa T&K:n osuus näyttäisi kasvaneen metalliteollisuudessa ja 
palvelusektorilla fyysisten investointien kustannuksella. Muilla sek-
toreilla vastaavaa korvaavuutta ei ole havaittavissa. Vuosina 2000–
2004 kiinteistöt ja liike-elämän palvelut -sektori investoi lähes yhtä 
paljon kuin tehdasteollisuus kokonaisuudessaan (ilman asuinraken-
nusinvestointeja). Molemmat vastaavat hieman alle viidenneksestä 
bruttoinvestoinneista. Kehitys on luonnollinen seuraus taseiden ke-
ventämisestä ja ulkoistamisen yleistymisestä. Tehdasteollisuudessa 

j44.indb   34 5.9.2006   18:36:42



Investoinnit, T&K ja taloudellinen kasvu Suomessa

35

paperi- ja elektroniikkateollisuus olivat suurimmat investoijat, mutta  
vuosina 2000–2004 nettoinvestoinnit olivat positiiviset vain elekt-
roniikka- ja metalliteollisuudessa. Vuodesta 1990 pääomaintensiivi-
sen paperiteollisuuden pääomakanta on laskenut 10 prosenttia, mikä 
on keskeisesti alentanut koko talouden investointiastetta (ks. kuvio 
2.7).

Kuvio 2.6  Yksityisen sektorin pääomakanta/ BKT eräissä
OECD-maissa 1975–2006
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Uusien koneiden ja laitteiden hankinnat mahdollistavat tuotantoka-
pasiteetin teknologisen tason parannukset. Siten alhaiset investoinnit 
nostavat riskiä jäädä jälkeen koneisiin ja laitteisiin sitoutuneesta tek-
nisestä kehityksestä. Pääomakantaan sitoutunut teknologia yhdistetty-
nä nopeaan pääomakannan uusiutumiseen oli aiemmin pääasiallinen 
teknologisen edistyksen muoto Suomessa. Tiedoilla, taidoilla, omilla 
innovaatioilla ja imitoinnilla ei pystytä tehokkaasti korvaamaan suu-
rinta osaa teknologisesta kehityksestä. T&K ja fyysinen pääoma voi-
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vat vaikuttaa substituuteilta kokonaistaloudellisella tasolla ja pitkällä 
aikavälillä, mutta mikrotasolla olisi äärettömän tehotonta, jos uutta 
teknologiaa ei hankittaisi ulkomailta. Vaikka inhimillinen pääoma 
ja tieto-taito olisivat globaalilla tuotantorintamalla, tarvitaan myös 
eturintaman tuotantovälineistö parhaan tuottavuuden saavuttamisek-
si. Tämän vuoksi matala investointiaste muodostaa uhan pitkän ajan 
tuottavuuskehitykselle.

Kuvio 2.7  Bruttopääomakanta joillakin teollisuuden aloilla
Suomessa, 1975–2006, kiintein euromääräisin
vuoden 2000 hinnoin, miljoonaa euroa
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Lähde: OECD STAN tietokanta. 

Oma T&K ja osaaminen parantavat kykyä hyödyntää uusinta tek-
nologiaa tehokkaasti. Omaksumiskyvyn ylläpitämiseksi tarvittava 
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T&K-panostus on alempi kuin jos tavoitteena on kokonaan uudet 
innovaatiot. Globalisaation, ulkoistamisen ja ICT-vallankumouksen 
aikakaudella tekninen kehitys on lähes kokonaan pääomaan, varsin-
kin ICT-laitteisiin sitoutunutta. 

Mitä lähemmäksi Suomi etenee globaalia tuottavuusrintamaa jol-
lakin sektorilla, sitä tehokkaampia ja alhaisempia ovat tarvittavat 
fyysiset investoinnit, ja sitä suurempia tarvittavat T&K-investoinnit, 
koska imitointimahdollisuudet ovat vähäisempiä. Käytettävissä ol-
leen OECD-datan perusteella, lukuunottamatta joitakin alasektoreita, 
Suomen ei kuitenkaan voi sanoa sijoittuvan globaalin tuottavuusrin-
taman eturiviin kuin korkeintaan ICT-teknologiassa. Silläkin sekto-
rilla tehokkuus riippuu muutamasta suuresta yrityksestä (Berghäll, 
2006a ja 2006c). Muilla kuin elektroniikkasektorilla resurssien allo-
katiivinen tehokkuus saattaa edelleenkin kärsiä menneiden vuosien 
pääomaintensiivisyyttä suosineesta talouspolitiikasta. Aiempaa vä-
hemmän kiinteää pääomaa tarvitseva tuotantokin edellyttää jossain 
määrin investointeja ja viimeisintä teknologiaa pysyäkseen mukana 
teknisessä kehityksessä. ICT-vallankumouksen aikakaudella tekninen 
kehitys on huomattavan sitoutunutta koneisiin ja laitteisiin. T&K:n 
mahdollisuus korvata sitä on väistämättä hyvin rajallinen. 

2.5 Johtopäätöksiä

Suomen 1990-luvun alun lama merkitsi siirtymistä investointive-
toisesta kasvusta tietoon ja osaamiseen perustuvaan kasvuun, jossa 
tuottavuutta kasvatettaisiin yhä enemmän T&K:lla ja koulutuksella. 
Suomen onnistumista pidetään poikkeuksellina ja maan sanotaankin 
kuuluvan maailman johtaviin tietoyhteiskuntiin. Teollinen rakenne 
on hajautetumpi ja teknologiaintensiivisempi. T&K-sijoitukset ovat 
yli 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Lisäksi T&K:sta riippumatto-
mat aineettomat investoinnit ovat vähitellen nousseet 10 prosenttiin 
kokonaisinvestoinneista. Tätä taustaa vasten huoli investointien al-
haisuudesta vaikuttaa menneisyyden jäänteeltä. 
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Investointiasteen alhaisuudesta huolimatta talouden tuotantokyky on 
jatkanut kasvamistaan. Tuotanto ja kapasiteetin käyttöaste huomi-
oiden teollisuuden tuotantokyky on noussut 60 prosentilla vuodesta 
1995 (Sorjonen, 2006). Fyysiseen pääomaan sitoutunut tekninen ke-
hitys näkyy suoraan tuotantokyvyssä tai pääomahyödykkeen hinnas-
sa. Teknisen kehityksen ansiosta sama tuotantokyky pystytään saa-
vuttamaan entistä alhaisemmilla investoinneilla. 

Nykytasolla Suomi on normalisoinut investointitasonsa lähelle sa-
mankaltaisten maiden tasoa. Vertailun laajentaminen useampiin mai-
hin muuttaa kuitenkin kuvaa. Suomen kone- ja laiteinvestoinnit ovat 
selkeästi OECD-keskitason alapuolella. 

Eräs syy Suomen suhteelliseen investointipulaan ja sijoitusten ulos-
virtaukseen voi olla euron arvon kehitys. Suomen 1990-luvun suuri 
nousukausi ajoittui ICT-teknologiabuumin lisäksi edulliseen valuut-
takurssikehitykseen. Suhteessa USA:n dollariin euron arvo oli suo-
malaisille viejille edullinen aina vuoteen 2000 asti. Dollarin arvon 
heikkeneminen teknologiakuplan puhkeamisen jälkeen on heikentä-
nyt viejien hintakilpailukykyä. Murentunutta hintakilpailukykyä ei 
voi enää palauttaa helposti devalvaatiolla, mikä voi osittain selittää 
investointien poikkeuksellista vähäisyyttä Suomessa ICT-kuplan 
puhkeamisen jälkeen. 

Jos alempien tuotantokustannusten maat ovat nopeasti kuromassa 
etumatkaa kiinni, niin fyysisiä investointeja saatetaan välttää valuut-
takurssikehityksestä riippumatta. Nousevat kehitysmaat ovat avan-
neet talouksiaan ja kehittäneet tuotanto-olosuhteitaan infrastruktuu-
rin ja osaamisen suhteen. Erityisesti suuret kehitysmaat Kiina ja Intia 
tarjoavat absoluuttisilta vaikuttavat edut, kuten edullisen työvoiman, 
nopeasti laajenevat ja suunnattoman potentiaalin omaavat markkinat, 
jatkuvasti kasvavan inhimillisen pääoman ja kehittyvän infrastruk-
tuurin.

Vaikka lisäinvestointeja kaivattaisiinkin talouden kasvupotentiaalin 
turvaamiseksi, ei investointien vähyys näyttäisi olevan tehokkuu-
den kannalta keskeisin ongelma. Tehokkuusvertailujen perusteella 
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näyttää siltä, että työtä on Suomessa yritetty korvata suhteettomasti 
kiinteillä investoinneilla tai tietopääomalla, ja että yli-investointien 
kohdentuminen on vain vaihtunut kiinteistä investoinneista T&K-in-
vestointeihin.

Yritykset ovat nopeasti laajentaneet ja siirtäneet tuotantoaan ulko-
maille, samaan aikaan kun tuottavuuden kasvu Suomen teollisuudes-
sa on ollut Euroopan huippua. Investointien immaterialisoituminen 
on ollut merkittävää, mutta niin on ollut myös investointien muutto 
ulkomaille ja tyrehtyminen pääoman kohonneiden tuottovaatimusten 
nousun myötä.
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3YRITTÄJYYS, OMISTAJUUS JA KASVU

Jaakko Kiander – Hanna Ulvinen

3.1 Johdanto

Yrittäjyyden kasvun toivotaan lisäävän talouden dynaamisuutta ja 
tarjoavan ainakin osaratkaisun työttömyyteen. Monet näkevätkin 
yrittäjyyden puutteen yhtenä Suomen talouden perusongelmista. 
Yrittäjyyden edistämisestä on tullut myös talouspoliittinen tavoite. 
Vuodesta 2000 lähtien hallituksilla on ollut Suomessa yrittäjyysoh-
jelmia, joiden tavoitteena on yrittäjyyden lisääminen ja yrittäjyys-
kynnyksen alentaminen. Yrittäjyyden ja yritysten kasvun toivotaan 
tuottavan innovaatioita, työpaikkoja ja taloudellista kasvua.

Yrittäjyyden vaikutuksia ei kuitenkaan tunneta kovin hyvin ja yrit-
täjyyden mittaamiseen liittyy ongelmia. Yrittäjyyden määritelmä on 
epäselvä; ketkä ovat yrittäjiä? Suurin osa yrittäjiksi tilastoitavista 
on itsenäisiä ammatinharjoittajia. Heillä on yrittäjäriski, mutta vain 
harvoin työntekijöitä. Työnantajayrittäjiä on paljon vähemmän. Suu-
rin osa yrittäjistä on maatalousyrittäjiä ja heidän perheenjäseniään. 
Maatalousyrittäjien lukumäärä ja suhteellinen osuus on kuitenkin jo 
pitkään ollut kaikkialla laskussa sen vuoksi, että maatalouden työvoi-
man tarve on tuottavuuden kasvun myötä vähentynyt. Yrittäjyydestä 
puhuttaessa jätetäänkin siksi maatalousyrittäjät monesti tarkastelun 
ulkopuolelle. Yrittäjyyden käsitettä hämärtää myös se, että suurem-
missa yrityksissä niiden tosiasialliset yrittäjäjohtajat voivat muodol-
liselta asemaltaan olla palkansaajia, jos heidän osuutensa yrityksen 
osakkeista ei ole riittävän suuri. Yrittäjien lukumäärä ei myöskään 
ole sama kuin yritysten lukumäärä. Monilla yrittäjillä on useita yri-
tyksiä ja toisaalta rekistereissä on paljon toimimattomia yrityksiä.

j44.indb   41 5.9.2006   18:36:42



Jaakko Kiander – Hanna Ulvinen

42

Ulkomaisen omistuksen vapauduttua ja lisäännyttyä Suomen talous-
elämässä on alettu kiinnittää huomiota ulkomaalaisomisteisten yri-
tysten toimintaan ja samalla pohtia kotimaisen omistajuuden merki-
tystä.

Seuraavassa tarkastellaan yrittäjyyden ja yrityssektorin kehitystä 
Suomessa ja sen suhdetta kansantalouden kasvuun (luku 3.2). Tehok-
kuuden kannalta sopivaa yritysten lukumäärää pohditaan kansainvä-
lisen poikkileikkausaineiston valossa (luku 3.3). Kotimaisten ja ulko-
maalaisomisteisten yritysten eroja ja kasvuyrityksiä tarkastellaan sen 
jälkeen verottajan yritysaineiston avulla (luvut 3.4 ja 3.5). 

3.2 Yrityssektorin kehitys Suomessa

Yritysten lukumäärä vaihtelee suhdanteiden mukaan. Lamakausi-
na heikot yritykset ajautuvat vararikkoon ja yritysten lukumäärä 
supistuu. Nousukausina taas perustetaan runsaasti uusia yrityksiä.1

1990-luvun suuret vaihtelut aiheuttivat tuntuvia muutoksia Suomen 
yrityskenttään. Vuosina 1991–1994 yritysten joukko supistui noin 
15 prosentilla. Yritysten lukumäärä palautui kuitenkin yllättävän no-
peasti entiselleen ja vähitellen entistä korkeammalle tasolle (Kuvio 
3.1). Tällä hetkellä Suomessa lienee maataloussektorin ulkopuolisia 
yrityksiä enemmän kuin koskaan ennen. 

Yrittäjien lukumäärän lisäksi myös yrityssektorin työllisyys on kehit-
tynyt hyvin. Maatalouden ulkopuoliset yritykset työllistivät vuonna 
2005 runsaat 1,6 miljoonaa työntekijää (ml. yrittäjät). Luku on noin 
350 000 enemmän kuin vuonna 1994. Suurin osa näistä uusista työ-
paikoista syntyi palvelualojen yrityksiin.

Pidemmällä aikavälillä yrittäjien määrä ja suhteellinen osuus on sen 
sijaan alentunut. Vuonna 1966 melkein 30 prosenttia työllisistä oli 
joko yrittäjiä tai yrittäjäperheiden jäseniä. Vuoteen 2005 mennessä 
tämä luku oli alentunut alle 13 prosenttiin (Taulukko 3.1). Syynä tä-

– Oswald, 1998). Nousukausien aikana rahoitusmahdollisuudet paranevat.
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hän muutokseen ei kuitenkaan ollut yrittäjyyden romahtaminen vaan 
rakennemuutos, joka on vähentänyt alkutuotannon työvoiman tarvet-
ta. Maataloussektorin ulkopuolisten yrittäjien määrä ei ole romahta-
nut. Vastaavasti maataloussektorin ulkopuolisten yritysten työnteki-
jämäärä on kasvanut noin 300 000 hengellä. 

Kuvio 3.1   Yritysten lukumäärä ja yritykset 1000 asukasta
kohden vuosina 1990–2004
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Lähde: Tilastokeskus, Yritys- ja toimipaikkarekisteri.

Yrittäjien lukumäärä sen paremmin kuin yritysten työntekijämää-
räkään eivät siis ole pitkällä aikavälillä supistuneet – jos talouden 
rakennemuutoksen vaikutus otetaan huomioon. Toisaalta voidaan 
myös väittää, että Suomessa tarvittaisiin nykyistä enemmän yrittä-
jiä. Tällainenkaan näkemys ei ole vailla perusteita. Muihin maihin 
verrattuna Suomessa ei ole erityisen paljoa yrittäjiä. Onko Suomessa 
sitten vakava yrittäjyysvaje? Jonkinlaisen kuvan saamiseksi suoma-
laisesta yrittäjyydestä on muiden kuin maatalousyrittäjien suhteellis-
ta osuutta työvoimasta verrattava muihin maihin. 
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Taulukko 3.1 Työlliset eri sektoreilla sekä yrittäjien lukumäärä
(1000 henkeä)

Työlliset
yhteensä

Työlliset
alkutuotannossa

Työlliset muilla
sektoreilla

Yrittäjiä Yrittäjien
osuus

työllisistä,
%

1966 2159 623 1536 635 29,4
1976 2278 367 1911 437 19,2
1986 2431 266 2165 359 14,8
1996 2127 159 1968 324 15,2
2005 2401 116 2285 303 12,6

3.3 Yrittäjien lukumäärä ja taloudellinen kasvu 
kansainvälisessä vertailussa

OECD-maiden vertailu osoittaa, että yrittäjien osuus vaihtelee valta-
vasti eri maissa, neljästä prosentista aina neljännekseen koko työlli-
sestä työvoimasta (Kuvio 3.2). Yrittäjien osuus työllisistä on korkein 
Korean ja Meksikon lisäksi eteläisen Euroopan maissa eli Kreikas-
sa, Italiassa, Portugalissa ja Espanjassa. Näissä maissa yrittäjyys 
on erittäin yleistä; noin viidennes työllisestä työvoimasta työllistää 
itse itsensä yrittäjänä. Vähiten yrittäjiä taas on Pohjois-Euroopan 
ja Pohjois-Amerikan maissa; Norjassa, Yhdysvalloissa ja Tanskas-
sa yrittäjien ja ammatinharjoittajien osuus työllisistä on vain noin 
5–7 prosenttia. Suomi sijoittuu vertailussa odotetusti OECD-maiden 
keskitason alapuolelle, vaikka yrittäjien osuus työllisistä onkin Suo-
messa Skandinavian maita suurempi. Islanti poikkeaa selvästi muis-
ta Pohjoismaista; yrittäjien osuus on Islannissa yli kaksinkertainen 
Tanskaan ja Norjaan verrattuna. 

Yrittäjyyden avulla ei voida selittää kokonaistaloudellista menestys-
tä. OECD-maiden vertailussa korkea yrittäjyysaste yhdistyy mata-
laan työllisyysasteeseen ja vähäiseen työmarkkinoille osallistumiseen 
– eli työmarkkinoiden heikkoon toimivuuteen. Yrittäjyysasteen ja 
talouden kasvuvauhdin välillä ei kehittyneissä markkinatalousmais-
sa näytä olevan riippuvuutta. Lisäksi OECD-maissa yrittäjyysaste 
korreloi negatiivisesti työn tuottavuuden ja henkeä kohti lasketun re-
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aalitulojen tason kanssa. Korkea tulotaso taas korreloi positiivisesti 
yrityssektorin palkansaajien suhteellisen lukumäärän kanssa.

Kuvio 3.2   Yrittäjien osuus työllisistä OECD-maissa vuonna
2002, %
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Lähde: OECD.

Suuri yrittäjien määrä ei näytä yhdistyvän taloudelliseen menestyk-
seen. Esimerkiksi korkea työllisyysaste ei yhdisty korkeaan yrittä-
jyysasteeseen juuri missään maassa. Itse asiassa yrittäjyys on yleisintä 
niissä maissa, joissa työllisyysaste on matalin – tämä pätee varsinkin 
Meksikoon, Espanjaan, Italiaan ja Kreikkaan. Sen sijaan useissa vä-
häisen yrittäjyyden maissa on korkea työllisyysaste. Tällaisia maita 
ovat Skandinavian maat ja USA. Suomi ei ole mitenkään poikkeava 
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maa tässä suhteessa: Suomessa on yrittäjiä hieman OECD:n keskiar-
voa vähemmän ja vastaavasti työllisiä taas hieman enemmän.

Yrittäjyys on yleisintä matalan tulotason maissa; ainoat poikkeukset 
tästä säännöstä ovat Islanti ja Italia. OECD-maiden joukossa korkea 
yrittäjyysaste eli toisin sanoen pienyrittäjien ja itsenäisten ammatin-
harjoittajien korkea työvoimaosuus yhdistyy heikkoon keskimääräi-
seen tuottavuuteen ja alhaiseen tulotasoon. Ei ole myöskään näyttöä 
siitä, että korkean yrittäjyysasteen taloudet kasvaisivat nopeammin 
kuin muut. Esimerkiksi erittäin nopeasti kasvaneessa Irlannin talou-
dessa yrittäjyysaste ei ole kovin korkea. 

Kuvio 3.3  Tulotaso ja yrittäjyys vuonna 2002
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j44.indb   46 5.9.2006   18:36:43



Yrittäjyys, omistajuus ja kasvu

47

Yrittäjien suuri osuus työvoimasta merkitsee, että keskimääräinen 
yrityskoko on pieni. Pienet yritykset eivät välttämättä ole tehokkaita. 
Maiden välisten tuottavuusvertailujen perusteella voi päätellä, että 
korkean tuottavuuden maissa keskimääräinen yrityskoko on suurem-
pi. Itsenäisten yrittäjien vähäinen työvoimaosuus voi siten olla osoi-
tus tehokkaasta työnjaosta. Talous- ja yrittäjyyspolitiikan tavoitteena 
tulisikin ensisijaisesti olla yrityssektorin kasvu- ja työllistämisedelly-
tysten tukeminen, ei niinkään yritysten lukumäärän maksimointi.

3.4 Kotimainen ja ulkomainen omistajuus: erot ja 
yhtäläisyydet yritysten tunnusluvuissa

Ulkomaalaisomisteisten yritysten vaikutus Suomen elinkeinoelämäs-
sä lisääntyi 1990-luvulta lähtien, kun rajoitukset ulkomaalaisomis-
tuksesta poistuivat talouden ja pääomamarkkinoiden avautumisen 
seurauksena. Ulkomaalaiset investoinnit ovat kasvaneet 1990-luvul-
ta lähtien myös tuotantotoiminnassa perinteisten alojen, esimerkik-
si tukkukaupan, ohella. Teollisuudessa ulkomaalaisen omistuksen 
osuudet ovat suurimmat kemianteollisuudessa sekä metalli- ja elekt-
roniikkateollisuudessa. Suurin ulkomaalainen kiinnostus onkin suun-
tautunut teknologiaintensiivisimmille aloille. Erityisesti ulkomaalai-
nen omistus on kasvanut Suomen suurimmissa yrityksissä, joissa ul-
komaalaiset omistusosuudet ovat kasvaneet sekä suorien sijoitusten 
että yritysostojen ja fuusioiden seurauksena.2

Ulkomaalaisomistuksen kasvu nostaa esiin kysymyksen omistajuu-
den merkityksestä ja sen vaikutuksesta yrityksen ja koko talouden 
kasvuun.

Seuraavassa verrataan kotimaisen ja ulkomaalaisen omistuksen vai-
kutuksia yrityksen taloudelliseen tilanteeseen ja kasvuun. Analyysis-
sa hyödynnetään yritysten tilinpäätöstietoja sekä niistä laskettuja tun-
nuslukuja. Ulkomaalaisomisteisia yrityksiä ovat Suomessa aiemmin 
tutkineet mm. Ali-Yrkkö et al. (1997), Pajarinen – Ylä-Anttila (1998, 
2006) ja Ilmakunnas – Maliranta (2004). 

2  Ks. Pajarinen ja Ylä-Anttila, 1998.
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Hyödynnettävä aineisto ja tarkastelutapa

Monissa ulkomaalaista omistusta tarkastelevissa tutkimuksissa on 
hyödynnetty aineistoja Suomen suurimmista yrityksistä. Tässä lu-
vussa analyysissa on mukana myös hyvin pieniä ulkomaalaisomis-
teisia yrityksiä. Tarkastelun pohjana ovat Verohallituksen keräämät 
vuosittaiset aineistot osinkoa jakaneiden yritysten pääosakkaista. 
Kyseiset aineistot sisältävät tiedon pääosakkaan tyypistä (luonnol-
linen henkilö, yritys, ulkomainen, muu) sekä muiden osakkaiden lu-
kumääristä tyypeittäin. Mukana ovat kaikki yritykset koosta tai toi-
mialasta riippumatta. Ainoa rajoittava tekijä on, että pääosakastiedot 
ovat saatavilla vain niistä yrityksistä, jotka ovat maksaneet osinkoja 
omistajilleen.

Hyödynnetyistä pääosakasaineistoista saadaan selville paitsi yrityk-
sen omistus myös se, mikä yritys on kyseessä.  Näin tietoihin voidaan 
liittää analyysissa tarvittavat yritystason tiedot. Hyödynnettävät yri-
tystason tiedot ovat Verohallituksen verotuksen yhteydessä keräämiä 
tilinpäätöstietoja. Kyseisiä tietoja on käytettävissä kaikista Suomen 
verovelvollisista yrityksistä.

Tarkastelun ideana on, että jokaiselle ulkomaalaisomisteiselle yri-
tykselle valitaan vastinpariksi samalta toimialalta samankokoinen 
suomalaisessa omistuksessa oleva yritys3. Tarkastelussa ulkomaa-
laisomisteisten yritysten joukko muodostaa näin ollen koeryhmän ja 
suomalaisomisteiset yritykset vertailuryhmän. Pareittain kaltaistami-
sen vaihtoehtona on valita ulkomaalaisomisteiselle yritykselle vastin-
pari painotettuna keskiarvona useammasta samankaltaisesta suoma-
laisesta yrityksestä. Kaltaistamismenetelmät ovat yleisesti käytössä 
esimerkiksi poliittisten toimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa.

Vääristymien minimoimiseksi on edellytetty, että myös suomalai-
somisteinen vertailupari on jakanut osinkoja. Parien edellytetään 
olevan mahdollisimman tarkasti samalta toimialalta (toimialakoodin 
kaksinumerotasolla)4 sekä mahdollisimman samankokoisia. Yrityk-

3 Ulkomaalaisiksi määritellään yritykset, joiden ulkomaalainen omistusosuus on yli 
50 prosenttia.
4 Toimialakoodi noudattaa EU:n yhteistä toimialaluokitusta (NACE). Ks. esim. Ti-
lastokeskus. Poikkeus koodaukseen: julkinen hallinto, koulutus, terveydenhuolto ja muut 
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sen kokoa mitataan taseen loppusummalla. Taseesta on muodostettu 
luokkamuuttuja ja parien edellytetään kuuluvan joko samaan luok-
kaan tai mahdollisimman lähellä toisiaan oleviin luokkiin. Luokitus 
on tehty siten, että miljoonaan euroon aste luokkaväli on 20 000 eu-
roa. Miljoonasta eurosta 10 miljoonaan euroon luokkaväli on 100 000
euroa ja 10 miljoonasta eurosta ylöspäin luokkaväli on miljoona eu-
roa.

Parien muodostus on tehty käyttämällä ”propensity score matching” 
-menetelmää, joka perustuu logistisen mallin estimoimiseen. Aineis-
tona käytetään edellä kuvattuja pääosakas- ja yritysaineistoja vuo-
delta 2003. 

Tarkastelussa hyödynnettävät ulkomaalais- ja suomalaisomistei-
set yritykset jakautuvat siten, että teollisuusyrityksiä aineistossa on 
175 ja palveluyrityksiä 170. Suurin ulkomaalaisomisteisten yritys-
ten joukko toimii kaupan alalla, jossa kyseisiä yrityksiä on noin 270.  
Tukkukaupassa ulkomaalaisomisteisia yrityksiä on huomattavan pal-
jon.

Taulukossa 3.2 yritykset on ryhmitelty viiteen taseluokkaan. Ulko-
maalaisessa omistuksessa olevat yritykset ovat yleisesti hyvin suuria: 
tarkasteltavista yrityksistä yli kolmanneksella taseen loppusumma on 
yli 10 miljoonaa euroa. Mukana on kuitenkin myös yli 150 yritystä 
(noin 23% ulkomaisista yrityksistä), joiden taseen loppusumma jää 
alle miljoonan euron.

Taulukko 3.2 Aineiston yritykset omistajuus- ja kokoluokittain

Taseluokat ( ) Ulkomainen % Suomalainen % Kaikki %

–100000 28 4,18 28 4,18 56 4,18
100001–1000000 127 18,96 126 18,81 253 18,88
1000001–10000000 274 40,90 273 40,75 547 40,82
10000001–50000000 135 20,15 141 21,04 276 20,60
50000001– 106 15,82 102 15,22 208 15,52
Yhteensä 670 100,00 670 100,00 1340 100,00

yhteiskunnalliset palvelut on liitetty samaan luokkaan.

j44.indb   49 5.9.2006   18:36:44



Jaakko Kiander – Hanna Ulvinen

50

Tarkastelussa hyödynnettävässä aineistossa on yhteensä 1 340 yri-
tystä, joista puolet on ulkomaalaisomisteisia ja puolet suomalaisessa 
omistuksessa. Aineiston ulkomaalais- ja suomalaisomisteiset yri-
tykset jakautuvat samalla tavalla sekä toimialaluokkiin että taseella 
mitattaviin kokoluokkiin. Tämä on lähtökohta-asetelma seuraavassa 
alaluvussa tehtäville ryhmien välisten erojen ja yhtäläisyyksien tar-
kastelulle.

Tunnuslukujen vertailua

Ulkomaalais- ja suomalaisomisteisten yritysten taloudellista tilan-
netta ja menestystä kuvaavien muuttujien keskiarvojen yhtäsuuruut-
ta testataan seuraavaksi kahden riippumattoman otoksen t-testillä.  
Ryhmien varianssien ja siten myös keskihajontojen yhtäsuuruus on 
päätelty Levenen testin perusteella, jonka jälkeen on valittu sopiva 
t-testi.

Tarkasteltavat muuttujat, muuttujien keskiarvot sekä t-testin tulokset 
on esitetty taulukossa 3.3

Taulukko 3.3  Suomalaisten ja ulkomaisten yritysten tunnuslu-
vut

Suomalainen yritys Ulkomainen yritys

Liikevoitto-% 11 14
Kokonaistulos-% 9 11
Palkat/henkilöstö (euroa) 22 358 32 145
Palkat/liikevaihto (%) 20 19
Investoinnit/liikevaihto (%) 5 4
Osingot/liikevaihto (%) 5 7
Osingot/liikevoitto (%) 22 30
Jalostusarvo/henkilöstö (euroa) 69 451 103 643
Käyttökate-% 9 12
Oman pääoman tuotto-% 11 19
Omavaraisuusaste (%) 28 29

Ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä liikevaihto on keskimäärin sel-
västi korkeampi kuin suomalaisilla yrityksillä. Ulkomaalaisessa 
omistuksessa olevien yritysten liikevaihdon keskiarvo on noin 24 
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miljoonaa euroa, kun vastaava luku suomalaisomisteisten yritysten 
ryhmässä on 17,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdon keskiarvojen ero ei 
t-testin perusteella ole kuitenkaan ole tilastollisesti merkitsevä. Tästä 
voidaan päätellä, että liiketoiminnan volyymi ei riipu siitä, omistaako 
yrityksen suomalainen vai ulkomaalainen taho.

Tulosmuuttujien keskiarvojen vertailu osoittaa, että ulkomaalais-
omisteiset yritykset tekevät keskimäärin parempaa tulosta kuin 
suomalaisomisteiset yritykset. Sekä liikevoitto että tilikauden tulos 
ovat keskimäärin korkeammat ulkomaalaisomisteisissa yrityksissä. 
Liikevoiton kohdalla keskiarvojen ero on myös tilastollisesti mer-
kitsevä. Tilikauden tuloksen osalta keskiarvojen ero ei sen sijaan ole 
yhtä merkitsevä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tulosluvuilla 
mitattuna ulkomaalaisessa omistuksessa olevat yritykset menestyvät 
paremmin kuin suomalaiset yritykset.

Ulkomaalaisomisteisessa yrityksissä on keskimäärin enemmän työn-
tekijöitä kuin taseen loppusummalla mitatussa vastaavan kokoisessa 
suomalaisomisteisessa yrityksessä. Hyödynnetystä aineistosta las-
kettu keskimääräinen henkilöstöluku on ulkomaalaisessa omistuk-
sessa olevissa yrityksissä 71 ja suomalaisissa yrityksissä 54. T-testin 
arvo osoittaa kuitenkin, että kyseisen muuttujan ero ryhmien välillä 
ei ole tilastollisesti merkitsevä. Voidaankin siis todeta, että kahden 
tarkasteltavan ryhmän yritykset ovat samansuuruisia paitsi taseen 
loppusummalla myös liikevaihdolla ja henkilöstön lukumäärällä mi-
tattuna.

Palkkakulujen (ilman sivukuluja) vertailusta sen sijaan havaitaan, 
että ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä palkkakulut ovat keskimäärin 
tilastollisesti merkitsevästi korkeammat kuin suomalaisomisteisilla 
yrityksillä. Koska tarkastelussa ei ole pystytty kontrolloimaan henki-
löstön koulutus- ja osaamistasoja, tästä ei voida suoraan päätellä, että 
ulkomaalaisessa omistuksessa olevat yritykset maksaisivat samanlai-
sille työntekijöille keskimäärin parempaa palkkaa kuin suomalaiset 
yritykset. Palkkaeron selityksenä voi olla ulkomaalaisomisteisissa 
työskentelevien korkeampi koulutustaso.
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Ulkomaalaisomisteiset yritykset tekevät käyttöomaisuusinvestointe-
ja keskimäärin vähemmän kuin suomalaisomisteiset yritykset. Hyö-
dynnetyssä aineistossa suomalaisomisteisten yritysten tekemien in-
vestointien keskiarvo on noin 1,2 miljoonaa euroa korkeampi kuin 
ulkomaalaisessa omistuksessa olevien yritysten investointien keski-
arvo. Ero investointien keskiarvoissa ei kuitenkaan ole tilastollisesti 
merkitsevä, joten ulkomaalaisomisteiset yritykset eivät investoi mer-
kitsevästi vähemmän Suomessa kuin suomalaisomisteiset yritykset.

Sen sijaan ulkomaalaisessa omistuksessa olevat yritykset jakavat ti-
lastollisesti merkitsevästi enemmän osinkoja kuin suomalaiset yri-
tykset. Ulkomaalaisessa omistuksessa olevien yritysten jakamien 
osinkojen keskiarvo hyödynnetyssä aineistossa on 520 000 euroa, 
kun vastaava luku aineiston suomalaisomisteisten yritysten joukosta 
laskettuna on noin 180 000 euroa. Ero maksettujen osinkojen keski-
arvoissa on tilastollisesti erittäin merkitsevä.

Jalostusarvomuuttujan keskiarvojen vertailusta voidaan päätellä, että 
jalostusarvo on keskimäärin korkeampi ulkomaalaisomisteisissa yri-
tyksissä. Keskiarvojen ero on myös tilastollisesti merkitsevä.

Kannattavuuden mittarit, käyttökateprosentti ja oman pääoman tuot-
toprosentti, osoittavat, että ulkomaalaisessa omistuksessa olevat yri-
tykset ovat keskimäärin kannattavampia kuin suomalaisessa omistuk-
sessa olevat yritykset. Keskimääräinen käyttökateprosentti on aineis-
ton ulkomaalaisomisteisten yritysten ryhmässä 12 prosenttia ja suo-
malaisten yritysten ryhmässä 9 prosenttia. Vastaavat oman pääoman 
tuoton keskiarvot olivat 19 prosenttia ja 11 prosenttia. Erot kyseisten 
kannattavuusmittarien keskiarvoissa ovat tilastollisesti merkitseviä. 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että ulkomaalaisessa omistuksessa 
olevat yritykset ovat kannattavampia kuin suomalaiset yritykset.

Sen sijaan yritysten vakavaraisuuksissa ei tarkasteltavien ryhmien 
välillä näytä olevan tilastollisesti merkitsevää eroa. Keskimääräinen 
omavaraisuusaste ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä on 29 prosent-
tia ja suomalaisomisteisilla yrityksillä vastaavasti 28 prosenttia.
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Ulkomaalaisomisteiset yritykset kanavoivat paremman kannattavuu-
tensa tulokset omistajilleen suurempana voitonjakona. Sen sijaan 
ulkomaalaisomisteiset yritykset eivät ainakaan Suomessa investoi 
enempää – pikemminkin vähemmän – kuin suomalaisomisteiset yri-
tykset.

3.5 Omistajuus ja kasvu

Edellä tarkasteltiin suomalaisessa ja ulkomaisessa omistuksessa ole-
vien yritysten taloudellista tilannetta ja rahoituspäätöksiä vuoden 
2003 poikkileikkausaineistolla. Vähintäänkin yhtä mielenkiintoista 
on tarkastella tunnuslukujen kehitystä pidemmällä aikavälillä.

Kuviossa 3.4 on esitetty keskeisten tunnuslukujen keskiarvojen kehi-
tys suomalais- ja ulkomaalaisomisteisten yritysten ryhmissä vuosina 
1999–2004. Kuviot on muodostettu siten, että euroissa mitatut muut-

-
tujista on muodostettu indeksit, joissa ryhmäkohtaiset vuoden 1999 
keskiarvot saavat indeksiarvon 100. Muuttujien muiden vuosien ar-
vot on suhteutettu näihin kiinnitettyihin arvoihin.

Keskiarvot on laskettu hyödyntäen samalla tavalla muodostettuja 
vertailupareja ulkomaalaisessa ja suomalaisessa omistuksessa ole-
vista yritysjoukoista kuin edellisen alaluvun tarkastelussa. Parit on 
muodostettu vuoden 1999 pääosakas- ja yritysaineistoja hyödyntäen.  
Vertailupareja on selvästi vähemmän kuin edellisessä tarkastelussa: 
yhteensä 215 yritysparia. Muodostettuun aineistoon on liitetty tarvit-
tavat vuosien 2000–2004 havainnot. Tarkastelussa edellytyksenä on, 
että molemmilta vertailuparin yrityksiltä on löytynyt tieto tarvitta-
vasta muuttujasta. Jos tietoa ei löydy, pari jää kyseisen muuttujan ja 
vuoden osalta tarkastelun ulkopuolelle.
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Kuvio 3.4   Suomalaisten ja ulkomaisten yritysten tunnusluvut vuo-
sina 1999–2004, indeksi(1999)=100
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Kuviosta 3.4 nähdään, että keskimääräisen liikevaihdon kasvu on 
ollut jonkin verran nopeampaa ulkomaalaisessa omistuksessa ole-
villa yrityksillä. Molemmissa yritysryhmissä liikevaihdon kasvu on 
ollut melko voimakasta vuodesta 1999 vuoteen 2001. Vuosina 2002 
ja 2003 liikevaihtojen keskimääräinen kasvu pysähtyi, mutta kääntyi 
nousuun taas vuonna 2004. Liikevaihdossa tapahtuneet muutokset 
ulkomaalaisessa ja suomalaisessa omistuksessa olevilla yrityksillä 
ovat olleet hyvin samankaltaisia.

Erityisesti vuoden 2000 jälkeen keskimääräisen tuloksen kasvu on 
ollut yhtä voimakasta ulkomaalais- ja suomalaisomisteisilla yrityk-
sillä. Vuosituhannen vaihteessa suomalaisomisteisen yritysryhmän 
keskimääräisessä tuloksessa tapahtui voimakas heilahdus ylöspäin. 
Ulkomaalaisomisteisilla yrityksillä keskimääräisen tuloksen kasvu 
vastaavina vuosina oli tasaisempaa.

Kuvion 3.4 perusteella keskimääräiset palkkakulut ovat myös kas-
vaneet molemmissa tarkasteltavissa yritysjoukoissa. Kasvu on kui-
tenkin ollut voimakkaampaa ulkomaalaisessa omistuksessa olevissa 
yrityksissä. Keskimääräisen henkilöstöluvun kasvusta voidaan sen 
sijaan tehdä päinvastaiset päätelmät: vaikka kasvua on ollut sekä ul-
komaalais- että suomalaisomisteisissa yrityksissä, on keskimääräinen 
henkilöstön lukumäärä kasvanut enemmän suomalaisissa yrityksis-
sä. Lisäksi voidaan todeta, että tarkasteltavat henkilöstön lukumäärät 
kasvoivat voimakkaasti vuosituhannen vaihteessa molemmissa yri-
tysryhmissä, mutta sen jälkeen kasvu on pysähtynyt ja jopa käänty-
nyt laskuun. Vuosina 2000 ja 2001 suomalaisessa ja ulkomaalaisessa 
omistuksessa olevissa yritysjoukoissa keskimääräiset henkilöstön lu-
kumäärät olivat korkeammat kuin vuonna 2004.

Keskimääräiset investoinnit ovat kasvaneet hyvin samalla tavalla 
ulkomaalais- ja suomalaisomisteisissa yritysryhmissä. Suomalaisten 
yritysten tekemien investointien kasvu on ollut hieman nopeampaa. 
Huomattavaa kasvua selittää se, että kyseessä on keskimääräisten 
bruttoinvestointien kasvu; pääoman kulumisen vaikutukset eivät siis 
näy kyseisissä investointiluvuissa.
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Myös keskimääräiset jaettavaksi päätetyt osingot ovat kasvaneet 
molemmissa yritysryhmissä. Kasvu on lisäksi ollut hyvin samankal-
taista: hieman nopeampaa suomalaisten yritysten ryhmässä. Näkyvä 
heilahdus vuonna 2003 on reagointi osinkojen verotuksen muutok-
seen. Vuodelta 2003 jaetut osingot ovat yleisesti olleet nostettavissa 
vuonna 2004, joka oli viimeinen vuosi ennen pääoma- ja yritysvero-
uudistuksen voimaantuloa.

Suurimmat erot tarkasteltavissa muuttujissa ulkomaalais- ja suoma-
laisomisteisten yritysten välillä ovat liikevaihdon, palkkakulujen ja 
henkilöstön lukumäärän kehityksessä. Keskimääräinen liikevaihto 
on kehittynyt jonkin verran myönteisemmin ulkomaalaisessa omis-
tuksessa olevissa yrityksissä. Myös keskimääräisten palkkakulujen 
kasvu on ollut voimakkaampaa ulkomaalaisomisteisissa yrityksis-
sä. Sen sijaan keskimääräinen henkilöstön lukumäärä on kasvanut 
enemmän suomalaisissa yrityksissä. Suomalaisomisteisten yritysten 
voi siten väittää työllistävän ja investoivan enemmän kuin ulkomaa-
laisomisteisten – jotka taas käyttävät resurssejaan taloudellisemmin. 
Joka tapauksessa omistajuuteen perustuvat erot ovat vähäisiä.

3.6 Millaisia ovat kasvuyritykset?

Yrittäjyyspolitiikan keskeisenä tavoitteena on edistää yritysten kas-
vua ja tuottaa innovaatioita. Kasvu ja innovaatiot eivät kuitenkaan 
automaattisesti keskity pieniin yrittäjävetoisiin yrityksiin. Myös 
pörssiyhtiöt voivat olla dynaamisia.

Rekisteriaineiston avulla voidaan tutkia sitä, millaisia ovat suomalai-
set kasvuyritykset. Uusia yrityksiä perustettiin 1990-luvun puolivä-
lissä paljon. Yritysten lukumäärän kasvuluvut ovat 2000-luvulla kui-
tenkin tasoittuneet. Yrityksiä on syntynyt 2000-luvulla keskimäärin 
4000–5000 uutta yritystä vuodessa. Noin 2/3 uusista yrityksistä on 
osakeyhtiöitä. Nettomääräisesti uudet yritykset ovat syntyneet palve-
lusektorille.
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Teollisuudessa yritysten suhteellinen määrä vähentynyt noin 20 pro-
sentista 15 prosenttiin. Samalla palveluyritysten osuus on kasvanut 
25 prosentista 33 prosenttiin. Kaupan toimialalla yritysten suhteelli-
nen määrä laskenut noin 5 prosentilla. Rakentamisessa, kuljetuksessa 
sekä majoitus- ja ravitsemispalveluissa ei tapahtunut suuria muutok-
sia yritysten lukumäärissä vuosina 1994–2004. Tämä kehitys on so-
pusoinnussa talouden kokemien muutosten kanssa. Teollisuudessa ja 
kaupassa on alettu hyödyntää entistä enemmän mittakaavaetuja.

Kasvuyritykset ovat pääsääntöisesti pieniä tai keskisuuria yrityksiä. 
Keskimääräinen henkilöstön lukumäärä on noussut kaikissa muissa 
kokoluokissa paitsi ylimmässä luokassa, jossa se on pienentynyt. 
Suuryritykset eivät ole kasvattaneet työntekijämääriään, vaikka nii-
den toiminnan volyymi on kasvanut. Ne ovat turvautuneet entistä 
enemmän alihankintaan.

Aineistosta löytyneet kasvuyritykset on luokiteltu toimialan, sijain-
nin ja henkilöstöluvun mukaan. Niistä on muodostettu 6 kasvuyritys-
luokkaa: liikevaihdon kasvuprosentit 5, 10 ja 30 sekä kasvun kesto 3 
tai 5 peräkkäistä vuotta (vuosina 1994–2003).

Erittäin nopeasti kasvaneita yrityksiä ei tietenkään voi olla paljon. 
Sellaisia yrityksiä, jotka ylsivät liikevaihdossaan yli 30 prosentin 
vuosikasvuun ainakin kolmena vuonna (eli liikevaihdon kaksinker-
taistamiseen) oli runsaat 8 000 eli 3 prosenttia kaikista yrityksistä. 
Yli 5 vuotta nopeasti kasvaneita oli vain 283 eli 0,1 prosenttia kai-
kista.

Melkein kaikki nopeasti kasvaneista yrityksistä olivat aluksi mik-
royrityksiä. Noin 85 prosenttia kasvuyrityksistä ei aluksi työllistänyt 
yhtään ulkopuolista työntekijää. Tarkasteluperiodin lopulla yli puo-
let kasvuyrityksistä työllisti vähintään 5 henkilöä ja muutamista oli 
tullut yli 250 hengen suuryrityksiä. Ne olivat siis onnistuneet kasva-
maan lähes tyhjästä.

Kasvuyritykset toimivat enimmäkseen palvelualoilla. Noin viidennes 
kasvuyrityksistä toimi liike-elämän palveluissa ja viidennes myös 
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rakennusalalla. Noin kymmeneksen osuuksiin pääsivät muut yh-
teiskunnalliset palvelut (mm. terveyspalvelut) sekä tukku- ja vähit-
täiskauppa. On mielenkiintoista havaita, että kasvuyrityksiä ei ollut 
paljoa teollisuudessa. Tarkastelujakson aikana Suomen talous koki 
voimakkaan innovaatiolähtöisen ja korkean teknologian hyödyntä-
miseen perustuneen kasvun. Tämä ei kuitenkaan näy kovin selvästi 
kasvuyritysaineistossa. Nopeasti kasvaneita teknologiayrityksiä on 
paljon vähemmän kuin nopeasti kasvaneita palvelu- ja rakennusyri-
tyksiä.

3.7 Johtopäätöksiä

Yrittäjyyttä edistämällä pyritään saamaan aikaan kasvua, työpaikko-
ja, keksintöjä, innovaatioita ja verotuloja. Tähän tarvitaan kasvu- ja 
innovaatioyrittäjiä, jotka ottavat riskejä ja allokoivat tuotannonteki-
jöitä uudelleen. Yrittäjyyspolitiikan ongelma on kuitenkin se, että 
suurin osa yrittäjistä ei ole kasvu- ja innovaatioyrittäjiä. On syytä us-
koa, että pelkkä keskittyminen yrittäjyyden määrällisiin tavoitteisiin 
ei tuota tavoiteltuja tuloksia, koska yrittäjien määrän maksimoiminen 
johtaa lähinnä keskimääräisen yrityskoon pienenemiseen. Toisaalta 
suurissa yrityksissä toimii palkkajohtajia, jotka toimivat kasvu- ja in-
novaatioyrittäjien tapaan. 

Yrittäjyys ei ole Suomessa vähentynyt – jos huomioidaan maatalou-
den supistuminen rakennemuutoksen myötä. Yrittäjäpotentiaalia ja 
–halukkuutta näyttää olevan runsaasti. Tästä kertoo yritysten luku-
määrän nopea kasvu 1990-luvun laman jälkeen. Kasvavan kysynnän, 
keveän verotuksen ja matalien reaalikorkojen aikana yrittäjyyden 
edellytykset ovat olleet poikkeuksellisen hyvät. Yritysten lukumäärä 
on kasvanut ja yrityssektorin tarjoamien työpaikkojen lukumäärä on 
noussut. Samaan aikaan yritysten kannattavuus on ollut erinomai-
nen.

Ulkomaisen omistuksen vapautuminen vuonna 1993 on kasvattanut 
voimakkaasti ulkomaisten yritysten määrää Suomessa. Ulkomaises-
sa omistuksessa olevia yrityksiä on nykyään kaikissa kokoluokissa ja 
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kaikilla toimialoilla. Pääsääntöisesti Suomessa näyttää toteutuneen 
sama ilmiö kuin muissakin maissa: ulkomaalaisessa omistuksessa 
olevat yritykset ovat lähes kaikkien tunnuslukujen mukaan parem-
pia kuin kotimaiset. Ulkomaiset yritykset näyttävät olevan hieman 
tehokkaampia työvoiman ja pääoman hyödyntäjiä kuin suomalai-
somisteiset yritykset, ja ne myös palkitsevat sekä omistajiaan että 
työntekijöitään runsaammin.

Kasvuyritysten etsintä johtaa tutkijan ehkä hieman yllättäen varsin 
tavanomaisten talouden sektorien piiriin. Eniten nopeasti kasvaneita 
yrityksiä ei suinkaan ole korkean teknologian tai elektroniikkateolli-
suuden aloilla vaan rakentamisessa, kaupassa ja palveluissa. Raken-
taminen on perinteisesti suhdanneherkkä ala, jossa hyvinä aikoina 
syntyy nopeasti uusia yrityksiä. Palvelualan yritysten suuri osuus 
kasvuyritysten joukossa kertoo osaltaan talouden rakennemuutok-
sesta, uusien palvelujen kasvavasta tarpeesta ja tukitoimintojen ul-
koistamisesta.
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4JULKISET MENOT JA 
TALOUDELLINEN KASVU

Reino Hjerppe – Jaakko Kiander

Julkinen sektori on tärkeä taloudellinen toimija useimmissa maissa. 
Julkinen sektori luo puitteet yritystoiminnalle, ylläpitää oikeusjär-
jestystä, verottaa, jakaa tuloja uudelleen erilaisina tulonsiirtoina ja 
tuottaa julkisia palveluja. Näillä toimillaan se vaikuttaa ratkaisevalla 
tavalla yrityssektorin ja kotitalouksien toimintaedellytyksiin ja siten 
myös taloudelliseen kasvuun. Julkisen sektorin kasvuvaikutusten 
suuruudesta (tai edes vaikutuksen suunnasta) ei kuitenkaan ole yh-
denmukaista tutkimustietoon perustuvaa käsitystä. Julkisen sekto-
rin koko on kuitenkin monissa maissa niin suuri, että se väistämättä 
vaikuttaa kansantalouteen jollakin tavalla. Useissa Euroopan maissa 
julkisen sektorin tulot ja menot ovat noin 45 prosenttia bruttokansan-
tuotteesta, Pohjoismaissa jopa yli 50 prosenttia. On selvää, että näin 
laajamittaisella toiminnalla on runsaasti erilaisia vaikutuksia talou-
teen ja yhteiskuntaan. Todennäköisesti merkittävin vaikutus talouden 
toimintaan on sillä, että EU-maissa tyypillisesti lähes puolet kaikis-
ta tuloista kiertää erilaisina veroina julkisen sektorin kautta. Oma 
merkityksensä on myös julkisilla investoinneilla ja julkisen sekto-
rin omalla palvelutuotannolla, jotka muodostavat teollisuusmaissa 
15–30 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Tässä luvussa etsitään vastauksia siihen, mikä on julkisten meno-
jen vaikutus talouskasvuun. Taloustieteellisen kirjallisuuden valossa 
vastaus ei ole kovin selvä. Yksinkertainen mikrotaloudellinen tar-
kastelu tuottaa helposti tuloksen, jonka mukaan julkisilla menoilla 
ja verotuksella on lähinnä kielteisiä taloudellisia vaikutuksia, koska 
ne estävät markkinaehtoisesti muodostuvan tasapainon (ts. resurssien 
jaon ja työnjaon) synnyn. Tällaiselta analyyttiselta pohjalta talous-
poliittiseksi suositukseksi muodostuu markkinoiden toimivuuden 
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turvaaminen, kaikenlaisten politiikkainterventioiden välttäminen ja 
mahdollisimman neutraali ja matala verotus. Tällainen tulema on 
ymmärrettävä silloin, kun lähtökohtana on oletus häiriöttömästä ta-
louden toiminnasta ja täydellisestä kilpailusta, jotka yksinkertaisessa 
taloudellisessa mallissa yleensä aina tuottavat hyvinvoinnin kannalta 
parhaan tuloksen. Todellisuus on kuitenkin monimutkaisempi.

Toisaalta taloustiede tunnustaa myös julkisen sektorin positiivisen 
merkityksen talouskasvun edellytysten turvaajana. Markkinatalou-
den perusedellytys on toimiva oikeusjärjestys ja hyvin määritellyt 
omistusoikeudet. Talouden institutionaalisen perustan olemassaolo 
edellyttää riittävän hyvin toimivaa julkista valtaa. Tällöin puhutaan 
usein ns. yövartijavaltiosta, joka keskittyy valtion perinteisiin teh-
täviin kuten maanpuolustukseen, oikeusjärjestykseen, valtion perus-
hallintoon ja mahdollisesti kulkuväylien rakentamiseen. Tällaisen 
minimivaltion ylläpitokulut ovat kuitenkin vain noin 5 prosenttia 
bruttokansantuotteesta. Taloudellisen kasvun kannalta seuraavaksi 
tärkeimpinä julkisen sektorin tehtävinä pidetään koulutusta, perus-
terveydenhuoltoa ja infrastruktuurin ylläpitoa, eli tehtäviä, joita yksi-
tyinen sektori ei pysty ainakaan riittävän kattavasti hoitamaan.

4.1 Taloudellisen kasvun tekijät ja julkinen sektori

Taloudellinen kasvu perustuu tuotannontekijöiden määrälliseen kas-
vuun tai laadulliseen paranemiseen. Näitä ovat fyysinen pääoma, in-
himillinen pääoma ja työpanos sekä käytettävissä oleva teknologia. 
Fyysisellä pääomalla tarkoitetaan talouden käytettävissä olevia tuo-
tantovälineitä (koneita ja laitteita) sekä rakennuksia ja infrastruktuu-
ria. Tutkimuksissa onkin havaittu selvä positiivinen yhteys taloudel-
lisen kasvun ja pääomakannan muutoksesta kertovien investointien 
välillä. Korkea investointiaste näyttää useimmiten johtavan nopeaan 
tuotannon kasvuun. Yhteys ei kuitenkaan korkean tulotason saa-
vuttaneissa OECD-maissa ole kovin vahva. Sen sijaan Kiinassa ja 
muissa nopeasti kasvaneissa itäisen Aasian maissa investointien ja 
pääomakannan kasvun merkitys kasvutekijänä on ollut suuri. Tärkeä 
osa pääomakantaa on infrastruktuuri, joka muodostuu liikenneväy-
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listä, tietoliikenneyhteyksistä sekä energia-, vesi- ja viemäriverkois-
ta. Infrastruktuuri-investoinnit ovat useimmiten osa julkisen sektorin 
toimintaa.

Toinen keskeinen tuotannontekijä on työvoima ja inhimillinen pää-
oma. Inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan yksilöiden henkilökohtais-
ta tieto- ja osaamispääomaa. Inhimillistä pääomaa voidaan kartuttaa 
koulutuksen ja työkokemuksen avulla. Inhimillisen pääoman kasvu 
lisää työpanoksen tuottavuutta ja edistää siten taloudellista  kasvua. 
Työpanoksen muutoksia on suhteellisen helppo arvioida tilastotie-
tojen pohjalta. Työhönosallistumisasteen nousu ja keskimääräisen 
työajan piteneminen lisäävät tuotantomahdollisuuksia. Suomessa ja 
monissa muissa kehittyneissä maissa pitkän ajan kehitystrendinä on 
ollut keskimääräisen vuosityöajan lyheneminen (lisääntyneen va-
paa-ajan myötä) ja työhönosallistumisasteen kasvu (ennen kaikkea 
naisten kasvaneen työssäkäynnin vuoksi). Julkinen sektori vaikuttaa 
työpanoksen kehitykseen verokannustimien ja mahdollisten työssä-
käyntiä tukevien palveluiden (esim. päivähoito) avulla.

Inhimillisen pääoman indikaattorina voidaan käyttää koulutusta. Kan-
sainvälisissä kasvuvertailuissa muuttujana käytetään usein koulutuk-
seen käytettyjen vuosien lukumäärää. Tällainen mittari on kuitenkin 
vain suuntaa antava, koska koulutuksen laatua ja vaikuttavuutta on 
vaikeampi arvioida. Eräs mahdollisuus arvioida koulutuksella mitat-
tavan inhimillisen pääoman arvoa on tutkia koulutuksen tuottoja yk-
silöille. Tällaisissa tutkimuksissa on hyvin säännönmukaisesti voitu 
havaita, että koulutusvuodet kasvattavat yksilöiden ansioita, joiden 
voi taas ajatella heijastavan inhimillisen pääoman tuottoa. Koulutuk-
sen makrovaikutuksista on paljon vähemmän tutkimustuloksia kuin 
koulutuksen yksilöllisistä tuotoista. Yleisellä koulutustason nousulla 
näyttäisi kuitenkin olevan myönteisiä kasvuvaikutuksia. On selvää, 
että taloudellisen kehityksen eräs perusedellytys on kattava perus-
koulutus, joka tarjoaa työvoimalle tietyt perusvalmiudet kuten esim. 
lukutaidon. Peruskoulutus on kaikissa maissa julkisen sektorin tehtä-
vä. Monissa maissa – kuten Suomessa – julkinen sektori vastaa myös 
korkeimman opetuksen järjestämisestä. Julkisia koulutusmenoja on 
perusteltua tarkastella investointeina inhimilliseen pääomaan.
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Pelkkä inhimillisen pääoman kasvattaminen ei kuitenkaan riitä luo-
maan kasvua. Jotta inhimillistä pääomaa voitaisiin riittävästi hyö-
dyntää, tarvitaan myös fyysistä pääomaa. Kasvututkimuksissa on 
kuitenkin voitu havaita, ettei edes fyysinen pääomakanta yhdessä 
hyvin koulutetun työvoiman kanssa riitä selittämään menestyneiden 
maiden taloudellista kasvua. Kolmas keskeinen tuotannontekijä, joka 
on tarpeen, on teknologia.

Kolme keskeistä tuotannontekijää – pääomakanta, koulutettu työ-
voima ja teknologia – ovat välttämättömiä taloudellisen kehityksen 
perusedellytyksiä. Erityisesti teknologisen kehityksen ja osaamisen 
eli inhimillisen pääoman merkitys on korostunut voimakkaasti mo-
dernissa kasvututkimuksessa. Teknologian omaksuminen ja teknolo-
gian välittyminen maasta toiseen ovat taloudellisen kasvun kannalta 
keskeisiä tekijöitä. Vaikka suurin osa tiedosta ja teknologiasta on pe-
riaatteessa lähes vapaasti omaksuttavissa, ei teknologian siirtyminen 
kuitenkaan käytännössä näytä olevan helppoa tai itsestään selvää.

Teknologisen kehityksen merkitys sekä kansantalouksille että yri-
tyksille on vähitellen ymmärretty; niinpä teknologista kehitystä on 
ryhdytty tietoisesti vauhdittamaan tukemalla tutkimus- ja tuotekehi-
tysinvestointeja. Monien arvioiden mukaan yksityiset eli yritysten 
saamat tuotot tutkimuksesta ja tuotekehityksestä ovat korkeat, mutta 
niiden lisäksi teknologian kehittämiseen liittyy monesti myös positii-
visia ulkoisvaikutuksia. Ne luovat perusteen julkisen sektorin tutki-
mus- ja tuotekehitysinvestoinneille.

4.2 Kasvuteoriat ja julkisen sektorin rooli

Neoklassisessa kasvumallissa talouden pitkän aikavälin kasvuvauh-
din määrää teknologinen kehitys, jota malli taas ei selitä. Sen sijaan 
kasvuvauhti on pitkällä aikavälillä riippumaton useimmista talous-
politiikan keskeisistä muuttujista ja säästämisasteesta. Niiden avulla 
voidaan kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka tehokkaasti talouden po-
tentiaali saadaan käyttöön, mutta ei siihen kuinka nopeasti potentiaa-
linen tuotannon taso kasvaa. 
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Sen sijaan lyhyellä aikavälillä (lyhyt aikaväli on usein käytännössä 
tärkein suunnitteluhorisontti) pääoman kasautumiseen ja työvoiman 
tarjontaan vaikuttavat tekijät määräävät sen, kuinka suuri osa talou-
den potentiaalista hyödynnetään. Muita maita nopeampaa talouskas-
vua voidaan neoklassisessa kasvumallissa ylläpitää vain jatkuvasti 
muita maita korkeammalla investointiasteella, mikä taas lyhyellä 
aikavälillä merkitsee tinkimistä kulutuksesta. Vastaavasti kasvua 
voidaan kiihdyttää ja tuotannon suhteellista tasoa nostaa myös li-
säämällä työvoiman tarjontaa. Maa voi siten työvoiman tarjontaa ja 
investointeja kasvattamalla kiihdyttää bruttokansantuotteen kasvua, 
mutta kun investointien ja työvoiman kasvu palautuu entiselle tasol-
le, myös talouden kasvuvauhti palautuu. Teoria ei jätä sijaa toisaal-
ta kasvuihmeille (pitkäaikainen muita maita nopeampi talouskasvu) 
eikä liioin kyydistä putoajille (pitkäaikainen muita maita hitaampi 
kasvuvauhti), vaikka maailman maita vertailemalla on helppo löytää 
tällaisia esimerkkejä.

Julkisella sektorilla ei ole suurta sijaa neoklassisessa kasvumallissa. 
Malli olettaa lähtökohtaisesti markkinoiden toimivan täydellisesti, 
joten mitään tarvetta julkisen sektorin interventioon ei ole. Jos julki-
nen sektori kuitenkin kerää veroja eri tarkoituksiin, ovat vaikutukset 
todennäköisesti kielteisiä. Jos pääomatuloja verotetaan, on seurauk-
sena säästämisasteen lasku ja pääomakannan kasvun hidastuminen. 
Vastaavasti ansiotulojen verottaminen vähentää työvoiman tarjontaa, 
mikä osaltaan alentaa tuotannon tasoa. Verotus alentaa mallissa tuo-
tannon tasoa suhteessa talouden potentiaaliseen tuotantoon, mutta ei 
toisaalta hidasta potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtia. Siten julkisen 
sektorin rooli jää mallissa melko vähäiseksi. Verojen muutokset vai-
kuttavat kasvuvauhtiin vain silloin, kun pääomakanta ja työvoiman 
tarjonta siirtyvät vanhasta tasapainosta uuteen tasapainoon. Julkisen 
sektorin kokonaisvaikutus riippuu siitä, onko investointiluonteisten 
eli talouden tuotantopotentiaalia kasvattavien julkisten menojen po-
sitiivinen kasvuvaikutus suurempi kuin menojen rahoittamiseksi tar-
vittavan verotuksen aikaansaama tehokkuustappio.

Endogeenisen kasvun teoria korostaa sitä, että myös talouden pit-
kän aikavälin kasvuvauhti määräytyy endogeenisesti. Laskevien 
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rajatuottojen oletusta ei tehdä. Investoinnit inhimilliseen pääomaan 
sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan voivat johtaa pysyvästi nopeam-
paan talouden kasvuvauhtiin. Siten investoinnit ja osaamisen karttu-
minen sekä niihin vaikuttavat tekijät tulevat talouskasvun  kannalta 
keskeisiksi tekijöiksi. Endogeenisen kasvun mallissa inhimilliseen 
pääomaan tehtävien investointien yhteiskunnallinen tuotto on toden-
näköisesti suurempi kuin niiden yksilöllinen tuotto. Tällöin yhteis-
kunnan kannalta osaamispääomalla voi olla jopa kasvavat skaalatuo-
tot. Tästä seuraa, että yhteiskunnan kannattaa tukea osaamispääoman 
kasvua. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että julkisen sektorin kan-
nattaa tukea koulutusta ja tutkimusta. Samalla myös talouden insti-
tuutioiden merkitys korostuu. Eri maiden välisiä kasvueroja voidaan 
endogeenisen kasvun malleissa selittää sillä, miten hyvin eri maiden 
instituutiot tukevat osaamispääoman kasvua. Näihin tekijöihin lue-
taan mukaan myös julkinen sektori. 

Julkisen sektorin rooli ei siten endogeenisen kasvun malleissa ole 
yksiselitteisen kielteinen, joskin on huomattava, että verotuksen ai-
heuttamat tehokkuustappiot taloudelle johtavat myös endogeenisen 
kasvun malleissa pysyviin eroihin kasvuvauhdeissa. Julkisen sektorin 
positiivinen rooli rajoittuu koulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoi-
mintaan niihin liittyvien positiivisten ulkoisvaikutusten ja mahdollis-
ten mittakaavaetujen vuoksi sekä lisäksi mahdollisten epätäydellisen 
kilpailun aiheuttamien ongelmien ratkaisuun.1 Julkisen sektorin teh-
täväksi muodostuu myös omistusoikeuksien ja aineettomien omis-
tusoikeuksien kuten tekijänoikeuksien (intellectual property rights) 
turvaaminen, jotta osaamispääoman hankkimisen kannustimet säily-
vät riittävän hyvinä.

Julkiselle sektorille voidaan myös nähdä löytyvän jokin optimikoko. 
Jos julkinen sektori on liian pieni, markkinoiden toiminnan puutteet 
korostuvat. Jos taas julkinen sektori on liian suuri, verotuksen aihe-
uttamat haittavaikutukset korostuvat.2 Moderni kasvuteorian kehitys 

1  Katso esimerkiksi Agell et al. (1997) sekä Lucas (1988) ja Romer (1990).
2  Agell et al. (1997). Endogeenisen kasvun malleista, joissa analysoidaan myös 
julkisen sektorin roolia, ovat esimerkkejä Barro (1990), Devereux – Love (1995), Glomm 
– Ravikumar (1997), King – Rebelo (1990), Mendoza – Milesi-Feretti – Asea (1997), 
Saint-Paul (1992) sekä Zhang (1995). Katsaus joihinkin malleihin on Barro – Sala-i-Martin 
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on kuitenkin nostanut esiin useampia, osin toistensa kanssa ristirii-
dassa olevia, hypoteeseja julkisen sektorin koon ja hyvinvointivalti-
on menojen yhteyksistä talouskasvuun.3

Millaisia selityksiä kasvueroille sitten voidaan olettaa löytyvän? Ta-
loustieteellisen hyvinvointivaltiokritiikin keskeisenä sisältönä ovat 
yleensä argumentit siitä, että korkea verorasitus ja hyvä sosiaaliturva 
vähentävät työvoiman tarjontaa, heikentävät kannustimia säästämi-
seen, mikä puolestaan vähentää investointeja, sekä heikentävät yksi-
löiden kannustimia kouluttautua ja siten kasvattaa osaamispääomaa. 
Nämä kaikki kriittiset huomautukset ovat potentiaalisesti merkittäviä 
ja niillä voi olla kielteisiä vaikutuksia talouskasvuun. On kuitenkin 
viime kädessä empiirinen kysymys, kuinka suuria vaikutukset ovat. 
Toisaalta talouskasvuun saattaa vaikuttaa myös esimerkiksi väestön 
ikärakenne, luonnonvarat ja talouden tuotantorakenne, panostukset 
tutkimus- ja kehitystoimintaan, työmarkkinainstituutiot palkkakehi-
tyksen kautta ja lähtökohtainen tulotaso. 

Julkinen sektori vaikuttaa fyysisiin investointeihin sekä suoraan 
omien investointiensa kautta että epäsuorasti vaikuttamalla yksityi-
sen sektorin investointikannustimiin. Julkiset investoinnit kohdis-
tuvat useimmiten infrastruktuuriin. Endogeenisen kasvun teoriassa 
myös investoinnit fyysiseen pääomaan saattavat vaikuttaa pysyvästi 
kasvuvauhtiin. Vaikka mikrotaloudellisesti näilläkin investoinneilla 
voi olla laskevat rajatuotot, koko yhteiskunnan kannalta tietotason 
ja osaamisen kasvulla samoin kuin liikenneyhteyksien parantami-
sella voi kuitenkin olla ulkoisvaikutusten takia kasvavat rajatuotot. 
Julkisten investointien ja infrastruktuurin lisäksi julkinen sektori voi 
rahoittaa käynnistyvää yritystoimintaa sekä osallistua tutkimus- ja 
kehitystoimintaan suoralla tuella ja julkisesti rahoitetulla tutkimus-
toiminnalla.

Eräs tapa arvioida infrastruktuurin kasvuvaikutuksia on sisällyttää 
infrastruktuuri erillisenä tuotantopanoksena tuotantofunktioon ja 

(1992). Glomm – Ravikumar käyttävät termiä tuottavat julkiset menot (productive public 
expenditure) menoista, joiden katsovat edistävän talouskasvua. 
3  Katsauksen pääasiallisina lähteinä ovat Barro – Sala-i-Martin (1992).
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estimoida tämän jälkeen infrastruktuuripanoksen kerroin. Ongelma 
lähestymistavassa on oletus infrastruktuurista erillisenä tuotantopa-
noksena. Julkiset investoinnit saattavat syrjäyttää yksityisiä inves-
tointeja ja julkisen investoinnin kasvuvaikutus nousee tällöin liian 
korkeaksi. Toki julkiset investoinnit voivat myös stimuloida yksityi-
siä investointeja. Tällöin julkisten investointien tarkastelu erillisenä 
tuotantopanoksena johtaa estimoinnissa julkisen investoinnin kasvu-
vaikutuksen aliarviointiin.4

Aschauer (1989) havaitsi tutkimuksessaan julkisten infrastruktuu-
ri-investointien rajatuottavuuksien olevan merkittävästi suurempia 
kuin yksityisten investointien rajatuotot ovat. 5 Aschauerin jälkeen 
tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin tuottaneet tuloksia, jotka ovat  
osin ristiriitaisia6. Uudempi tutkimus, jossa infrastruktuuri on sisäl-
lytetty osaksi teknologiaindeksiä, on kuitenkin taas antanut tukea 
Aschauerin tuloksille.7 Aineistoilla ja muuttujavalinnoilla on ilmei-
sesti merkittävä vaikutus tuloksiin. 

Eri maiden välinen vertailu näyttää osoittavan, että tuloja tasaava hy-
vinvointivaltio ja laaja julkinen sektori ei välttämättä merkitse heikkoa 
työllisyyttä; itse asiassa juuri pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa 
on saavutettu korkeimmat työllisyysasteet. Samalla on sanottava, että 
korkeisiin työllisyysasteisiin voidaan päästä myös ilman suurta tu-
lontasausta kuten USA:n esimerkki osoittaa. Julkisen sektorin koolla 
ei näytä olevan työllisyyden kannalta ratkaisevaa merkitystä. Pitkällä 
tähtäimellä pelkkää työllisyyden tasoa tärkeämpi tekijä hyvinvoinnin 
kannalta on kuitenkin kyky ylläpitää taloudellista kasvua. Tässä suh-
teessa hyvinvointivaltioiden menestys ei ole yhtä hyvä.

Tutkimustulosten mukaan julkisen sektorin koon ja taloudellisen 
kasvun välillä ei näyttäisi olevan kovin selvää yhteyttä. Joidenkin 

4  Yksi vaihtoehto ongelman ratkaisemiseksi olisi erillisen investointiyhtälön esti-
mointi. Sen avulla voitaisiin analysoida julkisen sektorin tuottaman infrastruktuurin vaiku-
tusta yksityisiin investointeihin.
5  Aschauerin tulosten kritiikkiä on esittänyt esimerkiksi Schultze (1990). 
6  Maakohtaisista analyyseista esimerkiksi Portugalia koskeva Lighthartin (2000) 
tutkimus havaitsee VAR-menetelmää käyttäen julkisten investointien olevan keskeisiä ta-
louskasvun determinantteja.
7  Duggal et al. (1999).
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tutkimusten mukaan julkinen sektori nopeuttaa kasvua ja toisten 
mukaan taas hidastaa. Useiden tutkimusten mukaan selvää riippu-
vuutta ei näyttäisi olevan. Todellisuudessa julkisen sektorin koko ja 
menorakenne sekä  verorasitus vaikuttavat  talouskasvuun  monella 
eri tapaa.  On myös todennäköistä, että julkisen sektorin koon ja ta-
louskasvun välinen suhde on epälineaarinen. Etsiessään lineaarista 
riippuvuutta monet tutkimukset eivät ole onnistuneet saamaan selviä 
tuloksia. Epälineaarinen vaikutussuhde tarkoittaa karkeasti sitä, että 
julkisen sektorin kasvattaminen todennäköisesti parantaa talouden 
toimintakykyä silloin, kun julkisen sektorin koko ei ole kovin suu-
ri. Jos taas julkisen sektorin osuus kokonaistuotannosta on jo hyvin 
suuri, ei sen edelleen kasvattamisella välttämättä saada enää mitään 
suuria hyötyjä. 

Endogeenisen kasvun teoriat korostavat inhimillisen pääoman merki-
tystä talouskasvulle. Empiiriset tutkimukset myös vahvistavat tätä8.
Koulutus onkin ehkä julkisen sektorin tehtävistä vähiten kiistanalai-
nen. Empiirisissä tutkimuksissa julkisen koulutuspanoksen merkitys 
kasvulle onkin yleensä selvästi positiivinen 9.

Tanzin ja Schuknechtin10 mukaan julkisen sektorin optimaalinen 
koko on 30 prosenttia. Julkisten menojen kasvattaminen kiihdyttää 
talouskasvua niin kauan kuin menojen bkt-osuus on alle 30 prosent-
tia. Kun tämän rajan yli mennään, katoaa julkisen sektorin koon ja 
talouskasvun välinen yhteys. Se ei kuitenkaan muutu selkeästi nega-
tiiviseksi. Missään maassa veroaste ei kuitenkaan ole merkittävästi 
ylittänyt 50 prosenttia, joten havaintoja hyvin suurista julkisen sek-
torin osuuksista ei ole.

Vaikka julkisen sektorin bkt-osuuden kasvattaminen ei välttämät-
tä kiihdytä taloudellista kasvua, voi sillä kuitenkin olla merkitystä 
muiden yhteiskunnallisten tavoitteiden kannalta. Tärkein näistä on 
pyrkimys tasaiseen tulonjakoon, joka monesti edellyttää suhteellisen 
mittavaa julkisen sektorin kautta tapahtuvaa tulojen uudelleenjakoa 

8  Katso esimerkiksi Mankiw – Romer – Weil (1992) ja Barro (1991 & 1999). 
9  Katso esimerkiksi Hansson – Henrekson (1994).
10  Tanzin ja Schuknechtin (2000) tutkimus kokoaa yhteen laajan joukon aiempia 
tutkimustuloksia.
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ja siten myös suurta julkista sektoria. Kansainvälisissä vertailuissa 
voidaan havaita, että tulonjako on tasaisin niissä maissa, joissa julki-
nen sektori on suuri.

4.3 Julkiset menot investointina kasvupotentiaaliin

Tuoreessa VATT:n tutkimuksessa (Hjerppe – Kiander – Virén, 2006) 
julkisen sektorin eräitä menoja on tarkasteltu investointeina talouden 
kasvupotentiaaliin. Tutkimuksessa analysoidaan eräiden julkisten 
menojen vaikutusta yrityssektorin tuottavuuden kehitykseen. Tutki-
mus hyödyntää laajoja OECD:n ja Maailmanpankin paneeliaineisto-
ja.

Aiemmissa tutkimuksissa on pyritty mittaamaan laajojen globaaliai-
neistojen avulla julkisen sektorin kokonaismenojen ja toisaalta kou-
lutustasoindikaattorien vaikutuksia maiden taloudelliseen kasvuun. 
Koulutustasolle on saatu myönteisiä vaikutuksia, sen sijaan julkiset 
menot kokonaisuudessaan näyttävät olevan vailla myönteisiä kasvu-
vaikutuksia. Tällainen tulema vaikuttaa kuitenkin epäuskottavalta. 
Vaikka monissa maissa julkiseen toimintaan liittyy runsaasti ongel-
mia (kuten korruptio), tekevät julkiset sektorit kaikissa maissa myös 
hyödyllisiä asioita. 

Hjerppe et al. valitsivatkin tutkimuskohteekseen perinteisesti in-
vestointeina pidettyjen julkisten investointien (jotka sisältävät mm. 
rakennukset ja tiet) lisäksi myös indikaattorit kuvaamaan julkisten 
koulutus- ja terveysmenojen kautta synnytettyä inhimillistä pää-
omaa. Näin saatiin muodostettua laajennettu julkisen sektorin me-
nojen kautta syntynyt pääoma. Koulutusmenot laskettiin mukaan ko-
konaisuudessaan, mutta terveysmenoista vain osa, koska huomattava 
osa terveysmenoista käytetään eläkeläisväestön hoitamiseen.11 Tämä 
on tietysti välttämätöntä, mutta tällöin kyse ei ole investoinnista. Sen 

11 Periaatteessa eläkeläisten terveysmenot voivat olla myös ”tuottavia”, jos niiden 
kautta tapahtuva väestön kuntoisuuden paraneminen vähentää vanhusten hoitohenkilökun-
nan määrää.
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sijaan voidaan argumentoida, että lasten ja työikäisten terveysmenot 
kasvattavat työvoimapotentiaalia. 

Voidaan ajatella, että julkiset koulutus- ja terveysmenot ovat osittain 
kulutusta ja osittain investointeja inhimilliseen pääomaan, minkä 
seurauksena yksilöiden tehokkuus tuotantoelämässä nousee. Voi-
daan myös ajatella, että osa julkisista terveys- ja koulutusmenoista 
kumuloituu yksilöiden ominaisuuksiksi ja nostaa sitä kautta ihmisen 
tuotantokykyä koko elinaikana. Parempi terveydentila voi nostaa 
välittömästi tuottavuutta. Terveys ei näin ollen ole vain sairauden 
esiintymättömyyttä, vaan ennen kaikkea kykyä toimia ja työskennel-
lä yhteiskunnassa. Kirjallisuudessa on dokumentoitu useita kanavia, 
joiden kautta parempi koulutus ja terveys voivat johtaa suoraan pa-
rempaan tuottavuuteen. Parempi koulutus voi esimerkiksi johtaa pa-
rempaan kykyyn oppia uusia asioita. Paremmin koulutettu väestö voi 
omaksua helpommin uutta tekniikkaa jne.

Tutkimuksessa kasvutilinpidon avulla estimoidaan julkisten inves-
tointien ja julkisten koulutus- ja terveysmenojen vaikutuksia yritys-
sektorin tuottavuuteen. Tulokset ovat odotetun kaltaisia; talouden tuo-
tantokapasiteettia kasvattavilla julkisilla menoilla on positiivisia kas-
vuvaikutuksia. Lisäksi tulosten mukaan viimeisten vuosikymmenten 
aikana OECD-maissa tapahtunut tuottavuuden kasvun hidastuminen 
on osin selitettävissä investointiluonteisten julkisten menojen kasvun 
hidastumisella. Julkisten koulutus- ja terveysmenojen kasvuvaikutus 
on suhteessa niiden kokoon samaa luokkaa kuin julkisten infrastruk-
tuuri-investointien ja yksityisen sektorin investointien kasvuvaiku-
tus.
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5HYVÄN VEROJÄRJESTELMÄN 
KEHITTÄMISESTÄ

Reino Hjerppe 

 ...uskon, että minun on syytä maksaa hallitukselle osa tulois-
tani veroina, jotta auttaisin maani asioiden hoitamista...

 ... verot pitää maksaa epäröimättä. Verot ja kuolema ovat elä-
män tosiasioita...

Kahden veronmaksajan mielipiteet veroista vuonna 2001 
Australiassa tehdyssä mielipidetiedustelussa.

Veropolitiikassa on ollut eri aikoina vallalla erilaisia suuntauksia. 
Euroopan integraatio ja kansainväliset virtaukset vaikuttavat myös 
Suomen veropolitiikkaan. Yhdysvalloissa toteutettiin 1980-luvulla 
merkittävä verouudistus, mikä aiheutti kokonaisen uudistusten aallon 
maailmassa. Suomen veropolitiikka on kokenut 1990-luvulla radi-
kaaleja muutoksia. Nyt on jälleen havaittavissa merkkejä orastavasta 
muutosaallosta. Voimakkaasti etenevä globalisaatio ja eurooppalai-
sen integraation syveneminen antavat aiheen veropolitiikan linjaus-
ten tarkistamiseen. Kansainvälisesti on menossa myös enemmän tai 
vähemmän radikaalien uudistusten aalto, joka heijastelee näitä taus-
tatekijöitä.

Perinteisesti tuloveroa on pidetty veropolitiikan kulmakivenä, johon 
valtaosa maailman välittömän verotuksen järjestelmistä käytännös-
sä jollakin tavoin perustuu. Erityisesti pääomatulojen verottamiseen 
liittyy kuitenkin suuria ongelmia, minkä seurauksena verokirjallisuu-
dessa keskustellaan vilkkaasti erilaisista vaihtoehdoista. Näitä ovat 
muun muassa oman pääoman tuoton vapauttaminen verosta laina-
pääoman tavoin (ns. ACE-malli), tasavero ja meno- ja kulutusveron 
erilaiset muunnelmat.
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5.1 Verotuksen rooli kansantaloudessa

Vero on lainsäädäntöön perustuva pakollinen maksusuoritus julki-
selle vallalle. Verojen keskeisin tehtävä on : tuottaa rahaa 
julkisten menojen kattamiseen. Verotus on myös julkisen sektorin 
toimintojen ylivoimaisesti tärkein rahoitusmuoto. 

Kansantalouden veroaste oli Suomessa 1910-luvulla 8 prosenttia, 
1960-luvun puolivälissä 30,4 prosenttia ja 44,3 prosenttia vuonna 
2004. Verotus on siis pitkällä aikavälillä huomattavasti kiristynyt ja 
julkisen sektorin koko suhteessa koko kansantalouteen on voimak-
kaasti kasvanut.

Vielä 1900-luvun alussa julkinen sektori tuotti pääasiassa julkis-
hyödykkeitä: yleistä turvallisuutta, hallintoa ja maanpuolustusta. 
Maan turvallisuuden ja yleisen lainsäädännön ja järjestyksen ylläpito 
olivat valtion keskeisiä tehtäviä. Myös köyhien toimeentulosta huo-
lehtiminen loi jo perinteisissä yhteiskunnissa tarpeen kerätä veroja 
tai luoda yhteisiä velvoitteita asian hoitamiseksi.1

Nykyisin julkinen sektori jakaa laajasti tuloja uudelleen ja tuottaa 
paitsi yhteisesti myös yksilöllisesti kulutettavissa olevia hyödykkei-
tä, kuten terveys-, koulutus- ja sosiaalipalveluita. Tulojen uudelleen-
jakotehtävä on laajentunut huomattavasti mm. sosiaalivakuutuksen 
(ensisijaisesti eläkkeiden ja sairausvakuutuksen) kehittymisen myötä. 
Julkisen sektorin koko on kasvanut näiden uusien tehtävien myötä. 
Julkishyödykkeiden rooli julkisen sektorin toiminnassa on jäänyt jo 
varsin vähäiseksi, joidenkin arvioiden mukaan vain 10–15 prosenttia 
julkisen sektorin tuotannosta on julkishyödykkeitä. 2

Korkean verotuksen edellytyksenä on, että kansalaiset kokevat ve-
rotuksen oikeudenmukaiseksi ja tehokkaaksi. Suomalaiset ovatkin 
hyväksyneet melko yksimielisesti nykyisen verotason. Tämän hy-

1  Köyhäinhoidossa velvoitteita oli asetettu 1700-luvulta saakka yksityisille henki-
löille (tilallisille) ja seurakunnat osallistuivat myös köyhäinhoidon järjestämiseen.
2  Julkishyödykkeet (public goods) ovat yhteistä kulutusta; niistä hyötyvät kaikki 
eikä niiden tuomista eduista voida ketään sulkea pois (esimerkkeinä maanpuolustus ja ylei-
nen kansalaisia turvaava lainsäädäntö).
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väksynnän taustalla on yhteisymmärrys siitä, että verotulot käytetään 
tehokkaasti kansalaisten tarpeita tyydyttäviin kohteisiin.3 Toisaalta 
merkittävien erimielisyyksien puuttuminen voidaan ymmärtää myös 
niin, että verotaakan jakautuminen koetaan kohtuullisen oikeuden-
mukaiseksi.

Vaikka tulojen tuottaminen julkiseen rahakirstuun on verotuksen 
-

koitukseen. Verotusta käytetään myös kannustamaan tai ohjaamaan 
taloudenpitäjiä valittujen yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden toteut-
tamiseen. Verotus on siis keskeinen talous- ja yhteiskuntapolitiikan
instrumentti samalla tavoin kuin julkiset menot ja julkisen vallan 

tavoitteista, jotka ilmenevät mm. verotukina. Jotta ymmärrettäisiin 
koko verojärjestelmän kokonaisuus ja toiminta, on syytä ottaa myös 
verotuet huomioon.

5.2 Verot vaikuttavat taloudenpitäjien valintoihin

Verotus vaikuttaa merkittävästi kansantalouden toimintaan ja raken-
teeseen. Verotus muuttaa sekä taloudenpitäjien budjetteja (käytettä-
vissä olevia tuloja) että suhteellisia hintoja (verottamalla eri kohteita 
eri tavalla). Budjettien ja suhteellisten hintojen muutokset johtavat 
kotitalouksissa ja yrityksissä uusiin valintoihin ja siis muutoksiin 
taloudellisessa käyttäytymisessä. Muutokset kohdistuvat työvoiman 
tarjontaan ja kysyntään, investointeihin ja niiden rahoitukseen, ris-
kinottoon, säästämisen tasoon ja muotoihin. Vaikutukset kohdistuvat 
sekä taloudelliseen kasvuun että tulonjakoon. Perintö- ja lahjaverotus 
vaikuttaa sukupolvien välisiin varallisuuden siirtoihin ja uusien su-
kupolvien lähtöasemaan. 

Julkistalouden tutkimuksessa verotuksen vaikutusten tutkiminen on-
kin yksi kaikkein keskeisimmistä haasteista, sillä verotuksen vaiku-
tusten tunteminen on tehokkaan talouspolitiikan kannalta ydinkysy-
myksiä. Vaikutuksista ei ole kuitenkaan helppo saada yksikäsitteistä 

3  Vanha sanonta: verotus ilman edustuksellista päätöksentekoa on tyranniaa.
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tietoa, minkä vuoksi on tärkeä panostaa verotuksen vaikutuksia sel-
vittävien menetelmien ja mallien kehittämiseen. 

5.3 Hyvän verojärjestelmän kehittämiseen liittyviä 
näkökohtia

Verotuksen taloudellisten vaikutusten tunteminen on tärkeätä sekä  
verojärjestelmän suunnittelun kannalta että käytettäessä verotusta 
yhteiskunnan ohjauskeinona. Veropolitiikka on vahvasti kansallis-
valtion päätöksentekoon sidottua. Silti ulkomaankauppaan ja yritys-
ten kansainväliseen kilpailukykyyn liittyvät näkökohdat ovat aina 
vaikuttaneet veropolitiikan muotoutumiseen.

Käytännön veropolitiikassa vaikuttavat monet näkökohdat ja etu-
intressit. Vaikka verotus perustuu monille yleisille periaatteille, niin 
käytännössä verorakenne on tulos erilaisista poliittisista kompromis-
siratkaisuista. Ajatukset hyvästä verojärjestelmästä muuttuvat sekä 
tutkimuksen että kansainvälisten kokemusten myötä. Muissa maissa 
tehdyt veroreformit vaikuttavat veropolitiikasta käytävään keskus-
teluun.4 Muutokset verorakenteessa – erityisesti tuloverotuksessa 
– ovat vuoden 1990 jälkeen olleet syvällisiä.

Verotusta tulisi kernaasti kehittää johdonmukaisena kokonaisuutena. 
Verojärjestelmän suunnittelun ja kehittämisen kannalta merkittäviä 
kysymyksiä ovat: mikä tulisi valita veropohjaksi ja mikä tulisi olla 
välillisen ja välittömän verotuksen sekä sosiaaliturvamaksujen kes-
kinäinen suhde. Eri maiden välillä on tässä huomattavia eroja. Kes-
keisiä kysymyksiä ovat myös, miten luodaan oikeudenmukainen ja 
tehokas verojärjestelmä, hallinnollisesti yksinkertainen ja kustannus-
tehokas järjestelmä jne. On erittäin merkittävä asia, jos veroastetta tai 
verorakennetta muuttamalla voidaan vaikuttaa taloudellisen kasvun 
vauhtiin vaikkapa vain muutamalla prosentin kymmenysosalla. Pit-
källä aikavälillä tällä on suuri merkitys elintason kehittymisen kan-
nalta.

4  Verorakenteen poliittisen valinnan perusteita tarkastellaan poliittisessa taloustie-
teessä ns. julkisen valinnan (public choice) koulukunnan tutkimuksissa.
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Kansantaloudellisesti verotus siirtää resursseja yksityiseltä sektorilta 
(henkilöiltä, yrityksiltä) julkiselle sektorille. Verotus vähentää siten 
ainakin lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna yksityisen sektorin käytet-
tävissä olevia voimavaroja (tuloja).5 Julkinen sektori käyttää nämä 
resurssit poliittisten päätösten mukaisesti hyväksyttyihin tarkoituk-
siin. Taustalla on ajatus siitä, että näin parannetaan yhteiskunnan hy-
vinvointia. Kun julkisen sektorin tehtävät vaihtelevat eri aikoina ja 
maittain hyvinkin paljon, niin joudutaan toteamaan, ettei käytännös-
sä ole olemassa mitään yksinkertaista sääntöä sille, kuinka paljon pi-
täisi verottaa ja miten paljon julkiselle sektorille pitäisi siirtää yhteis-
kunnan resursseja. Näitä kysymyksiä voidaan arvioida taloustieteen 
menetelmillä, mutta käytännössä julkisen sektorin tehtävät ja suu-
ruus ratkaistaan viime kädessä poliittisen päätöksenteon tuloksena. 
Periaatteessa julkisen sektorin koko edustuksellisessa demokratiassa 
määräytyy siis edustavan äänestäjän preferenssien mukaisesti.6

5.4 Verotuksen tehokkuus

Verotuksella toteutettavan resurssien siirron sektoreiden välillä tulisi 
tapahtua mahdollisimman tehokkaasti. Tehokkuuskäsitteeseen liittyy 
ajatus, että verotus kokonaisuutena tapahtuisi mahdollisimman pie-
nin yhteiskunnallisin kustannuksin. Verotus sinänsä ei siis saisi aihe-
uttaa suuria hyvinvoinnin menetyksiä, koska seurauksena voisi olla 
tilanne, jossa verotuottojen käytön aiheuttama hyvinvoinnin lisäys ei 
enää vastaisikaan verotuksen aiheuttamaa hyvinvointitappiota, jol-
loin yhteiskunnan kokonaishyvinvointi itse asiassa alenisi. 

Verotuksen käytännön toimeenpanossa tehokkuuskäsite liitetään 
usein verotuksen hallinto- ja toimeenpanokustannuksiin. Verotus on 
hallinnollisesti tehokasta, jos verot kootaan mahdollisimman vähäi-

5  On tietysti periaatteessa mahdollista, että julkiseen sektoriin siirretyt resurssit 
(jotka käytetään esimerkiksi koulutukseen) lisäävät taloudellista kasvua, jolloin pitemmällä 
aikavälillä yhteiskunnan koko jaettavissa oleva tulo kasvaa. Tällöin todellakin verotuottojen 
käyttö julkisella sektorilla on parantanut hyvinvointia.
6  Tämä on tietenkin erittäin voimakkaasti yksinkertaistava toteamus. Ns. public 
choice-koulukunta taloustieteissä tutkii, miten päätökset tosiasiallisesti syntyvät – lähtökoh-
tanaan oletus, että myös byrokraatit ja poliitikot ovat itsekkäitä toimijoita.
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sin kustannuksin sekä verohallinnolle että verovelvolliselle.7 Ve-
rojen yhteiskunnalliset hallinnointikustannukset määräytyvät sekä 
verohallinnon kustannusten että veronmaksajille aiheutuvien hallin-
tokustannusten summana. Taloustieteellisen kirjallisuuden mukaan 
pelkästään verotuksen hallinto- ja toimeenpanokustannusten tarkas-
telu on kuitenkin liian suppea – vaikkakaan ei suinkaan vähäpätöinen 
– tehokkuuden tarkastelutapa.

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa verotuksen tehokkuuskäsite lii-
tetään ensisijaisesti verotuksen aiheuttamien talousyksiköiden valin-
tojen muutosten hyvinvointiseurauksiin. Optimaalisen verotuksen 
tarkastelu lähtee siitä, että tietty verotulokertymä pystyttäisiin kanta-
maan mahdollisimman pienin tehokkuustappioin. Tällöin tarkastelun 
kohteena ovat yritysten ja kotitalouksien käyttäytymisreaktiot, jotka 
vaikuttavat näiden tehokkuustappioiden suuruuteen. Pääsääntönä on, 
että mitä voimakkaampi on käyttäytymisreaktio, sitä suurempi on 
myös verotuksen hyvinvointi- tai tehokkuustappio. Tästä seuraa, että 
verokannan tulisi olla yleensä mieluummin pienempi kuin suurempi, 
jotta tehokkuustappiot minimoituisivat. Jos optimaaliseen verotuk-
seen liitetään kuitenkin myös tulonjakotavoitteita, optimaaliset vero-
säännöt muuttuvat ja ne tulevat hyvin monimutkaisiksi. Esimerkiksi 
tehokkuuden nimessä ruuan verotus voisi olla korkea koska ruuan 
kysyntä reagoi varsin vähän verotuksen tasoon (ruoka on välttämät-
tömyyshyödyke). Ruuan kulutus on kuitenkin suhteellisesti suurem-
pi pienituloisten budjetissa ja silloin tulonjakonäkökohdat puoltavat 
alhaista ruuan verotusta. Optimaalinen verotus riippuu siitä, miten 
suuri paino oikeudenmukaisuus- ja tulonjakonäkökohdille asetetaan. 

Verotuksen tehokkuustarkastelu voidaan edellä esitetyn lisäksi liit-
tää myös markkinoiden toiminnassa esiintyvien puutteiden korjaa-
miseen. Esimerkiksi ympäristön pilaantumista voidaan pyrkiä torju-
maan verottamalla saastepäästöjä. Tällöin verotus voi periaatteessa 
suoraan lisätä hyvinvointia parantamalla ympäristöä.

7  Verotuksen tehokkuutta saatetaan mitata esimerkiksi suhteuttamalla verojen ke-
ruukustannukset veron tuottoon.
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Verotuksen tehokkuuden tutkimus on tuottanut jatkuvasti uusia tu-
loksia. Uudet empiiriset tutkimusmenetelmät ja paremmat empiiriset 
aineistot antavat viitteitä myös sille, mihin suuntaan teoreettista työtä 
tulee kehittää. Koska empiirinen tieto verotuksen tehokkuustappioi-
den suuruudesta on tällä hetkellä vielä kovin puutteellista, verotuk-
sen allokaatiovääristymien ja tehokkuustappioiden estimointi on tu-
levaisuuden verotutkimuksessa keskeisimpiä ja mielenkiintoisimpia 
haasteita.

5.5 Verotuksen oikeudenmukaisuus

Verotuksen legitimiteetin kannalta on tärkeätä, että kansalaiset koke-
vat verotuksen oikeudenmukaiseksi. Keskeisimpänä verotuksen pe-
riaatteena pidetään maksukykyä. Maksukyvyn osoittajana pidetään 
yleensä tuloja tai varallisuutta.8 Myös kulutusta tai kulutusmahdol-
lisuuksia voidaan pitää maksukyvyn osoittajana. Niinpä verokirjal-
lisuudessa onkin paljon keskustelua tuloverotuksen tai kulutuksen 
verotuksen paremmuudesta. Käytännössä tulot kuitenkin dominoivat 
eri maiden verojärjestelmien perustana, vaikkakin monissa tulovero-
järjestelmissä on kulutusverotuksen piirteitä. 

Maksukykyyn liittyy kaksi keskeistä periaatetta. Ensimmäisen mu-
kaan samassa asemassa olevien tulisi maksaa yhtä paljon veroja (ho-
risontaalinen oikeudenmukaisuus). Toisen periaatteen mukaan taas 
eri asemassa tulisi maksaa erisuuruisia veroja (vertikaalinen oikeu-
denmukaisuus). Tämä toteutuu esimerkiksi niin, että suurituloinen 
maksaa suhteellisesti enemmän veroa kuin pienituloinen (progressii-
vinen verotus).

Oikeudenmukaisuuskäsite voidaan ulottaa myös sukupolvien väli-
seen tarkasteluun. Näkökulmalla on merkitystä, sillä jonakin hetkenä 
tarkasteltuna henkilöiden väliset tuloerot voivat olla kovin erilaiset 
kuin tarkasteltaessa tuloeroja koko elinkaaren yli. Useat tutkimukset 
viittaavat siihen, että tuloerot elinkaaren yli ovat pienempiä kuin het-

8  Taustalla on ns. laaja tulokäsite, joka on kehittäjiensä mukaan nimetty usein 
Shantz-Haig-Simons tulokäsitteeksi.
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kelliset tuloerot. Esimerkiksi opiskelija on pienituloinen, mutta koko 
elinkaaren mitassa samainen henkilö voi osoittautuakin suurituloi-
seksi.

Mikäli henkilö ei jätä perintöjä, niin elinkaaren aikaiset tulot ovat 
yhtä suuret kuin elinaikainen kulutus. Vuotuiset erot tulojen ja kulu-
tuksen välillä johtuvat tällöin ainoastaan näiden virtojen erilaisesta 

-
destä.

Maksukyvyn ohella toinen keskeinen verotuksen periaate on etupe-
riaate. Tämän periaatteen soveltamisessa lähtökohtana on se, että ne 
jotka saavat etua verotuksesta myös maksavat siitä. Tällainen periaa-
te lähenee käytännössä maksua, jossa saadun edun ja maksun välinen 
yhteys on selkeä. Etuperiaate soveltuu mm. polttoaineverotukseen, 
jossa voidaan ajatella, että paljon autolla ajavat kuluttavat myös pal-
jon teitä, joten polttoaineverotusta voidaan käyttää teiden rahoitta-
miseen. Etuperiaate soveltuu myös moniin sosiaaliturvamaksuihin, 
jotka eivät suoranaisesti ole kuitenkaan vakuutusmaksuja.

5.6 Toimintaympäristön muutos

Verotuksen toimintaympäristö muuttuu talouden toimintaympäris-
tön muuttuessa. Kansainväliset sopimukset, kansainvälinen kaup-
pa, integraatio ja globalisaatio tulee ottaa verotusta suunniteltaessa 
huomioon. Verotusta voidaan harmonisoida, kuten EU:ssa tapahtuu 
luotaessa sisämarkkinoille yhtenäisiä toimintaedellytyksiä. Tämän 
ohella verotus on myös instrumentti kansainvälisessä kilpailussa: ve-
rojärjestelmällä voidaan vaikuttaa yritysten kansainväliseen kilpailu-
kykyyn suhteessa muiden maiden yrityksiin.

Kansainvälinen toimintaympäristö vaikuttaa nykyisin aiempaa enem-
män kotimaisen veropolitiikan mahdollisuuksiin ja suuntautumiseen. 
EU asettaa verotukselle tiettyjä reunaehtoja, jotka liittyvät sisämark-
kinoiden toimintaan. Tällöin puhutaan verotuksen harmonisoinnista 
EU-maissa.
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Vaikka EU:ssa verotus on ensisijaisesti kansallisen tason asia, niin 
sisämarkkinoiden kehittymisen myötä tulee uusia haasteita myös ve-
ropolitiikan yhtenäistämiselle. Jokaisen EU-maan erilainen verojär-
jestelmä on melkoinen kustannustekijä yrityksille ja vaikuttaa paljon 
myös henkilöiden liikkumisen motiiveihin ja ehtoihin EU:ssa. 

Haitallisen verokilpailun estäminen on ollut pitkään kansainvälisen 
veropolitiikan asialistalla. EU:lla on asiasta Code of Conduct. OECD 
pitää haitallisen verokilpailun estämistä työlistallaan. Myös WTO on 
ottanut kantaa verokilpailuun. Komission uuden tyyppinen aktivoitu-
minen haitallisen verokilpailun estämisessä ja veropohjan harmoni-
sointihankkeissa sekä aktiivinen vaikuttaminen EY-tuomioistuimen 
toimintaan edistävät verotuksen harmonisointia Myös EY-tuomiois-
tuin on ottanut aiempaa itsenäisemmän roolin antaessaan päätöksiä 
yritystuista tai sisämarkkinoiden toimintaa haittaavista verosäännök-
sistä.

Joissakin arvioissa verokilpailun on nähty alentavan liikkuvien 
pääomien veroprosentin nollaan (race to the bottom). Zodrowin ja 
Mieszkowkin (1986) tutkimus on tästä klassinen esimerkki. Toinen 
merkittävä aihetta koskeva tutkimus on Wildasinin (1989). Verokil-
pailututkimuksen juuret juontavat kuitenkin jo Tieboutin (1956) tut-
kimukseen paikallisten julkishyödykkeiden kilpailevasta tarjonnasta. 
Teoreettinen tutkimus on myös esittänyt, että pienten maiden tulisi 
suuria maita aktiivisemmin alentaa verokantojaan, koska niiden ve-
ropohjat ovat huomattavasti liikkuvampia. Tutkimusten perusteella 
verokilpailua lisää edelleen pääomien lisääntynyt liikkuvuus ja vä-
hemmän keskittynyt tuotantorakenne.

Nämä teoreettiset tutkimukset saavat tukea myös todellisuudesta. 
Teollistuneiden maiden nimelliset yhteisöverokannat ovat selvästi 
alentuneet. Kun EU15-maiden keskimääräinen yhteisöverokanta oli 
1980-luvun puolivälissä vielä noin 50 prosenttia, vuoteen 2004 men-
nessä se oli alentunut noin 30 prosenttiin. Pienillä mailla näytti myös 
olevan alemmat verokannat kuin suurilla mailla. Lisäksi useimmat 
varallisuusveroa keränneet maat (mm. Suomi) olivat poistaneet tä-
män veron.

j44.indb   83 5.9.2006   18:36:47



Reino Hjerppe

84

Empiirinen näyttö ei kuitenkaan kokonaan ole yhdenmukaista teori-
an kanssa. Esimerkiksi Devereux et al. (2004) ovat selvittäneet, että 
pääomatuloista saadut verotuotot eivät ole alentuneet viimeisen 20 
vuoden aikana Euroopan unionissa, vaikka pääoman liikkuvuus on 
tuona aikana lisääntynyt. Tosiasiassa yhteisöverotuotot ovat kasva-
neet EU:ssa sekä suhteessa bruttokansantuotteeseen että kokonaisve-
rotuloihin. Näin on tapahtunut erityisesti myös Suomessa. Pääoma-
tulojen verotus ei siten ole hävinnyt: ”race to the bottom” -ilmiötä ei 
ole ainakaan tähän mennessä tapahtunut.

”Race to the bottom” -hypoteesi perustuu melko rajalliseen määrään 
oletuksia, kuten Krogstrup (2004) osoittaa. Monet tekijät saattavat 
rajoittaa hypoteesin toteutumista. Suuret maat voivat asettaa 
korkeampia verokantoja kuin pienet, koska niiden veropohjat 
ovat vähemmän liikkuvia. Lisäksi paikalliset talouskeskittymät 
(local agglomeration economies) luovat edellytykset erityisille 
keskittymiseduille (keskittymisestä aiheutuville voitoille), joiden 
verottamisella ei ole vaikutusta pääomien liikkumiseen. Myös 
yritysten merkittävä ulkomaalaisomistus alentaa hallitusten halua 
alentaa veroprosentteja. Viimeksi mainittu perustuu oletukseen, 
jonka mukaan kansalliset hallitukset eivät piittaa ulkomaalaisten 
verotaakasta.

Verotulojen kasvusta osa selittyy muilla tekijöillä. Devereux et al. 
(2004) esittävät, että pääsyy Iso-Britannian yhteisöverojen kasvuun 
on veropohjan laajentaminen, vaikka verokantoja on alennettukin. 
Tämä on kasvattanut yhteisöverojen tuottoa suhteessa BKT:hen.

Krogstrupin (2004) empiirinen analyysi tukee kuitenkin voimak-
kaasti käsitystä, että pääomien lisääntynyt liikkuvuus on vaikuttanut 
pääomatulojen verotuksen keventymiseen EU:ssa 1980-luvulta lähti-
en. On myös näyttöä siitä, että mitä suurempi maa tai taloudellisesti 
keskittyneempi talous on, sitä vähemmän verokilpailu vaikuttaa.  Sen 
sijaan ei juuri ole näyttöä sille, että lisääntynyt ulkomaalaisomistus 
olisi kasvattanut yritysten veroastetta. Johtopäätöksenä voidaan sa-
noa, että verokilpailua esiintyy, mutta se ei vastaan vaikuttavista teki-
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jöistä johtuen ole ainakaan toistaiseksi johtanut ”race to the bottom” 
-ilmiöön.

Tutkittaessa, miten eri maiden verojärjestelmät houkuttelevat suoria 
sijoituksia, vertailuissa käytetään tyypillisesti keskimääräistä efektii-
vistä veroastetta. de Mooij et al. (2003) tutkimuksessa saatiin näyttöä 
keskimääräisen efektiivisen veroasteen vaikutuksista investointien 
sijoittamispäätöksiin. Devereux et al. (2004) tutkimuksessa taas saa-
tiin näyttöä keskimääräisen efektiivisen veroasteen käytöstä, kun kil-
paillaan veropohjista.

Kansainvälisestä verokilpailusta on useita viitteitä. Missä määrin 
kilpailu on vaikuttanut verotuottoihin, on jossain määrin kuitenkin 
epäselvää. Tähän saakka on paljon keskusteltu nimenomaan pääoma-
tulojen ja yritysten verotuksesta, jotka nähdään erityisen alttiiksi ve-
rokilpailulle. Uudessa tietoperusteisessa kansantalouden kehittämis-
strategiassa yhä tärkeämmäksi tekijäksi on muodostumassa korkea 
osaaminen ja siihen liittyvä työvoiman liikkuvuus. 

Kansainvälisen kilpailun paine ei kuitenkaan rajoitu pelkästään vero-
tukseen. Yhä enemmän se kohdistuu myös julkisiin menoihin. Tämä 
on johtanut käsitteeseen systeemikilpailu: kilpailua ei käydä vain ve-
rotuksen foorumilla, kilpailun kohteena on myös se, mitä verotuksel-
la tarjotaan eli palvelut, infrastruktuuri ja tulonsiirrot.

Yritysverotusta on perinteisesti suunniteltu pääosin kotimaisista läh-
tökohdista. Lisääntyvän verokilpailun olosuhteissa yritysten kan-
sainvälinen verotus saa aiempaa suuremman merkityksen. Vaikka 
empiiriset havainnot viittaavat siihen, että suuret maat ovat vähem-
män sensitiivisiä verokilpailulle kuin pienemmät maat, niin jopa Yh-
dysvalloissakin tuorein verolainsäädäntö kiinnittää paljon huomiota 
yritysten kansainväliseen verokohteluun (Hines, 1996).

Erityisesti pienet maat kohtaavat kansainvälisessä yritysverotuksessa 
vaikean dilemman. Toisaalta kansainvälinen verokilpailu ja monikan-
sallisten yritysten voimakas pyrkimys verojen välttämiseen painavat 
verotusta alaspäin. Toisaalta korkean verotuksen puolesta puhuu pyr-
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kimys pitää pääomatulojen verotus samalla (korkealla) tasolla kuin 
työn tulojen verotus, jotta voitaisiin välttää laaja henkilökohtainen 
verojen välttämistoiminta. Myös tehokkuussyistä olisi järkevää ve-
rottaa monikansallisten yhtiöiden paikallisesti ansaitsemia puhtaita 
voittoja (renttejä) jotka eivät aiheuta tehokkuustappioita. Lisäksi on 
poliittisesti laajasti suosittua pitää yritysten verotus ankaralla tasol-
la.

Toisaalta on paljon tutkimuksia jotka osoittavat että verotus on tärkeä 
tekijä monikansallisten yritysten toimintojen sijoittumisessa ja rahoi-
tuspäätösten teossa.

Yritys- ja pääomaverotuksessa ei tultane lähiaikoina näkemään kovin 
pitkälle vietyä harmonisointia, vaikka se ehkä alentaisikin yritysten 
transaktiokustannuksia ja parantaisi sisämarkkinoiden toimintaa.   Ve-
rokilpailulla on omat kannattajansa, jotka katsovat että verokilpailu 
pitää kurissa liiallista verointoilua. Verotus ei kuitenkaan tule yritys-
ten osalta säilymään muuttumattomana. Harmonisointipyrkimyksiä 
tullaan jatkamaan ja haitalliseen verokilpailuun tullaan puuttumaan 
kansainvälisten kilpailusääntöjen nojalla.
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6
SUOMEN VEROTUKSEN 

KEHITYSPIIRTEITÄ 
1960-LUVULTA 2000-LUVULLE

Outi Kröger 

Tässä luvussa luodaan katsaus Suomen verojärjestelmän kehityksen 
yleispiirteisiin 1960-luvulta alkaen. Aluksi tarkastellaan yleistä toi-
mintaympäristön muutosta ja sen edellyttämiä verouudistuksia. Sen 
jälkeen arvioidaan verouudistusten vaikutusta veroasteisiin. Lopuksi 
tarkastellaan Suomen verorakennetta, sen kehitystä ja nykytilaa ver-
rattuna muihin maihin.

6.1 Toimintaympäristön muutos ja verouudistukset 

Suomi on kehittynyt 1960-luvulta kapean maatalousvaltaisen tuotan-
torakenteen ja tiukan säännöstelyn maasta avoimeksi, tuotantoraken-
teeltaan monipuoliseksi markkinataloudeksi. Samalle ajanjaksolle 
ajoittuu myös julkisen sektorin roolin nopea kasvu. Tätä kehitystä 
kuvaa verojen bkt-osuuden nousu 1960-luvun puolivälin 30 prosen-
tista lähes 45 prosenttiin vuonna 2005.

Myös Suomen verojärjestelmä on läpikäynyt näiden 40 vuoden aika-
na merkittäviä muutosvaiheita. Eri ajankohtina veropolitiikan paino-
tukset ja tavoitteet ovat vaihdelleet. Elinkeinoverotusta ja maatilata-
louden verotusta koskevissa uudistuksissa 1960-luvun lopulla vero-
tuksen tavoitteeksi asetettiin talouskasvun edistäminen investointien 
kasvun kautta. Samoihin aikoihin yksityishenkilöiden tuloveroja ja 
sosiaaliturvamaksuja ryhdyttiin käyttämään sekä aktiivisen tulonja-
kopolitiikan välineenä että kasvavien julkisten menojen tuottoisana 
rahoituslähteenä. 1970-luvulla öljykriisin aiheuttaman taantuman 
jälkeen yritysverotusta alettiin hyödyntää suhdannepolitiikassa. Seu-
raavina vuosina säädettiin lukuisia määräaikaisia verolakeja inves-
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tointien ja työllistämisen kannustamiseksi. Myös aluepolitiikka sai 
noina vuosina entistä voimakkaamman jalansijan yritysverolain-
säädännössä. Tämä tapahtui erityisten kehitysalueille suunnattujen 
veronhuojennusten myötä. Monet 1970-luvun suhdannepoliittisista 
huojennuslaeista pysyivät voimassa pitkälle 1980-luvulle.

Suomen taloudellinen integroituminen länteen, säännöstelyn pur-
kaminen hyödyke- ja rahoitusmarkkinoilla sekä keskustelu korkean 
veroasteen haitallisista vaikutuksista talouden aktiviteettiin alkoivat 
1980-luvulla vaikuttaa veropolitiikan suuntaan. Vuosikymmenen lo-
pulla käynnistyi verouudistusten sarja, joka perusteellisesti moderni-
soi Suomen verojärjestelmän ja sopeutti sen kansainvälistyneeseen 
markkinatalouden ympäristöön. Muutoksia kokivat tuloverotuksen 
ja liikevaihtoverotuksen ohella monet pienempituottoiset veromuo-
dot. Kiihtynyt talouden kansainvälistyminen ja verokilpailu vaikutti-
vat entistä enemmän veropoliittiseen ajatteluun 1990-luvulla. Samal-
la myös Euroopan yhteisöjen verolainsäädäntö alkoi ohjata Suomen 
verotuksen kehittymistä. Aluksi vaikutus koski lähinnä välillistä ve-
rotusta, mutta myöhemmin varsinkin 2000-luvun puolella myös yh-
teisö- ja pääomaverotusta (ks. luku 13).

Tuloverotus on Suomen verojärjestelmän peruspilareita. Merkittä-
vimmät tuloverouudistukset ajoittuivat 1960-luvun lopulle, 1980- ja 
1990-lukujen taitteeseen sekä vuosiin 1993 ja 2005. Näistä varhai-
simmat uudistukset 1960-luvun lopulla olivat taustaltaan pitkälti 
kotimainen ilmiö. Vanhaa säännöstöä modernisoitiin tuomalla mm. 
elinkeinoverotukseen liiketaloudellista käsitteistöä ja ajattelutapaa. 
Maatilatalouden verotuksessa otettiin huomioon olosuhteiden voi-
makas muutos. Verotuksessa siirryttiin peltoalaan perustuvasta pinta-
alaverotuksesta todellisen tulon verotukseen (Tikka, 1990). Vuoden 
1968 yritysverouudistuksessa taustalla oli myös yritysten pääoman-
muodostuksen tukeminen. Tämä näkyi mm. käyttöomaisuuden pois-
tosäännöksissä, jotka säädettiin huomattavan edullisiksi yrityksille. 
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Taulukko 6.1  Merkittäviä verouudistuksia Suomessa 1960-lu-
vulta lähtien

Voimaantulo-
vuosi

Henkilöiden tuloverotus
– puolisoiden erillisverotus ansiotulojen osalta 1976
– inflaatiotarkistukset veroasteikkoihin ja tärkeimpiin vähennyksiin

aloitettiin
1976

Sosiaalivakuutusuudistus (sove-uudistus)
– sairaus-, tapaturma- ja liikennevakuutuksen etuudet veronalaisiksi

1982
1982

– kansaneläke veronalaiseksi + eläketulovähennys
– työttömyyspäivärahat veronalaisiksi

1985
1985

Kokonaisverouudistus
– veropohjan laajennus ja veroprosenttien alentaminen

1989–1991

– eriytetty tuloverojärjestelmä 1993
Perhetukiuudistus
– erityiset lapsista aiheutuvat verovähennykset poistettiin ja lapsilisiä

korotettiin

1994

Omaisuusverotus
– kiinteistövero 1993
– varallisuusveron poistaminen 2006

Välillinen verotus
– liikevaihtoverouudistus 1991
– liikevaihtoverosta arvonlisäveroon 1994
– luopuminen monista pienehköistä valmisteveroista 1995
– autoverotuksen uudistaminen 2003, 2005
– alkoholiverotuksen alentaminen 2004

Yritys- ja pääomatulojen verotus
Maatilatalouden tuloverolaki MVL
– maatalouden verotuksessa pinta-alaverotuksesta todellisen tulon

verotukseen

1968

Elinkeinotuloverolaki EVL  ja tappiontauslaki
– liiketaloustieteellinen ajattelutapa yritysverotukseen

1969

Kokonaisverouudistus
– veropohjan laajennus ja veroprosenttien alentaminen
– liiketulon harkintaverotuksen poistaminen
– yhtiöveron hyvitysjärjestelmä (avoir fiscal)

1989–1991

1991
1990

Yritys- ja pääomatulojen verouudistus
– eriytetty tuloverojärjestelmä

1993

Vuoden 2005 verouudistus
– yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopuminen
– osinkojen osittainen verovapaus (kahdenkertainen verotus)

2005

Henkilöiden tuloverotus oli vielä 1960-luvun puoliväliin asti suhteel-
lisen lievää. Vuonna 1967 lähes kaikissa tuloluokissa verotusta kiris-
tettiin tuntuvasti (15%). Tuloveroasteikot säilyivät muuttumattomina 
vuoden 1973 loppuun asti, ja progressiivisen veroasteikon takia in-
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-
-

tarkistukset veroasteikkoihin ja tärkeimpiin vähennyksiin aloitettiin 

tuloveron todellista alentumista, sillä reaaliansioiden kasvun takia 
verotus kiristyi aina 1980-luvun lopulle asti. Vuonna 1989 aloitetussa 
kokonaisverouudistuksessa tuloverotusta kevennettiin jonkin verran 
ja liikevaihtoveroprosenttia nostettiin (Andersson, 1990).  Ansiotulo-
verotuksen veroasteet kääntyivät taas nousuun 1990-luvulla hallitus-
ten paikatessa budjettialijäämiään. 

Henkilöverotuksen merkittäviä periaatteellisia uudistuksia oli avio-
puolisoiden ansiotulojen yhteisverotuksesta luopuminen vuonna 
1976. Pääomatulojen yhteisverotus säilyi kuitenkin vuoden 1990 lop-
puun asti1 (Andersson 1990). Sosiaalietuusjärjestelmää uudistettiin 
1980-luvun alussa korottamalla sairaus-, tapaturma- ja liikenneva-
kuutuksen etuustasoja ja säätämällä etuudet veronalaisiksi. Kansan-
eläkeuudistuksen yhteydessä myös kansaneläke tuli veronalaiseksi. 
Uudistus toteutettiin kuitenkin ns. vähennysperiaatteella eli täyden 
kansaneläkkeen määrän verottomuus turvattiin erillisellä eläketulo-
vähennyksellä2 (Komiteanmietintö 1994). Työttömyysturva uudistet-
tiin vuonna 1985, jolloin ansio- ja peruspäivärahoja korotettiin ja ne 
muuttuivat veronalaisiksi (Niemelä – Salminen, 2003).

Yritysverotusta alettiin entistä enemmän käyttää suhdanne- ja raken-
nepolitiikan välineenä 1970-luvulla. Tämä johti verotuksessa alueel-
listen ja toimialakohtaisten verotukien aktiiviseen käyttöön. Valtiova-
rainministeriön työryhmän selvittäessä 1980-luvun jälkipuoliskolla 
verotukseen sisältyviä tukia yritysverolainsäädännöstä löydettiin 26 
merkittävää verotukea (Valtiovarainministeriö, 1988). Monet niistä 

1 Vanhan Tulo- ja omaisuusverolain (TOL 1943) mukaan puolisoiden verotus oli 
yhteisverotusta. Verovelvolliset jaettiin kuitenkin kolmeen veroluokkaan perhesuhteiden 
mukaisesti. Vuoden 1974 Tulo- ja varallisuusverolain mukaan sovellettiin epäsuoraa tasaus-
järjestelmää käyttämällä kahta asteikkoa vuonna 1975, joista lievempää sovellettiin yhteis-
verotettuihin puolisoihin ja alaikäisen lapsen huoltajaan (Tikka, 1990). 
2 Vähennyksen täysi määrä on kytketty kansaneläkkeen vuotuiseen markkamää-
rään. Vaihtoehtoisena tapana olisi ollut vähimmäiseläkkeen tason korottaminen niin, että 
siitä jää eläkkeensaajalle käteen vähimmäiseläkkeen suuruinen määrä. Tästä luovuttiin mm. 
siitä syystä, että menettely olisi nostanut veroastetta yhdellä prosenttiyksiköllä.
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oli suunnattu tietyille toimialoille kuten esimerkiksi teollisuuteen ja 
merenkulkuun tai kehitysalueiden tiettyihin toimintoihin. Kaikkiaan 
verotukia oli eri veromuodoissa yli 200 kappaletta: verovapauksia, 
verovähennyksiä, alempia verokantoja tms. Verotukien määrä oli 
vielä 1980-luvun lopulla yli 18 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Veropohja oli tämän vuoksi kapea ja verokannat ylhäällä; esimerkik-
si nimellinen yhteisöveroprosentti oli korkea, mutta verotukien takia 
efektiivinen veroaste jäi sangen matalaksi. Kun vielä 1960-luvulla 
yhteisöverot olivat 6 prosenttia verotuotoista, 1980-luvulla niiden 
osuus oli enää 2 prosenttia. 

Kuvio 6.1  Verotuet Suomessa vuosina 1985–2003, prosent-
tia BKT:sta
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Lähde: VATT.

Toinen veropolitiikan käännevaihe oli 1980-luvun lopun verouu-
distus. Sen taustalla olivat kansainväliset esimerkit. Tuloverotusta 
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uudistettiin 1980-luvun alussa USA:ssa. Martin Feldstein, joka oli 
USA:n verouudistusten keskeisiä vaikuttajia kiteyttää uudet paino-
tukset neljään toisiinsa kiinteästi liittyvään seikkaan: käyttäytymistä 
säätelevät kiihokkeet, pääomanmuodostus, resurssien tehokas käyttö 
ja budjettialijäämien vastustaminen. Iso-Britanniassa tehtiin 1980-
luvulla uudistuksia, jotka periaatteessa olivat USA:n kokonaisvero-
uudistuksen suuntaisia. Useimpien OECD-maiden veropoliittista ke-
hitystä on sittemmin leimannut USA:n ja Iso-Britannian esimerkki, 
veropohjat ovat laajentuneet ja verokannat alentuneet. 

Pääomamarkkinoiden vapautuminen ja nopea kansainvälistyminen 
1980-luvun lopulla muuttivat talouden toimintaympäristöä voimak-
kaasti. Tämä vaati monia maita sopeuttamaan verojärjestelmäänsä 
kansallisten veropohjien säilyttämiseksi. Suomen laaja julkinen sek-
tori, säännöstellyt pääomamarkkinat sekä työ- ja tuotantomarkkinoi-
den heikko kilpailukyky olivat haasteiden edessä. 1980-luvun lopun 
jälkeen toteutetuissa yritys- ja pääomatulojen verouudistuksissa kan-
sainvälinen veropoliittinen kilpailu oli taustalla yhtenä tärkeänä te-
kijänä.

Tuloverotukselle oli 1960-luvun lopulta lähtien ominaista korkeat 
veroprosentit ja kapea veropohja (Taulukko 6.2). 1980-luvun lopulla 
veroprosentit kääntyivät laskevaan suuntaan samalla kun veropohjaa 
laajennettiin. Kunnallisveroäyrin hinnoissa vastaavaa muutosta ei ta-
pahtunut. Veroprosenttien lasku ja veropohjan laajentuminen veivät 
legaalisia verokantoja lähemmäksi efektiivisiä veroasteita.

Henkilöverotuksen veropohjaa laajennettiin jo 1980-luvun alkupuo-
liskolla säätämällä joukko tulonsiirtoja veronalaisiksi. Veropohjaa 
laajensi myös luovutusvoittoverotuksen uudistaminen vuonna 1986, 
jolloin myyntivoiton täydellinen verovapaus 5 tai 10 vuoden omis-
tusajan jälkeen poistettiin (Tikka, 1990). Korkomenojen vähennysoi-
keuden rajoittaminen aloitettiin 1975. 
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Taulukko 6.2  Verokantojen kehitys 1965–2005, prosenttia

Verolaji 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Luonnolliset henkilöt
– valtionvero, korkein marg. 46 53 51 51 51 43 39 37,5 33,5
– kunnallisvero, keskimäärin 12* 14,4 15,6 15,9 16,0 16,5 17,5 17,7 18,3
– kirkollisvero 0,95* 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Korkein marginaalivero yht. 58,95 68,4 67,7 68,1 68,2 60,8 57,8 56,5 53,1

Yhteisöt
– valtionvero 48 43 43 43 43 25 25 29 26
– kunnallisvero, Hki 12 14,4 15,4 15,6 15,7 16,2 - - -
– kirkollisvero, Hki 0,95 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 - - -
Yhteensä 60,95 58,4 59,5 59,8 59,9 42,4 25 29 26

Välillinen verotus
– liikevaihtovero /

arvonlisävero (1995->)**
11 12 12 16 19 20 22 22 22

Luvut eivät sisällä sosiaalivakuutusmaksuja.

* Vuoden 1965 veroäyrin hinta ja kirkollisvero ovat Helsingistä.

** Prosentit on laskettu verottomasta hinnasta. Vuoteen 1991 asti liikevaihtovero laskettiin 
verollisesta hinnasta.

Lähde: Verohallitus, Verolait.

Ensimmäiset askeleet pääomamarkkinoiden vapautumisen jälkeisellä 
verouudistusajanjaksolla otettiin vuosien 1989–1991 kokonaisvero-
uudistuksessa. Siinä veropohjaa laajennettiin ja veroprosentteja alen-
nettiin kansainvälisen mallin mukaisesti sekä yritys- että henkilöve-
rotuksessa. Uudistuksen taustalla oli ajatus laajaan tulokäsitteeseen 
perustuvasta verotuksesta. Muun muassa luovutusvoittojen verotusta 
kiristettiin edelleen. Henkilöiden pankkitalletusten ja obligaatioiden 
korot olivat olleet pitkään verovapaita ja ne tulivat vasta vuonna 1991 
lähdeverotuksen piiriin. Yhteisöverotuksessa otettiin käyttöön yhtiö-
veron hyvitysjärjestelmä vuonna 1990.

Vuoden 1994 perhetukiuudistuksessa lapsiperheiden tuki keskitettiin 
lapsilisiin poistamalla erityiset lapsista aiheutuvat verovähennykset 
ja korottamalla vastaavasti lapsilisien määriä (Komiteanmietintö 
1994).

Uusi vaihe veropoliittisessa ajattelussa seurasi pian. 1990-luvun 
alussa muut pohjoismaat olivat omaksuneet eriytetyn tuloverojär-
jestelmän, jossa pääomatuloja verotettiin suhteellisella, ansiotulojen 
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veroprosenttia alemmalla verokannalla. Muut tulot jäivät progressii-
visen verotuksen piiriin. Suomi omaksui samantapaisen järjestelmän 
vuoden 1993 verouudistuksessa. Samalla veropohjaa laajennettiin ja 
useimmat verotuet poistettiin. Toisin kuin 1960-luvun alussa, jolloin 
pohdittiin ansiotuloja raskaammin verotettujen pääomatulojen vero-
tuksen keventämistä, nyt tavoiteltiin kansainvälisesti kilpailukykyis-
tä ja sisäisesti neutraalia pääomaverotusta. Vaikka 1989–1991- ja 
1993-verouudistukset kumpikin pyrkivät poistamaan verotuksen ta-
loudellista toimintaa vääristäviä vaikutuksia, viimeksi mainittu uu-
distus pyrki painotetummin ottamaan huomioon myös muuttuneen 
kansainvälisen toimintaympäristön.

Vuoden 1993 pääomaverouudistuksen jälkeen kaikkiin henkilöiden 
pääomatuloihin kohdistui matala 25 prosentin verokanta, mikä oli 
sama kuin yhteisöveroprosentti. Korkotulojen lähdevero oli tullut 
voimaan jo tätä aiemmin, vuonna 1991. Pankkitalletusten veronhuo-
jennukset – käyttelytilien verovapaus – poistuivat vasta kesällä 2000. 
Määräaikaiset talletusten ja obligaatioiden huojennuslait menettivät 
merkitystään, kun talletuksille säädettiin lähdevero3.

Vuoden 1993 uudistuksessa siirryttiin myös metsän pinta-alavero-
tuksesta puun myyntitulojen verotukseen. Yksityishenkilöt saivat 
tähän vuodelle 2005 ulottuvan siirtymäajan. Myyntitulo verotettiin 
pääomatulona, mutta siirtymäajan pinta-alaverotus jäi ansiotulovero-
tuksen piiriin. Myös kiinteistöjen harkintaverotuksesta, asuntotulon 
verotuksesta, katumaksusta ja manttaalimaksusta luovuttiin ja kysei-
set verot ja maksut korvattiin kiinteistöverolla (Tikka, 2000).

Pääomamarkkinoiden vapauduttua leimaverotus oli Suomessa epä-
yhtenäistä uusien lainainstrumenttien ja ulkomailta tapahtuvasta luo-
tonannosta johtuvan veropohjan kaventumisen takia. Pörssikurssien 
nousu kiihdytti leimaverotuottojen kasvua 1980-luvun lopulla4. Kun 
pörssiosakkeiden leimavero poistettiin vuoden 1992 lopulla, verojen 
määrä palautui aiemmalle tasolleen. Vuonna 1997 voimaan astunut 

3 Korkotulojen lähdevero oli vuonna 1991: 10 %, 1992: 15%, 1993: 20%, 1994–95: 
25%, 1996–1999: 28%, 2000–2004: 29%, 2005– : 28%
4  Leimaverojen määrä kaksinkertaistui noin puolesta miljardista 1,2 miljardiin eu-
roon.
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Varainsiirtoverolaki korvasi Leimaverolain. Varainsiirtoveron tuotto 
on pysytellyt samalla tasolla kuin leimaveron tuotto 1980-luvun al-
kupuolella.

Osakeyhtiön ja osakkaan verotus ja sen integrointiaste on vaihdellut 
eri jaksoina. Vuosina 1965–1968 osakeyhtiöiden kahdenkertaista ve-
rotusta lievennettiin kaksikantajärjestelmällä. Siinä yhtiön jakamaan 
voittoon kohdistui alempi verokanta kuin jakamattomaan voittoon. 
Vuodesta 1969 alkaen osakeyhtiöihin sovellettiin valtionverotuksessa 
osinkovähennysjärjestelmää, jossa osa tai koko osinko voitiin vähen-
tää yrityksen tuloksesta. Verovapaiden tulojen tai vähennysten takia 
voitot eivät tulleet aina edes kertaalleen verotetuiksi, vaikka osinko-
tulojen rajaveroaste olikin korkea. Vuonna 1990 omaksuttu yhtiöve-
ron hyvitysjärjestelmä takasi vähintään voitonjaon yhdenkertaisen 
verotuksen ja eliminoi kahdenkertaisen verotuksen. Kokonaisvero-
uudistus 1989–1991 ja yritys- ja pääomatulojen verouudistus 1993 
poistivat valtaosan yritysten tuloksentasauskeinoista ja verovapaista 
tuloista. Veropohjan laajennuksen vastapainoksi yhteisöverokanta 
alennettiin 25 prosenttiin vuonna 1993. Vuonna 1996 yhteisö- ja pää-
omaveroprosentti nostettiin 28:aan ja vuonna 2000 edelleen 29:ään. 

Kymmenen vuoden tasaisen jakson jälkeen verojärjestelmä oli jäl-
leen uudistuksen tarpeessa. Vuoden 2005 verouudistuksen vauhdit-
tajana oli kaikkialla jatkunut yhteisö- ja pääomaverokantojen lasku. 
Toinen tekijä oli EY:n tuomioistuimen aktiivinen rooli verokoordi-
naatiossa, erityisesti voitonjaon verotuksessa. Tuomioistuimen pää-
töksen mukaan Suomen yhtiöveron hyvitysjärjestelmä ei ollut EU:n 
veroperiaatteiden mukainen. 

Vuoden 2005 verouudistuksessa siirryttiinkin takaisin voitonjaon 
kahdenkertaiseen verotukseen, kuitenkin niin, että vain osa osingois-
ta tuli veronalaiseksi. Julkisesti noteeratuista osingoista 70 prosenttia  
(vuonna 2005 57 prosenttia yksityishenkilöiden osingoista) on ve-
ronalaista pääomatuloa. Muista yhtiöistä saadut osingot ovat verova-
paita siihen määrään asti, mikä vastaa 9 prosentin laskennallista tuot-
toa osakkeen matemaattiselle arvolle. Tuoton ylittävä osa verotetaan 
70-prosenttisesti ansiotulona. Yli 90 000 euron ylittävä tuoton osa 
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verotetaan 70-prosenttisesti pääomatulona. Vuoden 2005 verouudis-
tusta käsitellään tarkemmin luvussa 7. Yhteisöveroprosentti aleni 26 
prosenttiin, mutta pääomatulojen veroprosentiksi säädettiin 28. 

Kulutusverotus on muotoutunut pitkälti kansainvälisen mallin mu-
kaiseksi. Suomen liikevaihtoverojärjestelmä oli kuitenkin jo 1960-
luvulla eräänlainen arvonlisäjärjestelmän muunnelma. Vastaavan 
tyyppinen järjestelmä oli käytössä Suomen lisäksi vain Ranskassa. 
Liikevaihtovero kannettiin kaikissa taloudellisen vaihdannan vai-
heissa ja jokainen vaihdannan porras suoritti veroa saman prosentin 
mukaan tavaran osto- ja myyntihinnan erotuksesta. Perinteisesti Suo-
messa sovellettiin vain yhtä liikevaihtoveroprosenttia ja huojennuk-
sia verotuksessa annettiin laajempien vähennysoikeuksien kautta tai 
vapauttamalla verosta kokonaan. Lisäksi tiettyjen tuotteiden korke-
ampi verotus toteutettiin erityisillä kulutusveroilla, valmisteveroilla 
sekä auto- ja moottoripyöräverolla.

Liikevaihtoveroa käytettiin joskus myös hillitsemään kuluttajahinto-

kiihdyttävä vaikutus, koska verotus kiristyi vähitellen. Vuonna 1974 
otettiin käyttöön korotettu alkutuotevähennys, jolla pyrittiin vaikut-
tamaan eräiden elintarvikkeiden hintoihin. Tämän järjestelmän pii-
rissä oli 1980-luvun lopulla enää vain maito ja liha.

Lähinnä lainsäädäntötekninen liikevaihtoveron uudistus astui voi-
maan 1.10.1991. Vähennysoikeuksia laajennettiin, mutta rakennus-
toiminta ja palvelut jäivät edelleen pääosin verotuksen ulkopuolelle. 
Verokanta laskettiin verottomasta hinnasta eikä veron sisältävästä 
hinnasta kuten aiemmin. Varsinaiseen arvonlisäverotukseen siirryttiin 
1.6.1994. Tällöin myös palvelut tulivat arvonlisäveron piiriin. EU-jä-
senyys johti valmisteverotuksen kokonaisuudistukseen. Tässä mm. 
kumottiin maatalouspoliittiset valmisteverot. EU-jäsenyyden myötä 

merkitys ei kuitenkaan ollut suuri. Merkittävimmät valmisteverot, al-
koholivero, tupakkavero, autovero ja vuotuiset käyttömaksut säilyi-
vät ennallaan. Välillistä verotusta käsitellään tarkemmin luvussa 9.
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6.2 Veroasteiden kehitys Suomessa 

Verojen suhde bruttokansantuotteeseen eli veroaste (aiemmin brutto-
veroaste) oli Suomessa 44,5 prosenttia vuonna 2005. Se on 14 pro-
senttiyksikköä enemmän kuin vuonna 1965. Veroaste on siis kasva-
nut puolitoistakertaiseksi 1960-luvulta. Tällainen tarkastelu ei kui-
tenkaan anna oikeata kuvaa julkisen sektorin roolin muuttumisesta. 
Yksi syy on se, että tarkastelujaksolla on tehty useita verouudistuk-
sia, joissa verojärjestelmän kautta annettu tuki on korvattu suoralla 
tuella. Tällöin veroasteen kehitys ei välttämättä anna oikeaa kuvaa 
verotuksen tason muutoksesta. Kun veroista vähennetään julkisen 
sektorin siirrot yksityissektorille, voidaan laskea nettoveroaste, joka 
eliminoi em. vääristävät tekijät. Nettoveroaste on vuodesta 1975 ko-
honnut runsaan prosenttiyksikön (20,9:stä 22,1 prosenttiin), kun ve-
roaste kohosi lähes 8 prosenttiyksikköä. Veroasteen nousu on siten 
käytetty lähinnä kasvaneiden tulonsiirtojen rahoittamiseen. eniten 
ovat kasvaneet eläkemenot ja eläkemaksut.

Brutto- ja nettoveroasteiden ero kasvoi voimakkaasti 1990-luvun 
alun lamavuosina. Korkeimmillaan eri veroasteiden ero oli vuosina 
1992–1994, noin 30 prosenttiyksikköä. Tämä Johtui lähinnä työttö-
myysetuuksien voimakkaalla kasvulla. Vuonna 2005 julkisen sekto-
rin siirrot yksityissektorille suhteessa bruttokansantuotteeseen olivat 
22,3 prosenttia (vuonna 1975 15,9%). Taulukosta 6.3 nähdään vero-
asteen voimakas nousu vuodesta 1965 alkaen.

Myös kulutuksen efektiivinen veroaste (implisiittinen veroaste) on 
tarkastelujaksolla noussut. Keskipalkkaisen työntekijän palkkatu-
lon veroaste oli huipussaan vuonna 1995 ja on siitä laskenut lähes 
8 prosenttiyksikköä. Työvoimakustannusten veroaste on kehittynyt 
samansuuntaisesti. Vuodesta 2000 vuoteen 2005 kokonaisveroaste 
on kuitenkin laskenut peräti 3,5 prosenttiyksikköä ja on nyt vuoden 
1990 tasolla. Myös muut veroasteet ovat laskeneet vuodesta 2000.
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Kuvio 6.2   Veroaste ja nettoveroaste Suomessa vuosina
1975–2005, prosenttia
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Lähde: Tilastokeskus.

Taulukko 6.3  Veroasteita Suomessa vuosina 1965–2005
Veroaste 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Verot/BKT 30,4 31,8 36,6 36,2 40,2 44,3 46,0 48,0 44,5
Kulutusveroaste1 16,0 17,7 16,4 17,9 18,5 20,0 19,0 20,2 19,5
Palkkatulon veroaste2 30,2 34,2 32,9 38,0 33,6 30,34

Työvoimakustannusten
veroaste3

41,64 45,2 46,24 51,2 47,3 43,84

1 Efektiivinen veroaste on laskettu kulutuksesta kannettujen verojen suhteena kulutus-
määriin (%). OECD:n mukainen implisiittinen kulutusveroaste, Careyn ja Tchilinguirianin 
menetelmä.

2 Palkkatuloon suhteutetut keskituloisen tuloverot ja sosiaalivakuutusmaksut.

3 Kokonaistyövoimakustannuksiin suhteutetut keskituloisen työntekijän tuloverot ja so-
siaalivakuutusmaksut sekä työnantajan sosiaalivakuutusmaksut. 

4 Vuoden 1980 tieto vuodelta 1979 ja vuoden 1990 tieto vuodelta 1989, vuoden 2005 tieto 
vuodelta 2004 (Taxing Wages, OECD). 

Lähde: OECD ja Tilastokeskus. 
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Kansainvälisissä vertailuissa yleisimmin käytetty maakohtaisten ve-
rorasitusten mittari on edellä tarkasteltu veroaste, vaikkakin verojär-
jestelmien ja tulonsiirtojärjestelmien erot maitten välillä aiheuttavat 
sen, etteivät luvut ole keskenään täysin vertailukelpoisia. 

Kuvio 6.3   Veroaste Suomessa, EU15-maissa vuosina
1965–2004*, prosenttia
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Lähde: OECD.

EU15-maiden vertailussa Suomen 44,3 prosentin veroaste oli vuonna 
2004 neljänneksi korkein. Suomea korkeampi veroaste oli vain Ruot-
sissa, Tanskassa ja Belgiassa. Irlannin veroaste oli EU15-maiden ma-
talin – jopa 14 prosenttiyksikköä matalampi kuin Suomessa.

Suomen veroaste oli 1960-luvun lopulta 1970-luvun alkupuoliskolle 
vain muutaman prosenttiyksikön EU-keskiarvoa korkeampi. Vuosi-
en 1976–1977 laman aikana se nousi kuusi prosenttiyksikköä EU15-
keskiarvon yläpuolelle, mutta aleni hiljalleen EU-keskiarvon tasolle 
vuosina 1978–1987. 1990-luvun alun lamavuosina Suomen veroaste 
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nousi noin 5–6 prosenttiyksikköä EU15-keskiarvoa korkeammaksi. 
Vuoden 2000 jälkeen Suomen veroaste on tasaisesti alentunut. 

Ero EU15-maiden korkeimman ja matalimman veroasteen maiden 
välillä on säilynyt vuoden 1965 mukaisena. Veroasteet ovat kuitenkin 
lähes kauttaaltaan nousseet vuodesta 1965. 

6.3 Verorakenteen kehitys Suomessa ja EU-maissa

Suomessa verouudistukset on pyritty tekemään budjettineutraalilla 
tavalla. Huolimatta radikaaleista verouudistuksista ja talouden raken-
teellisista muutoksista henkilöiden ja yhteisöjen tuloverojen osuus 
kaikista veroista on lähes sama vuonna 2005 kuin se oli vuonna 1965 
– henkilöverotuksessa noin 30 ja yhteisöverotuksessa 8 prosenttia. 
Tarkastelujakson aikana näiden verojen osuudet vaihtelivat kuiten-
kin voimakkaasti. Henkilöiden tuloverojen osuus kohosi 1970-lu-
vulla korkeimmillaan 40 prosenttiin, minkä jälkeen se hitaasti palasi 
vuoden 1965 tasoon. Yhteisöverojen osuus aleni tasaisesti vuodesta 
1965 ja oli alimmillaan 1990-luvun puolessa välissä, noin prosentis-
sa. Laman jälkeinen talouden nousu ja yhteisöverouudistus nostivat 
yhteisöjen verojen osuuden 13 prosenttiin vuonna 2000, minkä jäl-
keen osuus aleni 7,6 prosenttiin vuonna 2005. Suurimmat muutokset 
vero-osuuksissa tapahtuivat välillisessä verotuksessa, missä osuus 
laski 42 prosentista 32 prosenttiin, ja sosiaaliturvamaksuissa, joiden 
osuus nousi 15 prosentista 27 prosenttiin. On kuitenkin kiinnostavaa 
havaita, että sosiaaliturvamaksujen osuus ei ole viimeksi kuluneen 
kymmenvuotiskauden aikana enää noussut.

Työnantajan osuus kaikista pakollisista sosiaaliturvamaksuista on 
selvästi noussut tarkastelujaksolla. Vuonna 1965 se oli 66 prosenttia 
ja vuonna 2005 jo 75 prosenttia. Työntekijän osuus on vastaavasti 
laskenut. Molempien sosiaaliturvamaksut ovat kuitenkin suhteessa 
palkkoihin huomattavasti nousseet. Vuosina 1993–1994 työntekijöi-
den sotumaksuja nostivat voimakkaasti uudet vakuutetun työeläke-
vakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu. Työnantajien sosiaa-
liturvamaksut ovat nousseet lähinnä työeläkemaksujen nousun takia. 
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Välillisistä veroista arvonlisäverot ovat vuodesta 1965 reaalisesti 
kuusinkertaistuneet ja niiden osuus kaikista välillisistä veroista on 
noussut 63 prosenttiin 43 prosentista. Valmisteverojen osuus on sen 
sijaan alentunut jonkin verran 32 prosentista 28 prosenttiin. Muiden 
välillisten verojen osuus on laskenut 10 prosenttiyksikköä 10 pro-
senttiin.

Kuvio 6.4   Eri verolajien osuus kaikista veroista vuosina
1965–2005, prosenttia
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Lähde: OECD.

Tullien ja tuontimaksujen osuus verotuotoista oli vuonna 1965 Suo-
messa noin kuusi prosenttia ja on sen jälkeen tasaisesti alentunut ol-
len vuonna 1994 enää vajaan prosentin. EU:hun liittymisen myötä 
Suomi kerää EU:lle tulleja, maataloustuotteiden tuontimaksuja sekä 
sokerimaksuja. Niiden osuus verotuotoista oli 0,2 prosenttia vuonna 
20045.

5 EU:n puolesta kerättävät verot (tullit ym.) on OECD:n verotilastossa määritelty 
vuodesta 2000 alkaen ylikansallisiksi eikä kansallisiksi veroiksi. Ne eivät sisälly kansallisiin 
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Vuoden 2003 OECD-tilaston mukaan Suomessa kerättiin veroja eni-
ten välillisten verojen muodossa, joskin tulovero ja sosiaalivakuutus-
maksut olivat lähes samaa luokkaa. OECD:hen kuuluvista EU-maista 
(EU19-maat) kymmenellä maalla sosiaalivakuutusmaksut oli suurin 
verolaji, viidellä maalla välilliset verot olivat suurimmat ja kahdella 
maalla (Tanska ja Ruotsi) tuloverot oli suurin erä. Suomen korkea 
kokonaisveroaste perustui siis ensi sijassa muita maita ankarampaan 
kulutusverotukseen.

Kuvio 6.5   Eri verojen osuus bruttokansantuotteesta vuonna
2003 EU19-maissa, prosenttia
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veroerittelyihin.
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Suomi keräsi omaisuusveroja suhteessa bruttokansantuotteeseen vä-
hemmän kuin EU19-maat keskimäärin, mutta yhteisöveroja jonkin 
verran enemmän.

Taulukko 6.4  EU15-maiden eri verojen osuus kaikista verotuo-
toista ja BKT:sta vuosina 1965 ja 2003

Osuus
verotuotoista, %

Muutos
%-yks.

Osuus BKT:sta, % Muutos
%-yks.

Verolaji

1965 2003 1965 2003

Henkilöiden tuloverot 23,9 25,0 1,1 7,2 10,4 3,2
Yhteisöjen verot 6,7 8,1 1,4 1,9 3,2 1,3
Sosiaaliturvamaksut 24,2 29,8 5,6 6,7 12,0 5,3
Omaisuusverot 6,7 5,2 -1,5 1,8 2,1 0,3
Välilliset verot 38,2 30,4 -7,8 10,4 12,2 1,8
Muut 0,3 1,5 1,2 0,1 0,2 0,1
Yhteensä 100,0 100,0 0,0 27,9 40,1 12,2

Lähde: OECD.

Luxemburgissa yhteisöverojen osuus verotuotoista oli 19 prosenttia, 
jonkin verran enemmän kuin kotitalouksien tuloverojen osuus. Myös 
Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa yhteisöverot olivat lähes samaa 
luokkaa kuin kotitalouksien tuloverot. Mielenkiintoinen havainto on 
se, että Irlannissa yhteisöverojen suhde bruttokansantuotteeseen on 
yli EU19-maiden keskiarvon, vaikka yhteisöverokanta Irlannissa on 
EU-maiden matalin.

Verorakenteen muutosta pidemmältä ajalta voidaan tarkastella vain 
EU15-maista. Keskimäärin EU15-maissa henkilöiden ja yhteisöjen 
tuloverojen osuus kaikista veroista on hieman noussut. Sosiaaliturva-
maksujen osuus on noussut huomattavasti ja välillisten verojen osuus 
taas vähentynyt erittäin voimakkaasti. Kaikkien verolajien suhde 
bruttokansantuotteeseen on luonnollisesti noussut verojen kasvun ol-
lessa selvästi bruttokansantuotteen kasvua nopeampaa.

Maiden välillä on kuitenkin selviä eroja. Esimerkiksi Ruotsissa hen-
kilöiden tuloverojen osuus on huomattavasti alentunut. Vastaavasti 
sosiaaliturvamaksujen osuus on Ruotsissa kasvanut enemmän kuin 
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muissa maissa (yli 20 %-yksikköä vuodesta 1965). Tämä vastaa suu-
ruusluokaltaan maan henkilö- ja yhteisötuloverojen osuuden laskua. 
Myös Luxemburgissa kotitalouksien tuloverojen osuus on jonkin 
verran laskenut, mutta yhteisöverojen osuus kasvanut voimakkaas-
ti. Yhteisöverojen osuus on kasvanut myös Irlannissa ja Kreikassa. 
Ruotsin ohella sosiaaliturvamaksujen osuus on kasvanut merkittä-
västi myös Suomessa, Saksassa ja Itävallassa. Sen sijaan Italiassa ja 
Luxemburgissa sotumaksuosuus on pienentynyt. Tanskassa sosiaali-
turvamaksujen osuus on edelleen laskenut, vaikka se oli jo vuonna 
1965 EU-maiden matalin.

Omaisuusverojen osuus on lähes kaikissa maissa alentunut, eniten 
Irlannissa. Vain muutamassa maassa – Ranskassa, Ruotsissa, Luxem-
burgissa, Espanjassa ja Alankomaissa – on hieman nousua. Välillis-
ten verojen osuus on alentunut kaikissa muissa maissa paitsi Luxem-
burgissa ja Alankomaissa.
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Verohallitus: Tulojen ja varallisuuden perusteella maksuunpannut verot. Eri vuo-
sia.

Verolait: Eri vuosia.
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7YRITYS- JA PÄÄOMATULOJEN 
VEROTUKSEN MUUTOKSET

Seppo Kari – Tuomas Kosonen – Hanna Ulvinen

Kahdelle viime vuosikymmenelle sijoittuu kolme tärkeää verouudis-
tusta: vuosien 1989–1991 kokonaisverouudistus, vuonna 1993 voi-
maan astunut yritys- ja pääomaverouudistus ja – viimeisenä – vuo-
den 2005 alusta voimaan tullut yritys- ja osinkoverouudistus. Seuraa-
vassa tarkastellaan näiden reformien taustoja, sisältöä ja vaikutuksia. 
Tarkastelu keskittyy yritys- ja pääomaverotukseen. 

7.1 Kokonaisverouudistus ja yritys- ja 
pääomaverouudistus

7.1.1 Verouudistusten tausta ja sisältö

Suomen tuloverojärjestelmää voidaan luonnehtia ennen edellä mai-
nittuja verouudistuksia ilmaisulla ”kapea veropohja, korkeat rajave-
roasteet”. Henkilöverotuksessa ylin rajaveroaste oli noin 72 prosent-
tia. Yhtiöverokanta oli noin 60 prosenttia (Taulukko 7.1). Pääomatu-
lojen verotuksen pohja oli kapea, mutta samalla harvojen verollisten 
tulolajien veroaste erittäin korkea. Osakeyhtiön jakamaa voittoa ve-
rotettiin sekä yritys- että omistajatasolla lieventäen kuitenkin vero-
rasitusta erilaisin vähennyksin. Osinkojen rajaveroaste (nimellinen) 
saattoi kuitenkin nousta 80 prosenttiin. Varallisuusverotus, josta kor-
koa tuottavat sijoituskohteet oli pääosin vapautettu, nosti yritysvaral-
lisuuden ja osakesijoitusten verorasitusta entisestään.

Yritysverotuksessa oli käytössä lukuisia varauksia ja ylimääräi-
siä vähennyksiä. Yritysverotusta monimutkaisti lisäksi kunnallinen 
harkintaverotus, jossa veropohja määräytyi yrityksen liikevaihdon 

j44.indb   109 5.9.2006   18:36:50



Seppo Kari – Tuomas Kosonen – Hanna Ulvinen

110

ja kiinteistöjen verotusarvojen perusteella. Se toi kunnalliseen yri-
tysverotukseen nettotulon rinnalle vaihtoehtoisen veropohjan, joka 
otettiin verotuksen perusteeksi, mikäli yrityksen nettotulo oli matala 
suhteessa yrityksen toiminnan laajuuteen. Harkintaverotus yhdessä 
tulolähdekohtaisen tuloslaskennan, tappiontasauksen ja ylimääräis-
ten verovähennysten kanssa teki yritysverotuksesta äärimmäisen 
monimutkaisen. Tästä aiheutui hallinnollisia kustannuksia verohal-
linnolle ja yrityksille.

Taulukko 7.1 Suomen tuloverojärjestelmän eräitä piirteitä
1985–2006

1985 1991 1995 2000 2005/2006

Tuloverotuksen muoto Yhtenäinen Yhtenäinen Eriytetty Eriytetty Eriytetty

Ylin ansiotulon
rajaveroaste

72 61 64 60 57

Ylin pääomatulon
rajaveroaste

72 61 25 29 28

Yhtiöverokanta 60 41 25 29 26

Varallisuusveroaste 1,7 0,9 0,9 0,9 0 (2006)

Osinkoverojärjestelmä Osinko-
vähennys

Hyvitys Hyvitys Hyvitys Osittainen
vapautus

Korkotulon verotus Verovapaa Lähdevero,
10 %

Lähdevero,
25 %

Lähdevero,
29 %

Lähdevero,
28 %

Luovutusvoitot     
(pitkä hallinta-aika)

Verovapaa Osittainen
verotus

Täysi
verotus, 
25 %

Täysi
verotus, 
29 %

Täysi
verotus, 
28 %

Käyttöomaisuuden
poistoasteet, %  

- koneet
- rakennukset

30
5–10

30
5–10

30
4–7

25
4–7

25
4–7

Vuosina 1989–1991 voimaan tulleessa kokonaisverouudistukses-
sa alennettiin henkilöverotuksen rajaveroasteita ja poistettiin suuri 
joukko henkilöverotuksen vähennyksiä. Myös yritysten veropohjaa 
laajennettiin ja yhtiöverokanta alennettiin 50 prosentista 41 prosent-
tiin. Varallisuusverokanta alennettiin 1,7 prosentista 0,9 prosenttiin. 
Osinkojen verotuksessa siirryttiin yritys- ja osakastason vähennyksil-
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lä kevennetystä kahdenkertaisesta verotuksesta yhtiöveron hyvitys-
järjestelmään, jossa osingoista maksettiin veroa vain osingon saajan 
veroasteiden mukaan. Samalla tiukennettiin yleistä luovutusvoittojen 
verotusta. Korkotulojen verotuksessa siirryttiin määräaikaistilien ja 
käyttelytilien verovapaudesta yleiseen lopulliseen lähdeveroon. 

Suomen toteuttaessa kokonaisverouudistusta muissa pohjoismaissa 
suunniteltiin jo paljon pitemmälle menevää ja hieman eri periaattei-
siin nojaavaa tuloveroreformia. Kyse oli eriytetystä tuloverojärjes-
telmästä, jossa työtulot ja tulonsiirrot verotetaan pääomatuloista eril-
lään progressiivisella veroasteikolla. Pääomatuloihin kohdistuu suh-
teellinen verokanta. Ruotsi otti järjestelmän käyttöön vuonna 1991 ja 
Norja vuotta myöhemmin. Suomessa järjestelmään siirtymistä alet-
tiin valmistella syksyllä 1991. Lakiesitys hyväksyttiin syksyllä 1992 
ja järjestelmä astui voimaan keskeisiltä osin vuoden 1993 alusta. 

Suomen eriytetyn tuloveron sovellus perustui ansio- ja pääomatu-
lojen selvärajaiseen erotteluun eri tulolajeiksi. Tulonhankkimisme-
not ja muut vähennykset vähennettiin sen tulolajin kokonaistulosta, 
johon vähennys kytkeytyi. Tulolajeilla oli kuitenkin ainakin kaksi 
kosketuskohtaa toisiinsa: ensinnäkin asuntolainojen korot säädet-
tiin vähennettäviksi pääomatuloista. Jos korot kuitenkin ylittivät 
pääomatulon määrän, pääomaverokannan mukainen osa syntynees-
tä alijäämästä voitiin vähentää tiettyyn enimmäismäärään asti an-
siotuloverosta (alijäämähyvitys). Toinen liittymäkohta oli yrittäjien 
verotuksessa. Yritystulo ja noteeraamattomasta osakeyhtiöstä saatu 
osinko jaettiin kaavamaisin perustein ansio- ja pääomatulo-osuuk-
siin. Jako tehtiin siten, että laskennallinen tuotto yrityksen nettova-
rallisuudelle katsottiin pääomatuloksi ja sen ylittävä tulo ansiotuloksi 
(Jakojärjestelmä).

Yhteisöverokanta ja uusi suhteellinen pääomaverokanta säädettiin 
samoiksi. Verokanta oli aluksi 25 prosenttia ja se nostettiin vuoden 
1996 alusta 28 prosenttiin ja edelleen vuoden 2000 alusta 29 prosent-
tiin.
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Uudistuksessa ei puututtu ansiotulon rajaveroasteisiin. Pian sen voi-
maan tulon jälkeen valtiontalouden suuri alijäämä johti kuitenkin 
ansiotuloverotuksen veroasteiden nostamiseen. Ylin rajaveroaste oli 
vuonna 1993 noin 64 prosenttia. Veroastekuilu sen ja pääomavero-
kannan välillä oli siten lähes 40 prosenttiyksikköä. 

7.1.2 Uudistusten arviointia

Vuoden 1993 yritys- ja pääomaverouudistus oli – yhden tulkinnan 
mukaan – veropolitiikan täysosumaratkaisu. Tällöin viitataan ilmei-
sesti neljään asiaan: verotuksen parantuneeseen neutraalisuuteen, sen 
merkittävään yksinkertaistumiseen, verotuottojen nopeaan kasvuun, 
ja – jossain määrin kiistanalaisesti – uudistuksen positiiviseen vaiku-
tukseen talouskasvuun yritystoiminnan parantuneiden kiihokkeiden 
kautta. Järjestelmän kritiikki on kohdistunut verotuksen efektiivisen 
progressiivisuuden vähenemiseen ja ansio- ja pääomatulojen välisen 
veroastekuilun aiheuttamaan verosuunnitteluun ja epäneutraalisuu-
teen. Näitä näkökohtia tukevaa tutkimustietoa on kuitenkin hyvin 
vähän.

Neutraalisuus

Uudistusten vaikutuksia pääomaverotuksen neutraalisuuteen voi-
daan tarkastella laskemalla investoinnin efektiivinen rajaveroaste 
erilaisille investointiprojekteille. Taulukossa 7.2 esitetään yrityksen 
käyttöomaisuusinvestoinnin efektiivinen rajaveroaste EMTR vuosi-
na 1985, 1995 ja 2000 käyttämällä kolmea eri rahoitusvaihtoehtoa ja 
niiden keskiarvoa. Nämä rahoitusvaihtoehdot ovat velka, pidätetyt 
voitot ja uusi osakepääoma. 

Ennen verouudistuksia merkittävä osa yrityksistä oli tilanteessa, jos-
sa niillä oli käyttämättömiä kulukirjausmahdollisuuksia. Nämä yri-
tykset saattoivat maksaa veroja esim. harkintaverotuksesta johtuen, 
mutta tästä huolimatta niiden lisätuloilla tai lisävähennyksillä ei ollut 
vaikutusta veron määrään. Yritysten rajaveroaste oli nolla. Verouu-
distuksissa toteutunut varausten ja vähennysten huomattava vähentä-
minen pienensi merkittävästi tämän ilmiön esiintymistä. Taulukossa 
7.2 vuotta 1985 koskevat EMTR-laskelmat on laadittu erikseen ku-
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luvarantoyritykselle ja yritykselle, jolla kuluvarantoa ei ole. Vuosien 
1995 ja 2000 laskelmissa on oletettu, että edustava yritys maksoi ve-
roa marginaalilla tarkasteltuna. 

Taulukko 7.2 Yrityssektorin investoinnin efektiivinen rajavero-
aste EMTR, prosenttia1

1985Rahoitusmuoto
Ei kuluvarantoa Kuluvarantoyritys

1995 2000

Uusi osakepääoma 88 83 23 31
Pidätetyt voitot 60 0 45 54
Velka Neg 0 23 31
Keskiarvo 55 33 37 46

Tulosten mukaan aiemmassa verojärjestelmässä (1985) investoinnin 
EMTR vaihteli jyrkästi rahoitustavasta ja kuluvarantotilanteesta riip-
puen. Velkarahoitteisen investoinnin EMTR oli jopa negatiivinen, 
kun taas uudella osakepääomalla rahoitettaessa EMTR oli laskelmi-
en mukaan 88 prosenttia. Kuluvarantoyrityksen EMTR oli velalla ja 
pidätetyillä voitoilla rahoitettaessa nolla. Vuosien 1989–91 ja 1993 
verouudistukset muuttivat tilannetta tuntuvasti. EMTR:n vaihtelu-
väli kapeni aiempaan verrattuna pienehköksi (23–45 %). Investoin-
tien verokohtelun taso pysyi lähes entisellään, kun asiaa kuvataan 
kiinteäpainoisella painotetulla keskiarvolla. Jos sen sijaan tulkitaan, 
että marginaalinen investointi oli vanhassa järjestelmässä kuluvaran-
toyrityksen tekemä ja velalla rahoitettu, tullaan siihen päätelmään, 
että uudistukset nostivat investoinnin rasitusta merkittävästi, nollasta 
23–45 prosenttiin. Erityyppisten investointiprojektien verokohtelun 
yhdenmukaistuminen näyttää kuitenkin kiistattomalta. 

Uudistukset yhdenmukaistivat velan ja uuden osakepääoman efektii-
visen verorasituksen, mutta jättivät (tai nostivat) pidätetyillä voitoilla 

1  Laskelmat perustuvat King and Fullerton (1984) -menetelmään. Investointipro-
-

melliskorko 10 prosenttia. Rahoitusmuotojen painokertoimet ovat velka 0,55, osakepääoma 
0,10 ja pidätetyt voitot 0,35 (OECD, 1991). Rahoittaja on luonnollinen henkilö, jonka pää-
omatulojen rajaveroaste vastaa vuonna 1985 veroasteikon ylintä rajaveroastetta ja vuosina 
1995 ja 2000 pääomaverokantaa. 
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rahoitetun investoinnin verorasituksen näitä selvästi korkeammaksi. 
Edellinen on seurausta siirtymisestä yhtiöveron hyvitysjärjestelmään 
ja yhtenäiseen yhteisö- ja pääomaverokantaan. Jälkimmäinen seurasi 
puolestaan siitä, että, toisin kuin osinkojen verotuksessa, osakeluo-
vutusten verotuksessa ei otettu huomioon jo toteutunutta yhtiötason 
verotusta. Tämä ei kuitenkaan saanut merkittävää huomiota keskus-
telussa uudistuksen yhteydessä eikä sen jälkeenkään. 

1990-luvun jälkipuoliskolla tapahtuneet veromuutokset, erityisesti 
yhteisö- ja pääomaverokannan nousu 25 prosentista ensin 28 pro-
senttiin (1996) ja myöhemmin 29 prosenttiin (2000) nostivat inves-
toinnin efektiivistä veroastetta vajaalla 10 prosenttiyksiköllä.

Taulukko 7.3 Asuntoinvestoinnin ja yrityksen käyttöomaisuus-
investoinnin efektiivinen rajaveroaste EMTR vuo-
sina 1985, 1995 ja 2000

1985 1995 2000

Yrityksen käyttöomaisuusinvestointi
      Ei kuluvarantoa 55 37 46
      Kuluvarantoyritys 33
Asuntoinvestointi Neg 5,8 6,5

Uudistukset vähensivät kotitalouden asuntoinvestoinnin veroetuja 
mikä näkyy taulukossa 7.3 EMTR:n nousuna negatiivisesta positii-
viseksi (5,8 ja 6,5 prosenttiin). Asuntoinvestointien veroetua vähensi 
vuoden 1993 alusta voimaan tullut uusi kiinteistövero. Samansuun-
taisesti vaikutti myös se, että asuntolainan korot saatiin vähentää 25 
prosentin pääomaverokannalla aiemman progressiivisen tulovero-
asteen sijaan. Asuntolainan korkovähennyksen reaalisen enimmäis-
määrän annettiin myös alentua asteittain.

Uudistusten yhteydessä käydyssä keskustelussa korostuivat hyvitys-
järjestelmän positiiviset investointi- ja neutraalisuusvaikutukset. Ki-
ristyneen luovutusvoittoverotuksen kielteiset kannustinvaikutukset 
jäivät vähälle huomiolle, vaikka niistä annettiinkin informaatiota uu-
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distusten vaikutuksia arvioivissa laskelmissa. Uudistusten taustalla 
olleen veropoliittisen ajattelun voidaan tulkita heijastavan ns. vanhaa 
näkemystä osinkoverotuksen vaikutuksista, jonka mukaan osinko-
verotuksella olisi merkittäviä vaikutuksia yritysten investointeihin. 
Uudemman näkemyksen mukaan osinkovero kapitalisoituu markki-
noilla osakkeiden arvoihin, mutta ei heijastu merkittävästi ”kypsien” 
suuryritysten investointeihin. Saman teorian mukaan luovutusvoitto-
verotuksella sen sijaan on merkittävä vaikutus investointeihin (tästä 
keskustelusta ks. Myhrman et al., 1995, ja Sinn, 1991). 

Osinkoverokeskustelussa yhtiöveron hyvitysjärjestelmää puollettiin 
myös viittaamalla siihen, että 1990-luvun alussa suomalaiset yri-
tykset olivat ankaran laman ja pitkään jatkuneen velkarahoituksen 
verotuksellisen suosimisen jäljiltä raskaasti velkaantuneita. Kevy-
en osinkoverotuksen ajateltiin tarjoavan kannusteen oman pääoman 
vahvistamiseen. Uuden osakepääoman suosiminen verotuksessa ei 
toteutuneen kehityksen valossa kuitenkaan ole ollut kovin tulokse-
kasta. Yritysten koko 1990-luvun lopun jatkunut lainojen lyhentä-
minen ei perustunut uusiin osake-emissioihin, vaan velkojen pois-
maksamiseen tulorahoituksella. Kevyt osinkoverotus yhdistyneenä 
ankaraan luovutusvoittoverotukseen saattoi jopa hidastaa tätä proses-
sia ja heikentää investointihalukkuutta, sillä se synnytti kannustimia 
osingonjakoon.

Suomen järjestelmään sisältyi laajapohjainen luovutusvoittojen vero-
tus. Sen sijaan esimerkiksi Norjassa osakeyhtiön pidättämiin voittoi-
hin sisältyvä kahdenkertainen verotus eliminoitiin. Tämä toteutettiin 
ottamalla pidätetyt voitot huomioon hankintamenoon rinnastettavina 
erinä laskettaessa verotettavan luovutusvoiton määrää. Järjestelmän 
tavoitteena oli taata verokohtelun neutraalisuus tilanteessa, jossa 
osinkojen kahdenkertainen verotus poistettiin yhtiöveron hyvitysjär-
jestelmällä2.

2 Norjan verojärjestelmään sisältyi myös muita neutraalisuutta parantavia tekijöitä. 
Vuoden 1992 uudistuksessa ei toteutettu samanlaista jyrkkää tulolajijakoa kuin Suomessa, 
vaan erottelu erityyppisten tulojen välillä tapahtui kaksivaiheisesti. Aluksi laskettiin vero 28 
prosentin tasaverokannalla kokonaisnettotulosta (allminnelig innkomst). Tämä veropohja 
saatiin vähentämällä työtulojen, sosiaalietuuksien ja pääomatulojen summasta kaikki tulon-
hankkimismenot ja sosiaaliset vähennykset. Tämän jälkeen tietyn verokynnyksen ylittäville 
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Veroteorian mukaan Suomen järjestelmä synnyttää kannustimen ve-
rosuunnitteluun, josta Sinn (1987) käyttää nimitystä distribute-and-
call-back policy. Verotus kannustaa yritystä jakamaan voitot osinkoi-
na ja keräämään ne osakeannilla takaisin. Tällä tavoin muunnetaan 
yritykseen jätetyt voittovarat maksulliseksi osakepääomaksi ja väl-
tetään osakkeiden realisointitilanteessa maksettavaksi tuleva luovu-
tusvoittovero.

Veroteorian mukaan kevyt osinkoverotus tukee investointeja aloit-
taviin ja kasvaviin yrityksiin (Sinn, 1991). Kevyt osinkoverotus voi 
myös tukea potentiaalisten yrittäjien uranvalintapäätöstä yrittäjäksi 
(vrt. Kanniainen jne., 2005). Kiinnostava kysymys onkin, antoiko 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmä sysäyksen yrittäjyyden kasvulle. Täl-
lä olisi ollut myönteinen vaikutus koko talouden kasvulle. Teorian 
empiirinen vahvistaminen on kuitenkin vaikeaa, koska yrittäjyyden 
kasvuun vaikuttavat muutkin tekijät.

Vaikutukset pieniin ja keskisuuriin yrityksiin

Vuosien 1981–91 ja 1993 uudistukset poistivat koko joukon niitä 
edeltäneen verojärjestelmän neutraalisuusongelmia. Samalla kuiten-
kin toteutui yrityksen jakamattomien ja jaettujen voittojen epäneut-
raali kohtelu. Tämä nosti investoinnin efektiivistä veroastetta ja saat-
toi vääristää eräitä yritysten ja omistajien valintoja.

bruttoansiotuloille laskettiin progressiivinen lisävero (toppskatt). Pääomatulot eivät olleet 
oma erillinen tulolajinsa, mutta niihin kohdistui kuitenkin käytännössä vain 28 prosentin 
tasavero. Ansiotulon kokonaisveroaste muodostui tasaverosta, lisäverosta ja sosiaaliturva-
maksusta ja oli uudistuksen jälkeen (verokynnyksen ylittävälle tulolle) 28–49,5 prosenttia.  
Järjestelmän etuja olivat myös se, että kaikkiin vähennyksiin kohdistui verotus tasavero-
kannalla, mikä vähensi houkutusta veroarbitraasiin ja suuntasi sosiaalisten vähennysten 
veroedun tasapuolisesti. Tavallisessa progressiivisessa tuloverotuksessahan suurituloiset 
saavat suuremman veroedun tulosta tehtävistä vähennyksistä. Norjan järjestelmän toinen 
hyvä piirre liittyy siihen, että eri tulonsaajat pääsivät hyötymään sosiaalisista vähennyksistä 
ja tuloverotuksen verokynnyksestä samoin perustein riippumatta tulojen lähteestä. Tällä ta-
voin voitiin saavuttaa erilaisten tulonsaajien, kuten palkansaajien ja yrittäjien, yhdenvertai-
nen kohtelu. Suomen järjestelmässä taas vähennyksistä ja tuloverotuksen verokynnyksestä 
pääsevät nauttimaan vain ansiotulon saajat. Yrittäjä, jonka tulo on kokonaan pääomatuloa, 
maksaa veroa ensimmäisestä eurosta alkaen.
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Toinen neutraalisuusongelma liittyy vuoden 1993 uudistuksessa luo-
tuun yritystulon ja osinkojen kaavamaiseen jakoon ansio- ja pääoma-
tulo-osuuksiin (jakojärjestelmä). Jako toteutetaan pääpiirteissään 
seuraavasti: yrittäjän saama tulo (henkilöyhtiön voitto tai noteeraa-
mattoman osakeyhtiön jakama osinko) katsotaan pääomatuloksi sii-
hen määrään asti, joka vastaa tietyllä tuottoasteella laskettua tuottoa 
yrityksen nettovarallisuudelle. Voiton tai osinkotulon ylimenevä osa 
on saajan ansiotuloa. Laskelmassa käytetty tuottoaste oli Suomessa 
aluksi 15 prosenttia. 1990-luvun loppupuolella se säädettiin osingol-
le 13,5 prosentiksi ja henkilöyhtiöille ja muille yritysmuodoille 18 
prosentiksi.

Ero ansiotulon rajaveroasteen ja pääomaverokannan välillä voi oh-
jata yrittäjän käyttäytymistä. Omistajalle voi olla edullista kasvattaa 
yrityksen nettovarallisuutta ja saada tällä tavoin suurempi yritystu-
lon tai osingon pääomatulo-osuus. Kannustimen olemassaolo riippuu 
muun muassa laskennallisen tuottoasteen suuruudesta ja veroasteis-
ta. Korkea omistajan ansiotulon rajaveroaste lisää todennäköisyyttä 
kannustimen esiintymisestä.

Taulukossa 7.4 esitetään investoinnin pääomakustannus noteeraamat-
tomalle osakeyhtiölle. Laskelmissa on otettu huomioon osingon jako 
ansio- ja pääomatulo-osuuksiin. Laskelmat perustuvat vuoden 2004 
veroperusteisiin. Omistajan tuottovaatimus ennen veroja (korko) on 
oletettu 7 prosentiksi. Tämä korko on vertailukorko arvioitaessa, 
mikä vaikutus verotuksella on investointeihin. Jos pääomakustannus 
on täsmälleen koron suuruinen, verotus kohtelee investointeja neut-
raalisti. Jos se taas on korkoa matalampi, verotus muodostaa ylimää-
räisen investointikannustimen.

Taulukosta havaitaan, että omalla pääomalla (uusi osakepääoma tai ja-
kamattomat voitot) rahoitetun investoinnin pääomakustannus riippuu 
omistajan ansiotulon rajaveroasteesta. Ylimmällä rajaveroasteella (55 
prosenttia) pääomakustannus on pidätettyjen voittojen tapauksessa 
lähellä nollaa. Myös uudella osakepääomalla rahoitetun investoinnin 
pääomakustannus on tässä tapauksessa varsin matala, 3,3 prosenttia. 
Kumpikin luku heijastaa verotuksen voimakasta investointi-insen-
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tiiviä. Omalla pääomalla rahoitetun investoinnin pääomakustannus 
poikkeaa 32 prosentin rajaveroasteella vain vähän 7 prosentin kor-
kotasosta. Velkarahoitteisen investoinnin pääomakustannus on yhtä 
suuri kuin korko, mikä merkitsee sitä, että verotus kohtelee tätä in-
vestointia neutraalisti. Velkaa rahoitusmuotona järjestelmä kuitenkin 
syrjii, sillä oma pääoma on velkarahoitusta edullisempaa – erityisesti 
kun rajaveroaste on korkea. Järjestelmässä on siten kannuste maksaa 
velkaa pois ja rahoittaa investoinnit joko voittovaroilla tai uudella 
osakepääomalla.

Taulukko 7.4 Noteeraamattoman osakeyhtiön pääomakustan-
nus rahoitusmuodoittain ja kolmella omistajan
rajaveroasteella vuonna 2004

Rahoitusmuoto Omistajan ansiotulon rajaveroaste, %
32 42 55

Uusi osakepääoma 6,7 5,6 3,3
Pidätetyt voitot 7,4 5,0 0,2
Velka 7,0 7,0 7,0

Lähde: Hietala ja Kari, 2005.

Kari ja Ulvinen (2006) tarkastelevat Suomessa vuonna 1993 voimaan 
tulleen pääomaverotuksen kolmen erityispiirteen yhteisvaikutusta 
harvainosakeyhtiön käyttäytymiseen: 

1) luovutusvoittoverotuksen aiheuttama pidätettyjen voittojen jaettu-
ja voittoja ankarampi verotus ja 

2) jakojärjestelmän eräissä tapauksissa synnyttämä insentiivi kasvat-
taa yrityksen nettovarallisuutta. 

3) jakojärjestelmän pääomapohjan määritteleminen siten, että se si-
sältää yrityksen käyttöomaisuuden lisäksi varsinaiseen liiketoi-
mintaan kuulumattoman sijoitusvarallisuuden. 

Mallissa tehdään se yksinkertaistava oletus, että omistajan kulutus-
tarpeet eivät rajoita yrityksen vapautta valita investointi- ja voitonja-
kopolitiikkaansa omistajan varallisuutta maksimoivalla tavalla. 
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Tulosten mukaan jakojärjestelmä ja ankara luovutusvoittoverotus 
kannustavat jakamaan osinkoina pääomatulona verotettavan osingon 
maksimimäärän. Jakojärjestelmä ja nettovarallisuuden määrittely-
tapa taas johtavat siihen, että verosuunnittelusyistä yrityksen kan-
nattaa investoida kaikki osingon ylittävät voitot. Jos yrityksellä ei 
ole näköpiirissä kannattavia käyttöomaisuusinvestointeja, sen tulee 

siihen pisteeseen asti, jossa yritys voi jakaa koko voittonsa pääoma-
tulo-osinkona. Nämä tulokset viittaavat siihen, että ansiotulo-osinko-
ja ei jaeta missään vaiheessa. Malli osoittaa myös, että yrityksellä on 
jatkuva kannustin kerätä uutta osakepääomaa. Yrityksen kohtaamat 
verokannustimet noudattavat siten edellä mainittua distribute-and-
call-back -politiikkaa. 

Kuvio 7.1   Harvainyhtiöiden osingot suhteessa nettovaralli-
suuteen, yritysten prosenttijakauma
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Tutkimuksessa käytetty laaja yritysaineisto tarjoaa myös empiiristä 
tukea verokannustimien synnyttämistä käyttäytymisvaikutuksista. 
Kuvio 7.1 viittaa siihen, että hyvin suuri osa suomalaisista harvai-
nosakeyhtiöistä on noudattanut juuri teoreettisen mallin esittämää 
voitonjakopolitiikkaa. Yritykset näyttäisivät jakavan täsmälleen pää-
omatulo-osingon enimmäismäärän osinkoina. Verotus näyttää myös 

-
miseen. Evidenssi voittojen kierrättämisestä osingonjaon ja osakean-
nin kautta uudeksi osakepääomaksi on sen sijaan ohuempi.

7.1.3 Verotuotot

Suomen uudistunut pääomaverojärjestelmä on tuottanut yllättävän 
paljon verotuloja. Yhteisöveron tuotto nousi kolminkertaiseksi suh-
teessa bruttokansantuotteeseen vuosien 1990 ja 2000 välillä. Osuus 
valtion tuloverotuotoista nousi 20 prosentista 60 prosenttiin. Vaikka 
vuosi 2000 oli poikkeuksellinen, ja verojen BKT-osuus aleni seu-
raavina vuosina, nykyinenkin taso on selvästi 1980-luvun lopun ja 
1990-luvun alun yläpuolella (Kuvio 7.2).

Mykkänen (2005) ja Kosonen (2006) tarkastelevat yhteisöverotuoton 
nousua selittäviä tekijöitä. Taustalla näyttäisi ensinnäkin olleen yri-
tysten varsinaisen liiketoiminnan tuottojen (käyttökatteen) voimakas 
kasvu (Kuvio 7.3). Tätä kehitystä vahvistivat yritysten nettorahoitus-
tuottojen nousu mm. velkaisuusasteen alenemisen ja korkotason las-
kun myötä. Myös satunnaistuottoihin sisältyvien luovutusvoittojen 
kasvu vuosikymmenen loppuvuosina vaikutti verotuottoa lisääväs-
ti. Samansuuntainen vaikutus oli myös verotuksessa vähennyskel-
poisten käyttöomaisuuspoistojen hitaalla kasvulla. Poistokehityksen 
taustalla olivat mm. investointiasteen jääminen matalalle tasolle ja 
vuoden 1998 alusta kiristyneet irtaimen käyttöomaisuuden poisto-
säännökset.
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Kuvio 7.2  Yhteisöveron tuotto sekä legaalinen ja efektiivi-
nen veroaste 1980–2003
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Verotuottojen kasvu ei ollut seurausta yksinomaan Nokia-johtoisen 
ICT-sektorin menestyksestä. Kasvua tapahtui lähes kaikilla toimi-
aloilla. Eri alojen suurten kansainvälisten yritysten rooli veronmak-
sajana oli kuitenkin varsin ratkaiseva. Kuvion 7.4 mukaan suurim-
mat yritykset eli puoli prosenttia kaikista veronmaksajista vastasivat 
pääosasta yhteisöveron kasvusta3. Kasvua oli myös pienemmissä yri-
tyksissä, mutta se oli vähäisempää kuin suurissa yrityksissä. Vuoden 
2000 jälkeen tapahtunut verotuoton lasku on aiheutunut lähes koko-
naan suurimmista puolesta prosentista kaikista yrityksistä.

3 Esimerkiksi vuonna 2000, kun yhteisöveron tuotto oli noin 7 miljardia euroa, 5 
miljardia kertyi yhteisöveroa eniten maksaneista puolesta prosentista yrityksiä ja loput 99,5 
prosenttia yrityksistä vastasivat 2 miljardista eurosta.
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Kuvio 7.3  Verotettavan tulon komponentit ja yhteisövero
vuosina 1994–2003, miljardia euroa
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Lähde: Kosonen, 2006.

Veroreformien vaikutusta yhteisö- ja pääomaverotuottojen kehityk-
seen on vaikea arvioida. Todennäköisesti matala verokanta ja leveä 
veropohja ovat tuoneet verotuksen piiriin tuloja jotka toisenlaisessa 
järjestelmässä olisivat jääneet verottajan tavoittamattomiin. Yksin-
kertainen ja matalaan verokantaan perustuva verotus on osaltaan vai-
kuttanut talouden rakenteiden ja tuottavuuden kehittymiseen ja tätä 
kautta myös verotuottoon. Matalat verokannat ovat ehkä vaikuttaneet 
myös tulojen muuntamiseen ansiotuloverotuksen puolelta yhteisö- ja 
pääomaverotuksen alueelle sekä voittojen peiteltyyn siirtelyyn ulko-
mailta Suomeen. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmään sisältyneellä täy-
dennysverolla saattoi myös olla positiivinen vaikutus yhteisöveron 
tuoton kehitykseen. Se varmisti, että yritykset osingonjakotilantees-
sa maksoivat tietyn vähimmäismäärän yhteisöveroa. Lisäksi sen on 
arvioitu kannustaneen kansainväliseen liiketoimintaan osallistuneita 
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yrityksiä siirtohinnoittelemaan voittojaan Suomeen (Kari – Ylä-Lie-
denpohja, 2005).

Kuvio 7.4  Yhteisöveron ja käyttökatteen summajakaumat
1994–2004
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Lähde: Kosonen, 2006.

7.1.4 Tulonjako

Suomen talous kasvoi ripeästi 1990-luvun lopulla ja julkisen talou-
den rahoitusasema parani. Samalla tuloerot kasvoivat ennenäkemät-
tömän voimakkaasti. Kuvio 7.5 esittää käytettävissä olevan tulon 
kehityksen tuloluokittain (desiileittäin) ja rikkaimmassa sadasosassa 
vuosina 1990–2004. Kehitys on ollut täysin erilainen tulojakauman 
yläpäässä verrattuna sen alapäähän. Vastaavanlainen tulonjaon muu-
tos on todettu anglosaksisissa maissa mutta ei niinkään Skandinavi-
assa ja Manner-Euroopassa. 
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Tulonjaon muutosta koskevassa keskustelussa on pohdittu 1990-lu-
vun alun verouudistusten vaikutusta tähän kehitykseen. Useissa pu-
heenvuoroissa on arveltu verouudistuksella olleen merkittävä rooli 
(Riihelä et al., 2005a, b). Muutos selittyy pitkälti pääomatuloissa, eri-
tyisesti osingoissa, tapahtuneella kasvulla, minkä on katsottu tukevan 
tätä päätelmää.

Kuvio 7.5  Reaalitulot kulutusyksikköä kohden Suomessa eri
tulotasoilla vuosina 1990–2004, euroa
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Lähde: VATT.

Vaikka vuosien 1989–1993 verouudistukset mahdollisesti vähensi-
vät tuloverotuksen efektiivistä progressiivisuutta, tulonjaon muutos 
on tapahtunut suurelta osin jo tuotannontekijätulojen tasolla. Kuvio 
7.6 osoittaa, että työtulojen osuus kansantuotteesta laski 1990-luvun 
puolivälissä selvästi 1980-luvulla vallinneen tason alapuolelle.
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Kuvio 7.6  Työtulojen kansantuoteosuus Suomessa
1975–2004, %
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Pääomatulojen kasvuun lienee vaikuttanut myös pääomamarkki-
noiden liberalisointi ja tästä seurannut varallisuusarvojen nousu ja 
erityisesti pörssiyritysten omistusrakenteen ja voitonjakopolitiikan 
muuttuminen. Näihin tekijöihin veromuutoksilla tuskin on ollut mer-
kittävää vaikutusta.

7.2 Vuoden 2005 yritys- ja pääomaverouudistus

Vuonna 2004 hallitus esitti verouudistuspaketin, joka hyväksyttiin 
eduskunnassa varsin nopealla aikataululla ja saatettiin keskeisiltä 
osiltaan voimaan vuoden 2005 alusta. Yhteisö- ja pääomaverotusta 
koskevan uudistuspaketin ohessa muutettiin vapaaehtoisten eläkeva-
kuutusten verokohtelua: eläkesäästämisen verotus siirrettiin ansiotu-
loverotuksesta pääomatuloverotuksen piiriin.

Uudistuksen painopiste oli yritys- ja pääomaverotuksessa. Siinä alen-
nettiin yhteisö- ja pääomaverokantoja, poistettiin 15 vuotta voimassa 

j44.indb   125 5.9.2006   18:36:52



Seppo Kari – Tuomas Kosonen – Hanna Ulvinen

126

ollut yhtiöveron hyvitysjärjestelmä ja vapautettiin yhteisöjen saamat 
osakkeiden luovutusvoitot verosta (Taulukko 7.1). Tärkeä osa oli 
myös varallisuusveron poistaminen vuoden 2006 alusta.

Uudistusten taustalla voidaan nähdä muutokset Suomen kansainvä-
lisessä toimintaympäristössä. Kun 1990-luvun puolivälissä Suomen 
yhteisöverokanta oli 15 prosenttiyksikköä EU15:n keskiarvoa ma-
talampi, vuonna 2004 tämä ero oli enää kolme prosenttiyksikköä. 
Yhteisöverokannan EU25-keskiarvo oli jo useita prosenttiyksikköjä 
Suomen verokannan alapuolella. Lisäksi EY:n tuomioistuin ja ko-
missio olivat muuttaneet suhtautumistaan kansallisiin osinkoverojär-
jestelmiin, joiden katsottiin olevan ristiriidassa EY:n perustamissopi-
muksen sisämarkkinasäännösten kanssa. Tällä muutoksella oli suora 
vaikutus yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luopumiseen. 

Se, millaisen muodon Suomen osinkoverotus uudistuksessa sai, oli 
tosin pikemminkin seurausta tulonjakokeskustelusta ja hallituskoali-
tion muutoksesta vuoden 2003 eduskuntavaalien jälkeen kuin kan-
sainvälisen veroympäristön muutoksesta.

Uudistuksen jälkeen pörssinoteeratuista yhtiöistä saaduista osingoista 
70 prosenttia luetaan saajan verotettavaan tuloon. Tämä merkitsee 26 
prosentin yhteisöverokannalla ja 28 prosentin pääomatulojen vero-
kannalla sitä, että jaetun voiton kokonaisveroaste on 40,5 prosenttia. 
Uudistus kiristi siten pörssiosinkojen verotusta varsin merkittävällä 
tavalla. Myös noteeraamattomien yhtiöiden jakamien osinkojen ve-
rotus muuttui. Osingon pääomatulo-osuus on verovapaa 90 000 eu-
ron määrään asti. Kynnyksen ylittävästä osasta 70 prosenttia on ve-
ronalaista pääomatuloa. Uudistus kevensi verokynnyksen alapuolelle 
jäävän osingon verotusta, koska yhteisöverokanta aleni 29 prosentis-
ta 26 prosenttiin. Kynnyksen ylittävien osinkojen rajaveroaste nousi 
samalla tavoin kuin noteeratuista yhtiöistä saatujen osinkojenkin 29 
prosentista 40,5 prosenttiin.

Siirtyminen hyvitysjärjestelmästä osittain huojennettuun kahdenker-
taiseen verotukseen muutti myös ansiotulona verotettavan osingon 
veroasteita. Uudessa järjestelmässä ansiotulona verotettavasta osin-
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gosta 70 prosenttia luetaan saajan veronalaiseen ansiotuloon. Tämä 
sääntö johtaa ylimmän ansiotulon rajaveroasteen tasolla karkeasti ot-
taen entisen tasoiseen verorasitukseen, mutta alemmilla tasoilla sel-
keästi kiristyneeseen verotukseen. 

Taulukko 7.5 Yhteisöverokanta, pääomaverokanta ja osin-
gon kokonaisveroaste ennen (2004) ja jälkeen
(2005/2006) uudistuksen

2004 2005/2006

Yhteisövero 29 26
Pääomatulojen verokanta  29 28
Osingon kokonaisveroaste, noteeratut yhtiöt 29 40,5

Osingon kokonaisveroaste, noteeraamaton yhtiö
Pääomatulona verotettavan osingon rajaveroaste  
      Osinko alle 90000
      Osinko yli 90000
Ansiotulona verotettavan osingon rajaveroaste
      Henkilön ansiotulon rajaveroaste 40 prosenttia

29
29

40

26
40,5

46,7

Taulukossa 7.5 tarkastellaan ansiotulo-osingon rajaveroastetta ennen 
ja jälkeen uudistuksen tilanteessa, jossa henkilön ansiotulojen rajave-
roaste on 40 prosenttia. Veroasteen nousu on 6,7 prosenttiyksikköä. 

Arvio uudistuksen vaikutuksista

Uudistuksen tärkein positiivinen vaikutus oli Suomen yritysverojär-
jestelmän kilpailukyvyn vahvistuminen. Tähän suuntaan vaikuttivat 
yhteisöverokannan alentaminen ja yhteisöjen saamien osakeluovu-
tusvoittojen vapauttaminen verosta.

Pääomatulojen verotuksessa tapahtuneiden muutosten vaikutukset 
ovat epäselvempiä. Uudistus monimutkaisti järjestelmää huomat-
tavasti, kiristi verotusta eräissä tapauksissa ja kevensi toisissa sekä 
synnytti myös epäilyttäviä kannustinvaikutuksia. Varallisuusveroa 
vanhassa järjestelmässä maksaneen sijoittajan osakesijoituksen ve-
rorasitusta uudistuksen voidaan arvioida keventäneen. Sen sijaan sel-
laisen piensijoittajan verotusta, jonka kokonaisvarallisuus jäi varalli-
suusverokynnyksen alapuolelle, se puolestaan kiristi. 
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Yrittäjien pääomatulona verotettavan osingon verotus keveni varsin 
selvästi tulon jäädessä 90 000 euron kynnystä pienemmäksi. Kyn-
nyksen ylittävän pääomatulon ja useimmissa tapauksissa myös an-
siotulona verotettavan osingon veroasteet nousivat.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena oli hillitä tulojen muuntamista an-
siotuloista pääomatuloiksi. Kannustin tähän vähenikin, kun tarkastel-
laan palkan muuntamista ansiotulo-osingoksi. Sen sijaan kannustin 
muuntaa palkkaa tai ansiotulo-osinkoa pääomatuloksi saattoi vahvis-
tua. Tämä johtuu siitä, että veroaste-ero ansiotulon ja pääomatulona 
verotettavan osingon välillä kasvoi monissa tapauksissa tuntuvasti, 
11 prosenttiyksiköstä 20,7 prosenttiyksikköön henkilön ansiotulon 
rajaveroasteen ollessa 40 prosenttia (ks. Hietala – Kari, 2005). 

Tulonmuuntokannustimien vahvistumisen ohella uudistuksella näyt-
täisi olevan muitakin hieman arveluttavia ohjausvaikutuksia. Uudis-
tus nosti varsin merkittävästi omalla pääomalla rahoitettavan inves-
toinnin tuottovaatimusta tilanteessa, jossa henkilön pääomatulona 
verotettavan osingon määrä ylittää 90 000 euroa ja ansiotulon rajave-
roaste on korkea. Tämä piirre heikentää riskisijoittajien kannustimia 
suoriin osakesijoituksiin kasvaviin pk-yrityksiin. Varallisuusveron 
poistaminen ei kompensoi kuin aivan vähäisen osan kynnyksen aihe-
uttamasta tuottovaatimuksen noususta (Hietala – Kari, 2005). Osin-
koverokynnys synnyttää lisäksi verotuksellisen esteen voittovarojen 
uudelleenallokoinnille tuottavampiin ja vahvemman kasvupotenti-
aalin omaaviin yrityksiin. Varallisuusveron poisto ei myöskään tältä 
osin helpota kynnyksen kielteisiä vaikutuksia.
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8TYÖN VEROTUS – MUUTOKSET JA 
NIIDEN VAIKUTUKSET

Jaakko Kiander – Tuomas Kosonen

8.1 Johdanto

Suomessa on jo runsaan kymmenen vuoden ajan pyritty parantamaan 
työllisyyttä keventämällä työn verotusta. Vaikka vuosittaiset veroas-
teiden muutokset ovat olleet pieniä, on vuosien kuluessa tapahtunut 
kuitenkin historiallisesti merkittävä verotuksen kevennys. Valitun 
politiikan taustalla on ollut paitsi halu keventää alun perin ankaraa 
tuloverotusta myös usko siihen, että ansiotulojen keveämmällä ve-
rotuksella onnistuttaisiin parantamaan sekä työvoiman kysyntää että 
tarjontaa. Taloustieteellinen tutkimustieto antaa jonkin verran tukea 
näkemykselle veronkevennysten suotuisista työllisyysvaikutuksista. 
Toisaalta tutkimustiedolla on perusteltu myös puheenvuoroja, joissa 
on epäilty veronalennusten positiivisia työllisyysvaikutuksia.

Tässä luvussa kartoitetaan Suomessa viimeisen kahden vuosikym-
menen aikana tapahtuneita muutoksia palkkaverotuksessa ja niiden 
mahdollisia työllisyysvaikutuksia. Tarkasteluajanjakso on mielen-
kiintoinen, koska sen aikana on koettu erittäin suuria muutoksia niin 
työllisyydessä ja työttömyydessä kuin työn verotuksessakin. Aiempi 
tutkimus on analysoinut jo 1990-luvulla tapahtuneiden veronalen-
nusten vaikutuksia työvoiman tarjontaan. Tässä luvussa tarkastellaan 
täydentävänä näkökulmana toteutettujen veromuutosten vaikutusta 
käytettävissä oleviin tuloihin ja kokonaiskysyntään.
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8.2 Miten työn verotus on muuttunut 
vuosina 1985–2006? 

Työtuloihin ja palkkoihin kohdistuva verotus on muuttunut Suomessa 
voimakkaasti 1980-luvun alun jälkeen. Verotus on muuttunut paitsi 
tietoisten ja suunniteltujen verouudistusten seurauksena myös nope-
asti tehtyjen säästöpäätösten seurauksena. Työhön kohdistuvan ve-
rotuksen osat ovat pysyneet periaatteessa muuttumattomina: noin 60 
prosenttia veroista muodostuu tulonsaajilta kerättävistä tuloveroista 
ja sosiaaliturvamaksuista, loput taas työnantajilta perittävistä pakol-
lisista sosiaalivakuutusmaksuista. Ansiotuloihin kohdistuva tulovero 
on pysynyt jatkuvasti progressiivisena. Progression jyrkkyys samoin 
kuin rajaveroasteet ja keskimääräiset veroprosentit ovat sen sijaan 
vaihdelleet paljon. Veroista tehtävät vähennykset ovat supistuneet. 

Ansiotulojen verotus ja sosiaalivakuutusmaksut

Ansioista perittävät verot jakaantuvat varsinaisiin tuloveroihin ja so-
siaalivakuutusmaksuihin. Aikaa myöten sosiaalivakuutusmaksujen 
osuus on kasvanut. Sosiaalivakuutusmaksut koostuvat työeläkemak-
susta, työttömyysvakuutusmaksusta, sairausvakuutusmaksusta ja 
eräistä muista eristä. Merkittävin maksu on työeläkemaksu. Sosiaa-
livakuutusmaksut ovat suhteellisia eivätkä ne siten riipu työntekijän 
ansiotasosta. Valtaosa sosiaalivakuutusmaksuista peritään työnanta-
jilta, mutta myös työntekijät maksavat omia maksujaan. Siten työn-
tekijän tuloverot muodostuvat varsinaisista valtion ja kunnan tulove-
roista sekä lisäksi työntekijältä perityistä sosiaalivakuutusmaksuista. 
Korkein rajaveroaste on vaihdellut 60 prosentin molemmin puolin 
kun taas keskimääräisen tuloveroasteen vaihtelu on ollut 30 prosen-
tin tuntumassa. Työnantajilta perittävä palkkavero on muodostunut 
sosiaalivakuutusmaksuista. Maksujen suuruus on vaihdellut hie-
man työnantajan tyypin (yksityinen/julkinen) ja yrityskoon mukaan. 
Työnantajien keskimääräinen maksurasitus on vaihdellut 20 ja 30 
prosentin välillä palkkasummasta. 
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Työnantajilta perittävät palkkaverot (s) kasvattavat työvoimakustan-
nuksia. Kokonaistyövoimakustannus saadaan, kun bruttopalkka (w)
kerrotaan kertoimella 1+s:

(1) työvoimakustannus = w(1+s).

Vastaavasti työntekijöiden tuloverot (t) pienentävät tulonsaajan käy-
tettävissä olevia ansiotuloja:

(2) käytettävissä olevat tulot = w(1-t).

Työvoimakustannusten ja työntekijöiden nettotulojen välinen ero 
muodostaa verokiilan. Verokiilaa voidaan mitata esim. verojen osuu-
della kokonaistyövoimakuluista:

(3) verokiila = (s+t)/(1+s).

Verokiila on vaihdellut Suomessa viimeisten vuosikymmenien ajan 
50 prosentin molemmin puolin. Se tarkoittaa, että noin puolet brut-
totyövoimakuluista aiheutuu erilaisista työpanokseen kohdistuvista 
veroista tai veroluonteisista pakollisista maksuista.

1980-luvun lopun veronalennuspolitiikka: neutraaliin ja 
kannustavaan verojärjestelmään 

Tuloverotusta uudistettiin 1980-luvun loppupuolella. Tuolloin toteu-
tettiin ns. suuri verouudistus, jonka esikuvana olivat monessa muussa 
maassa hieman aikaisemmin toteutetut samansuuntaiset uudistukset. 
Uudistuksella pyrittiin laajentamaan veropohjaa ja samalla alenta-
maan veroprosentteja ja lieventämään veroprogressiota. Tavoitteena 
oli verojärjestelmän parempi neutraalisuus, läpinäkyvyys ja kan-
nustavuus. Veroprosenttien lasku ja veropohjan laajentuminen vei 
nimellisiä verokantoja lähemmäksi todellisia keskimääräisiä vero-
asteita. Henkilöverotuksen veropohjaa oli laajennettu jo 1980-luvun 
puolivälissä säätämällä joukko tulonsiirtoja veronalaisiksi. Suuressa 
verouudistuksessa vähennysjärjestelmää karsittiin. Verouudistuksen 
vaikutukset jäivät verraten vähäisiksi. Ansiotulojen korkeimmat ra-

j44.indb   133 5.9.2006   18:36:53



Jaakko Kiander – Tuomas Kosonen

134

javeroasteet alenivat hieman ja keskimääräinen tuloveroprosentti 
alentui runsaan prosenttiyksikön. Työvoimakustannusten veroaste eli 
verokiila ei kuitenkaan supistunut vaan päinvastoin kasvoi, koska sa-
maan aikaan nostettiin työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja.

Lamavuosien veronkorotukset: julkinen talous tasapainoon 
vyötä kiristämällä

Suomen talous ajautui syvään lamaan vuonna 1991. Lamaa kesti kol-
me vuotta. Työttömyyden kasvu supisti verotuloja ja lisäsi julkisia 
menoja. Suureksi kasvanutta budjettialijäämää supistaakseen halli-
tus ryhtyi nostamaan rajusti työhön kohdistuvaa verotusta. Vuosina 
1992–1995 kiristettiin tuloverotusta, lisättiin työntekijöiden sosiaali-
vakuutusmaksuja ja kasvatettiin työnantajien sosiaalivakuutusmak-
suja. Siten kaikki verokiilan komponentit nousivat. Keskimääräinen 
veroaste nousi myös siksi, että vuoden 1994 perhetukiuudistuksessa 
lapsiperheiden tuki keskitettiin lapsilisiin poistamalla erityiset lapsis-
ta aiheutuvat verovähennykset ja korottamalla vastaavasti lapsilisien 
määriä.

Lamavuosien veronkorotukset ajoittuivat samoihin aikoihin kuin voi-
makas työttömyyden nousu. Työttömyys lähti Suomessa kuitenkin 
nousuun jo syksyllä 1990 eli runsas vuosi ennen kuin työhön kohdis-
tuva verotus alkoi kiristyä. Voidaankin päätellä, että verotuksen ki-
ristyminen oli reaktio työttömyyden noususta johtuneeseen julkisen 
talouden kriisiin. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että veronkoro-
tuksilla ei olisi ollut vaikutusta työllisyyskehitykseen. 

1990-luvun alkupuoliskolla keskimääräinen palkkatulon veroaste 
nousi yli 5 prosenttiyksikköä noin 33 prosentista 38 prosenttiin. Tä-
män lisäksi työnantajien keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksura-
situs nousi vajaasta 25 prosentista 27 prosenttiin. Näiden muutosten 
seurauksena työvoimakustannusten verokiila kohosi 5 prosenttiyk-
sikköä. Jyrkin verotuksen kiristyminen osui vuosiin 1993–1994.
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Taulukko 8.1  Keskimääräinen palkkaverotus

Vuosi 1985 1990 1995 2000 2005

Palkkatulon keskim. veroaste 34,2 32,9 38,0 33,6 30,3
Työnantajan keskim. sova-maksu 20,1 24,7 27,0 26,0 24,0
Työvoimakustannusten veroaste 45,2 46,2 51,2 47,3 43,8

Lamanjälkeiset vuodet: työllisyyttä veronalennuksilla

Veropolitiikassa tapahtui käänne vuonna 1996. Lamavuosina tehtyjä 
veronkorotuksia alettiin purkaa. Muutoksesta muodostui pitkäaikai-
nen talouspoliittinen linjaus. Työn verotusta on kevennetty jatkuvasti 
vuosina 1996–2007. Tuloksena on ollut joukko tasaisia veronalen-
nuksia kaikissa tuloluokissa. Veronalennukset ovat kohdistuneet 
sekä marginaaleihin että keskimääräisiin veroasteisiin ja ne ovat 
olleet suhteellisesti samansuuruisia kaikissa tuloluokissa. Tämän li-
säksi myös työntekijöiden ja työnantajien sosiaalivakuutusmaksuja 
on alennettu. Veronalennuksia on toteutettu valtion tuloverotuksen 
asteikkoja muuttamalla ja ylimpiä rajaveroasteita alentamalla (mikä 
on hyödyttänyt suurituloisia) sekä kasvattamalla kunnallisverotuksen 
ansiotulovähennystä (mikä taas on hyödyttänyt pieni- ja keskituloisia 
ansiotulonsaajia). Tulonsiirtojen verotus on keventynyt vähemmän 
kuin ansiotulojen verotus.

Veronkevennykset ovat olleet asteittaisia. Vuosimuutokset veroas-
teissa ovat olleet vähäisiä. Kumulatiiviset muutokset ovat sen sijaan 
muodostuneet suuriksi, koska veronalennuspolitiikkaa on harjoitettu 
jo yli 10 vuotta. Palkkatulojen keskimääräinen ja koko työpanoksen 
veroaste ovatkin jo alentuneet alimmalle tasolle sitten 1980-luvun 
alun. Myös työnantajien sosiaalivakuutusmaksujen osuus on laske-
nut pienemmäksi kuin koskaan 1990-luvulla.

Valitun politiikan tavoitteena oli toisaalta purkaa kohtuuttoman kire-
äksi koettua ansiotulojen verotusta sekä toisaalta parantaa työvoiman 
kysyntää ja tarjontaa. Veronkevennykset pyrittiin myös kytkemään 
osaksi tulopoliittisia kokonaisratkaisuja.
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8.3 Työllisyyden kehitys

Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Suomessa toteutuneisiin 
huomattavan suuriin työn verotuksen muutoksiin on liittynyt myös 
erittäin suuria työllisyyden ja työttömyyden muutoksia. 1980-luvulla 
työllisyys oli hyvä ja työllisten määrä kasvoi. Työttömyys painui 3 
prosentin tuntumaan vuonna 1989. Tilanne heikkeni jyrkästi vuosina 
1991–1994. Työllisten määrä supistui noin viidenneksen ja työttö-
myysaste nousi lähes 17 prosenttiin. Työllisyysaste aleni 74 prosen-
tista 60 prosenttiin. Työllisyystilanne alkoi parantua vuonna 1995, 
minkä jälkeen vuoteen 2005 mennessä työllisten määrä kasvoi noin 
17 prosenttia ja työttömyysaste aleni puoleen verrattuna vuoden 1994 
huippuun.

Työttömyyden ja työllisyyden vaihtelut olivat 1990-luvun Suomessa 
niin suuria ja nopeita, että niissä ei voinut olla kysymys talouden ra-
kenteellisista muutoksista. Pikemminkin kysymys oli jyrkästä mak-
rotaloudellisesta häiriöstä ja sen jälkeisestä toipumisesta. 

Kuviossa 8.1 on esitetty työllisyysasteen ja työhön kohdistuvan kes-
kimääräisen verokiilan kehitys vuosina 1985–2006. Kuviosta on 
nähtävissä, että työllisyys ja verokiila ovat liikkuneet samanaikaises-
ti eri suuntiin. Työllisyyden heikkenemiseen liittyi voimakas vero-
tuksen kiristyminen ja vastaavasti työllisyyden paraneminen tapahtui 
samaan aikaan verotuksen kevenemisen kanssa. On kuitenkin syytä 
muistaa, että samaan aikaan tapahtui myös muita muutoksia, jotka 
vaikuttivat työllisyyteen. Korkeamäki ja Uusitalo (2005) toteavatkin, 
että Suomen työttömyyden ja työveron välinen regressio 1990-luvul-
la antaa merkitsevän kertoimen verotuksen vaikutukselle työttömyy-
teen. Kausaalisuuden suuntaa on heidän mukaansa kuitenkin hankala 
selvittää, koska lähemmin tarkasteltaessa työttömyys muuttuu ensin 
ja verot seuraavat perässä. Työttömyyden muutos ei kuitenkaan ”ai-
heuta” verotuksen kiristymistä, koska veroaste on luonteeltaan pää-
tösmuuttuja, joka ei suinkaan määräydy automaattisesti työllisyyden 
funktiona.

j44.indb   136 5.9.2006   18:36:53



Työn verotus – muutokset ja muutosten vaikutukset

137

Kuvio 8.1  Työllisyysaste ja työn verokiila vuosina 1985–
2006, prosenttia
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1990-luvulla tapahtuneita jyrkkiä työllisyyden muutoksia voidaan 
selittää makrotaloudellisilla ilmiöillä eli lamalla ja lamasta toipumi-
sella. Tällöin tarkoitetaan normaalista poikkeavaa kokonaistuotan-
non kehitystä. 

Pitkällä aikavälillä talous kasvaa yleensä samaa vauhtia kuin tuotta-
vuus. Jos talous kasvaa nopeammin kuin työn tuottavuus, työllisyys 
paranee kunnes saavutetaan täystyöllisyys, eli tilanne jossa työllisyys 
ei voi enää resurssien puutteen vuoksi parantua. Suomen talous saa-
vutti tällaisen tilan viimeksi vuonna 1989. Jos taas tuotanto kasvaa 
hitaammin kuin työn tuottavuus, on seurauksena työpanoksen vähe-
neminen, työllisyyden lasku ja työttömyyden kasvu. Näin tapahtui 
vuosina 1991–1994. Työllisyyskriisi johtui siitä, että kokonaistuotan-
to oli usean vuoden ajan potentiaalisen tuotannon alapuolella. Kuvi-
ossa 8.2 tätä on kuvattu tuotannon trendipoikkeamalla. 
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Mitkä tekijät sitten saavat aikaan kokonaistuotannon poikkeamisen 
pitkän ajan kasvutrendiltä? Syitä voidaan hakea sekä ulkoisista että 
talouden sisäisistä tekijöistä. Ulkoisia tekijöitä ovat maailmantalo-
us ja vienti. Viennin kehitykseen vaikuttavat sekä maailmantalouden 
kasvu että kilpailukyky. Pieni maa ei voi juurikaan vaikuttaa maail-
mantalouden kehitykseen, mutta kilpailukyky sen sijaan määräytyy 
kotimaisista lähtökohdista. Ulkoisilla tekijöillä ei kuitenkaan voi se-
littää 1990-luvun alun työllisyyden romahdusta. Vienti kasvoi voi-
makkaasti samaan aikaan kun työllisyys heikkeni. 

Kuvio 8.2   Työllisyys ja BKT:n trendipoikkeama vuosina
1985–2006, indeksi(1985)=100
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Tärkein työllisyyteen vaikuttanut makrotaloudellinen tekijä 1990-lu-
vulla oli kotimainen kysyntä eli investoinnit ja kulutus. Investoinnit 
supistuivat noin 50 prosenttia ja yksityinen kulutus noin 10 prosenttia 
lamavuosien aikana. Nämä muutokset vaikuttivat suoraan rakentami-
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seen, kauppaan, liikenteeseen ja palvelutuotantoon eli työllisyyden 
kannalta tärkeisiin toimialoihin. 

Investointien määräytymiseen vaikuttavat kasvu- ja tuotto-odotukset 
sekä korkotaso. Investoinnit kääntyivät jyrkkään laskuun reaalikor-
kojen noustua korkeiksi. Vastaavasti investointien kasvu käynnistyi 
pian korkojen laskettua takaisin kohtuulliselle tasolle. 

Korkotaso vaikuttaa myös yksityiseen kulutukseen. Korkotason nou-
su nostaa säästämisastetta. Säästämisasteen noustessa entistä pienem-
pi osa tuloista kulutetaan. Korkotason laskiessa taas kulutus kasvaa 
nopeammin kuin tulot, kun säästäminen vähenee:

(4) Yksityinen kulutus = (1 – säästämisaste) * käytettävissä olevat tulot.

Verotus vaikuttaa hieman myös säästämisasteeseen. Taloudenpitäji-
en kannalta tärkein muuttuja on verojen jälkeinen korkotaso. Koti-
talouksien kohdalla tähän vaikuttaa eniten asuntolainojen korkojen 
vähennysoikeus. Vähennysoikeuden rajoittaminen nostaa verojenjäl-
keistä korkotasoa ja lisää säästämistä. 

Muutokset työtulojen verotuksessa vaikuttavat käytettävissä oleviin 
tuloihin. On järkevää ajatella, että verotuksen kiristäminen supistaa 
yksityistä kulutusta. Yksityisen kulutuksen supistaminen vuorostaan 
pienentää kotimaista kysyntää, mikä johtaa bruttokansantuotteen su-
pistumiseen ja lopulta työllisyyden heikkenemiseen. Tällainen kehi-
tys on estettävissä vain siten, että säästämisaste alenee tai julkiset 
menot nousevat vastaavasti verotuksen kiristyessä.

8.4 Taloustiede ja veronalennusten vaikutukset

Mitä moderni taloustieteellinen tutkimus kertoo verotuksen työlli-
syysvaikutuksista? Useimmiten tutkimusten kohteena on veromuu-
tosten rakenteellinen, pitkäaikainen vaikutus. Tällä tarkoitetaan vero-
muutosten aikaansaamia pysyviä muutoksia palkanmuodostuksessa 
ja työvoiman tarjonnassa. Käytännössä tämä merkitsee sen arvioi-

j44.indb   139 5.9.2006   18:36:54



Jaakko Kiander – Tuomas Kosonen

140

mista, kuinka paljon verokiilan pienentäminen vaikuttaa työnanta-
jamaksujen osalta suoraan työvoimakustannuksiin sekä lisäksi välil-
lisesti palkanmuodostukseen. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksena 
saadaan veromuutosten kokonaisvaikutus työvoimakustannuksiin, 
millä on vuorostaan työvoiman kysynnän kautta positiivisia työlli-
syysvaikutuksia. Lisäksi verojen ja tukien muuttaminen aiempaa 
kannustavammiksi voi lisätä työvoiman tarjontaa. Työvoiman tarjon-
nan lisäys pyrkii puolestaan alentamaan palkkatasoa ja siten paranta-
maan työllisyyttä. 

Teoreettisissa mallitarkasteluissa keskimääräisen verotuksen nousu 
ja progression kiristyminen vähentävät kilpailullisilla työmarkkinoil-
la työn tarjontaa ja siten työllisyyttä. Syynä tähän on se, että progres-
siivinen verotus vähentää lisätyön tuottamaa hyötyä. Päinvastainen 
tulos saadaan, jos palkkojen ajatellaan määräytyvän markkinoiden 
sijasta työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa ja työttömyys-
korvausten riippuvan palkoista. Tällöin työn verotuksen progressi-
on ja työn kokonaisverokiilan kasvu parantaa työllisyyttä ja laskee 
työttömyyttä (Cahuc – Zylberberg, 2004, 763). Teoreettiset mallit 
ovat siten varsin herkkiä oletuksille, joita muuttamalla voidaan saada 
erilaisia tuloksia. Niiden opetus on, että Suomen tapaisessa maassa, 
jossa palkanmuodostus tapahtuu ainakin osin neuvottelujärjestelmän 
kautta, työn verotuksen muutosten vaikutus tasapainotyöllisyyteen 
on lähtökohtaisesti epäselvä.

Veromuutosten työllisyysvaikutusten todellista suuruutta voidaan ar-
vioida työvoiman kysynnän palkkajoustojen avulla. Empiiriset tutki-
mustulokset kokonaisverotuksen vaikutuksesta työllisyyteen antavat 
erisuuruisia tuloksia. Täten vahvaa empiiristä näyttöä verotuksen 
vaikutuksesta työllisyyteen ei ole (Koskela et al., 2004). Tutkimusten 
mukaan veromuutosten vaikutukset palkkatasoon ovat suhteellisen 
pieniä. Keskimääräisen tuloveroasteen kiristäminen nostaa jonkin 
verran palkkoja, mutta kompensaatio ei ole täydellinen. Vastaavasti 
työnantajamaksujen nostaminen alentaa hieman palkkoja, mutta ei 
kuitenkaan niin paljon, että seurauksena olisi kokonaistyövoimakus-
tannusten nousu. Estimoidut työn kysynnän palkkajoustot kertovat 
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puolestaan sen, että työvoimakustannusten nousu prosentilla vähen-
tää työvoiman kysyntää noin puolella prosentilla. 

Empiirisen tutkimuksen mukaan yleisten veronalennuksien työlli-
syysvaikutukset ovat todennäköisesti vähäiset. Koskela et al. (2004) 
korostavat, että Suomen tapauksessa suurempi työllisyysvaikutus 
voidaan saada aikaan kohdentamalla veronkevennysvara pienituloi-
sille. Lisäksi joidenkin tutkimustulosten valossa näyttäisi siltä, että 
veroprogression keventäminen, jota nykyään vaaditaan viittaamalla 
kansainväliseen verokilpailuun, ei välttämättä parantaisi työllisyyt-
tä.

Lisäksi verojen ja tukien muuttaminen aiempaa kannustavammak-
si voi lisätä työvoiman tarjontaa. Työvoiman tarjonnan lisäys pyrkii 
puolestaan alentamaan palkkatasoa ja siten parantamaan työllisyyttä. 
Esimerkiksi Laine ja Uusitalo (2001) ovat arvioineet, että 1990-lu-
vun puolivälin jälkeen toteutetut kannustavuutta lisänneet uudistuk-
set kasvattivat työvoiman tarjontaa noin 1,5 prosenttia.

Tutkimusten lähtökohtana on usein oletus siitä, että työmarkkinat 
ovat lähtökohtaisesti tasapainossa. Tasapaino-oletus tarkoittaa, että 
käytännössä vallitsee täystyöllisyys. Tästä oletuksesta seuraa, että 
juuri millään muutoksilla ei voi olla kovin merkittäviä työllisyysvai-
kutuksia. Esimerkiksi Koskela et al. (2004) arvioivat, että suomalai-
sessa työttömyydessä ei ole kyse niinkään makrotaloudellisesta epä-
tasapainosta kuin rakenteellisesta heikkoudesta, joka liittyy heikosti 
koulutetun työvoiman muita ryhmiä korkeampaan työttömyyteen. 

Useimmissa tapauksissa tutkimukset eivät myöskään käsittele lain-
kaan veromuutosten vaikutusta ostovoimaan ja kokonaiskysyntään. 
Tämä johtuu siitä, että kokonaiskysynnän vaihteluita pidetään yleen-
sä lyhytaikaisena vaihteluna pitkän ajan kasvutrendin ylä- ja alapuo-
lella ja merkityksettömänä pitkän ajan tasapainotyöttömyyden kan-
nalta.  Yleisen veronalennuksen vaikutukset jäävät tällöin vähäisiksi 
tai väliaikaisiksi. Jos talous on lähellä tuotantopotentiaaliaan, johtaa 
verokevennysten aikaansaama ostovoiman ja kokonaiskysynnän kas-
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vu vähitellen vain hintojen ja palkkojen nousuun, ei pysyvään työlli-
syyden parantumiseen. 

8.5 Entä jos työmarkkinat eivät ole tasapainossa?

Suuret kysyntäshokit – kuten Suomen lama vuosina 1991–1993 – voi-
vat saada aikaan pitkäaikaisen siirtymän pois täystyöllisyystasapai-
nosta. Siirtymän ei kuitenkaan tarvitse olla lopullinen tai ”rakenteel-
linen”. Jos kyseessä ei ole talouden pysyvä rakenteellinen heikkous, 
voi työllisyys parantua takaisin kohti alkuperäistä tasapainotilaa, jos 
kokonaiskysyntä ja -tuotanto kasvavat riittävästi. Nickell (2006) ko-
rostaa sitä, että viime kädessä työttömyys riippuu kokonaiskysynnäs-
tä (ja käyttää esimerkkinä juuri Suomen tapausta). Niin kauan kuin 
talous on poissa tasapainosta, voidaan työllisyyttä parantaa kysyn-
tää lisäämällä. Kokonaiskysynnän kasvua on rajoitettava vain, jos se 

ratkaiseminen kuinka lähellä rakenteellisen työttömyyden rajaa ol-
laan, on empiirinen kysymys.

On varsin epätodennäköistä, että 1990-luvun korkea työttömyys 
Suomessa olisi ollut rakenneongelma, johon ei olisi voitu vaikuttaa 
kokonaiskysynnän kasvulla. Syntyihän koko työttömyysongelma 
varsin poikkeuksellisella tavalla ja nopeasti, ikään kuin kertarysäyk-
sellä 1990-luvun alussa. Syvän laman vuoksi talouden ns. tuotanto-
kuilu eli hyödyntämätön tuotantokapasiteetti oli vuosina 1992–1995 
huomattavan suuri. Tästä huolimatta suurtyöttömyyden pitkittyessä  
Suomessa alettiin vähitellen uskoa, että huomattava osa tai jopa suu-
rin osa työttömyydestä olisi rakenteellista. Käytännössä tämä mer-
kitsi arvioidun rakennetyöttömyyden kaksin-, kolmin- tai jopa ne-
linkertaistumista 1990-luvun aikana. Tällainen tulkinta on kuitenkin 
ongelmallinen; on vaikeata nimetä sellaisia rakenteellisia tekijöitä, 
jotka olisivat muuttuneet voimakkaasti 1990-luvulla ja jotka voisi-
vat selittää rakennetyöttömyyden nousun. Syrjäseutujen väkimäärä 
ei noussut, työvoiman koulutustaso ei heikentynyt, tulonsiirrot ei-
vät kasvaneet suhteessa palkkoihin, palkkataso ei noussut enempää 
kuin kilpailijamaissa. Päinvastoin, 1990-luvun aikana tapahtui pi-
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kemminkin työmarkkinoiden toiminnan kannalta myönteisiä muu-
toksia; joustavuus lisääntyi, työnteon kannustavuus parantui ja työ-
voiman koulutustaso kohosi. Ainoana negatiivisena tekijänä voidaan 
pitää työhön kohdistuvan verokiilan jyrkkää kiristymistä vuosina 
1992–1995. Toisaalta verokiila on tämän jälkeen taas alentunut, joten 
pysyvää rakennetyöttömyyttä nostavaa tekijää ei verotuksestakaan 
muodostunut.

Kuvio 8.3 Työttömyysaste vuosina 1985–2006
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Rakennetulkintaa vastaan puhuu myös se, että vuoden 1994 jälkeen 
työttömyysaste on alentunut lähes 9 prosenttiyksikköä. Samaan ai-

kiihtynyt. Lisäksi vaihtotaseessa on säilynyt poikkeuksellisen suu-
ri ylijäämä. Nämä seikat puhuvat sen puolesta, että työttömyys on 
alentumisestaan huolimatta jatkuvasti pysynyt tasapaino- tai raken-
netyöttömyyden rajan yläpuolella.
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8.6 Työn verotus, ostovoima ja kokonaiskysyntä 
Suomessa

Työn verotuksessa tapahtuneiden muutosten makrotaloudellisia vai-
kutuksia voi yrittää arvioida vertaamalla toteutunutta kehitystä sel-
laiseen vaihtoehtoiseen kehitykseen (kontrafaktuaaliin), jossa vero-
muutoksia ei olisi tapahtunut. Kaikkien muiden seikkojen on oletet-
tava pysyvän samoina.1

Yksinkertaisuuden vuoksi voimme olettaa, että julkiset menot, yk-
sityiset investoinnit sekä vienti ja tuonti olisivat vaihtoehtoisessa 
kehityskulussa kehittyneet samoin kuin todellisuudessa. Tällöin kes-
kitymme ainoastaan veromuutosten aikaansaamiin muutoksiin yksi-
tyisessä kulutuksessa. Ajatuksena on, että kotitalouksien kulutusme-
not riippuvat niiden käytettävissä olevista tuloista ja säästämisestä. 
Säästämisen voimme olettaa kehittyvän samalla tavoin molemmissa 
tapauksissa. Siten veromuutokset (tai niiden poisjääminen) heijastu-
vat täysimääräisesti kulutusmenoissa. 

Yksityinen kulutus kääntyi laskuun jo vuonna 1990. Kulutuksen 
supistumista voidaan sen alkuvaiheessa (1990–1991) selittää kor-
kotason nousua seuranneella säästämisasteen nousulla sekä tämän 
jälkeen työttömyyden kasvusta johtuneella ansiotulojen supistumi-
sella (1991–1994) sekä verotuksen kiristymisestä johtuneella tulo-
jen supistumisella (1992–1995). Verotus kiristyi jyrkästi vuosina 
1992–1995. On syytä korostaa, että kulutus supistui selvästi jo vuosi-
na 1990–1991 vaikka verotus tuolloin keveni. Muutos johtui lähinnä 
säästämisasteen jyrkästä noususta. Vastaavasti vuonna 1994 kulutus 
alkoi kasvaa, vaikka tulot supistuivat, koska säästämisaste aleni. Näi-
den muutosten takana oli korkokehitys.

Kuviossa 8.4a on esitetty toteutunut yksityisen kulutuksen kehitys 
ja vaihtoehtoinen kulutuksen ura, jossa taustaoletuksena on muut-
tumaton veroaste. Kuviosta voidaan nähdä, että vuosina 1992–1995 
työhön kohdistuvan verokiilan leveneminen supisti ostovoimaa ja 

1 Tässä ei ole arvioitu sitä, miten talouteen vaikuttaa suuremmista verotuloista mah-
dollisesti maksettavat suuremmat tulonsiirrot työttömille tai muut julkiset menot.
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kulutusta noin 8 prosenttia. Laskelma perustuu oletukseen, jonka 
mukaan työntekijät joutuivat kantamaan myös työnantajamaksujen 
korotukset – ts. ilman työnantajien sova-maksujen korotuksia yksi-
tyinen kulutus olisi ollut toteutunutta suurempi.

Kuvio 8.4a Työn verotus ja ostovoima vuosina 1985–1995,
miljardia euroa vuoden 2005 hinnoin
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Voidaan arvioida, että lamavuosien veronkorotusten vaikutus brutto-
kansantuotteeseen ja työllisyyteen oli noin 4 prosenttia (olettaen, että 
tuottavuuden kehitys olisi ollut sama myös ilman veronkorotuksia). 
Arviosta seuraa, että työhön kohdistuvan verotuksen jyrkkä ja äkilli-
nen kiristyminen olisi aiheuttanut laskennallisesti noin 100 000 työ-
paikan menetyksen. Ilman veronkorotuksia työttömyysasteen nousu 
olisi jäänyt noin 13 prosenttiin.

Samalla tavoin voidaan arvioida myös laman jälkeen toteutettujen 
veronkevennysten vaikutuksia kokonaiskysyntään. Vaihtoehtoisena 
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kehityskulkuna voidaan tarkastella kontrafaktuaalia, jossa työn vero-
kiila olisi jäänyt pysyvästi vuoden 1995 tasolle. On muistettava, että 
hyvän taloudellisen kehityksen vuoksi kotitalouksien tulot ja yksityi-
nen kulutus olisivat kasvaneet voimakkaasti myös ilman veronalen-
nuksia. Vuoden 1995 jälkeen kokonaiskysyntää ovat kasvattaneet 
veronalennusten aikaansaaman kotitalouksien ostovoiman kasvun li-
säksi myös voimakas viennin kasvu sekä alentunut säästämisaste. 

Kuvio 8.4b Työn verotus ja ostovoima vuosina 1995–2006,
miljardia euroa vuoden 2005 hinnoin
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Vuosina 1996–2006 yksityinen kulutus kasvoi noin 45 prosenttia. 
Suurin osa tästä kasvusta olisi toteutunut ilman veronkevennyksiä-
kin. Toisaalta ilman tehtyjä tuloverokevennyksiä kotitalouksien os-
tovoima olisi vuonna 2006 lähes 7 prosenttia toteutunutta pienempi. 
Palkansaajien keskimääräinen tuloveroprosentti on alentunut vuoden 
1995 huipputasosta eli 38 prosentista noin 30 prosenttiin vuonna 
2006; tämän lisäksi myös työnantajien maksurasitus on vähentynyt 
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kolme prosenttiyksikköä. On vaikea kuvitella, ettei näin suurilla 
muutoksilla olisi ollut merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Kuviossa 
8.4b on esitetty vaihtoehtoinen kehityskulku; ilman veronkevennyk-
siä yksityisen kulutuksen kasvu olisi jäänyt 36 prosenttiin. 

Varovaisesti voidaan arvioida, että ostovoiman lisäyksen kerroinvai-
kutus olisi 1, jolloin veronkevennykset saisivat aikaan vastaavansuu-
ruisen kokonaistuotannon lisäyksen. Jos näin on, ovat verokevennys-
ten aikaansaamat ostovoiman vaihtelut olleet Suomessa 1990-luvulla 
niin suuria, että ne riittävät selittämään jopa 30 prosenttia vuosina 
1992–1994 tapahtuneesta työttömyyden noususta ja noin 25 prosent-
tia vuosina 1996–2006 tapahtuneesta työllisyyden parantumisesta.

Työn verotuksen kiristyminen leikkasi ostovoimaa vuosina 
1992–1994 summalla, joka oli noin 4 prosenttia bruttokansantuot-
teesta. Laman jälkeen vuosina 1996–2006 työn verotuksen keventä-
minen palautti verorasituksen lamaa edeltäneelle tasolle ja jopa sen 
alapuolelle, jolloin myös lamanaikaisten veronkorotusten kielteinen 
työllisyysvaikutus eliminoitui. Ilman veronkevennysten aikaansaa-
maa ostovoiman kasvua toteutunutta yksityisen kulutuksen kasvua 
olisikin vaikea selittää. Työllisyyden kannalta taas yksityinen kulutus 
on tärkeässä asemassa – keskittyihän työllisyyden kasvu lähes koko-
naan palvelualoille.

Veronkevennyspolitiikka onnistui lamanjälkeisessä tilanteessa, koska 
Suomessa oli korkean työttömyyden vuoksi runsaasti käyttämätöntä 
työvoimaa. Avoimen työttömyyden lisäksi työikäistä väestöä oli run-
saasti myös työvoimapoliittisissa ohjelmissa sekä työvoiman ulko-
puolella. Perinteisen taloustieteellisen ajattelun mukaan verokeven-
nyksiä ja kokonaiskysynnän kasvua on rajoitettava, koska ne johtavat 

vajeen kasvuun. Tällaista uhkaa ei kuitenkaan 1990-luvun puolivä-
lissä ollut näköpiirissä. Tämä johtui siitä, että työttömyyden ns. NAI-
RU-tasosta oltiin varsin kaukana. Suomen talous näyttää viimeiset 10 
vuotta olleen vaakasuoralla Phillips-käyrällä; vaikka työttömyysaste 

-
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ylijäämä on huomattavan suuri. Tällaisessa tilanteessa työllisyyden 
kasvua voitiin Suomessa varsin perustellusti tukea yleisillä kysyntää 
kasvattavilla toimilla. Tällaisia toimia ovat keveän rahapolitiikan li-
säksi sekä julkisen kysynnän lisäys (esim. infrastruktuuri-investoin-
tien kautta) että yleinen työn verotuksen alentaminen.2

Veronalennusten riskinä on, että kotitaloudet käyttävät lisätulonsa 
säästämiseen tai tuonnin kasvattamiseen. Tällaiset uhat eivät Suomen 
tapauksessa toteutuneet. Kotitalouksien säästämisaste on Suomessa 
vuoden 1994 jälkeen alentunut samanaikaisesti kun veroja on keven-
netty, mikä sulkee pois sen mahdollisuuden, että kuluttajat olisivat 
reagoineet verokevennyksiin ei-keynesiläisellä tavalla eli lisäämällä 
säästämistään. Tuonnin kasvu jäi myös verraten vaatimattomaksi. Si-
ten voidaan päätellä, että veronalennusten työllisyysvaikutukset oli-
vat verraten suuret.

8.7 Verokevennysten rahoitus

Vuoden 1995 jälkeen toteutetut huomattavan suuret verotuksen ke-
vennykset eivät johtaneet julkisen talouden heikkenemiseen. Vaikka 
työhön kohdistuvan verokiilan keventäminen on ollut suuruudeltaan 
noin 4 prosenttia bruttokansantuotteesta, eivät kokonaisveroaste ja 
julkisen sektorin kokonaistulot ole laskeneet juuri lainkaan. Lisäk-
si julkisen talouden rahoitustasapaino on parantunut samanaikaisesti 
määrällä, joka vastaa noin 10 prosenttia bruttokansantuotteesta. Mi-
ten tämä on ollut mahdollista?

Keskeiset syyt tähän odottamattomaan ilmiöön ovat:

– työttömyyden lasku on pienentänyt työttömyydestä aiheutuneita 
menoja

– julkisten menojen kasvun rajoittaminen on pienentänyt menojen 

2 Toinen tapa tukea työllisyyttä julkisen vallan keinoin olisi ollut tarjota työttömille 
työtä julkiselta sektorilta aiempaa enemmän. Tällaista julkista sektoria kasvattavaa valintaa 
ei kuitenkaan haluttu tehdä.
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BKT-osuutta
– parantunut velkasuhde ja korkotason lasku on pienentänyt valtion 

korkomenoja
– työllisyyden kasvu on laajentanut veropohjaa
– yhtiö- ja pääomatuloverojen tuotto on moninkertaistunut

Kuvio 8.5  Työn verokiila, prosenttia työvoimakuluista, ja
julkisen sektorin tulot, prosenttia BKT:sta, vuosi-
na 1990–2004
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Työn verotuksen kestävä alentaminen on siten ollut mahdollista toi-
saalta veronkevennysten aikaansaamien ns. dynaamisten vaikutus-
ten (kasvaneen työllisyyden, palkkasumman ja kulutuksen) vuoksi 
ja toisaalta yhteisöverojen voimakkaasti kasvaneen tuoton vuoksi. 
Ansiotuloverotuksen kevenemisen aikaansaama ostovoiman kasvu 
ja siitä seurannut kulutuksen kasvu ovat lisänneet välillisten verojen 
tuottoja.
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9VÄLILLISEN VEROTUKSEN
MUUTOKSET

Timo Rauhanen

Tärkein viime vuosikymmeninä Suomessa toteutettu välillisen vero-
tuksen uudistus oli vähittäinen siirtyminen liikevaihtoverosta EY-jä-
senyyden edellyttämään arvonlisäverotukseen. Arvonlisäverolaki as-
tui voimaan kesäkuun 1. päivänä vuonna 1994. Toinen mittava muu-
tos oli alkoholiverotuksen voimakas keveneminen vuonna 2004, kun 
jäsenyysneuvotteluissa sovittu alkoholijuomien matkustajatuomisten 
siirtymäaika päättyi.

Tavaroiden ja palvelujen kulutukseen kohdistuvat verot on tapana jakaa yleisiin ja
erityisiin veroihin. Yleiset kulutusverot, kuten arvonlisävero (alv), määräytyvät
prosenttiosuutena hyödykkeiden myyntihinnoista. Erityisiä kulutusveroja –
yleensä valmisteveroja – kannetaan vain tiettyjen hyödykkeiden arvonlisäverolli-
sista hinnoista. Erityinen kulutusvero voi määräytyä tuoteyksikön hinnan, painon
tai tilavuuden mukaan. Sillä voi olla myös ei-fiskaalisia tavoitteita kuten kulutuk-
sen ohjaaminen terveellisempien tai ympäristöystävällisempien tuotteiden suun-
taan.

Valmisteveroja kannetaan polttoaineista, tupakkatuotteista, alkoholijuomista ja
virvoitusjuomista. Erityisiksi kulutusveroiksi katsotaan myös jätevero, öljyjäte-
maksu, öljysuojamaksu ja huoltovarmuusmaksu sekä auto- ja moottoripyörävero,
ajoneuvovero, vakuutusmaksuvero, tullit ja koiravero. EU-jäsenyyden myötä
Suomen verojärjestelmästä ovat poistuneet ravintorasvavero, sokerivero, lannoi-
tevero, valkuaisvero, sähkövero, fosforilannoitevero, makeisvero, elokuvavero,
tilauslentovero ja televero.

Arvonlisävero on tulo- ja varallisuusverojen, sova-maksujen ja kun-
nallisveron suuruinen julkisen sektorin tulolähde. Veroja ja maksuja 
kertyi Suomessa vuonna 2005 kaikkiaan 69 miljardia euroa, josta ar-
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vonlisäverotulot olivat 13,7 mrd. euroa. Kulutusverotuloista lähes 90 
prosenttia kertyy arvonlisäverosta ja valmisteveroista (kuvio 9.1).1

Kuvio 9.1  Kulutusverojen jakauma vuonna 2005, milj. euroa

Vakuutusmaksu-
vero; 464

Tupakkavero; 613

Alkoholijuoma-
vero; 967

Polttoainevero;
2858

Auto- ja 
moottoripyörä-

vero; 1277

Arvonlisävero;
13720

Ajoneuvovero;
537

Lähde: Tilastokeskus.

9.1 Liikevaihtoverosta arvonlisäveroon

Liikevaihtoverotus on usein otettu käyttöön oloissa, joissa valtion 
verotulojen tarve on ollut normaalia suurempi. Nykyisen kaltainen 
liikevaihtoverotus sai alkunsa valtiontalouden rahoitustarpeen kasva-
essa ensimmäinen maailmansodan yhteydessä ensin Saksassa ja pian 
muuallakin. Suomessa liikevaihtoverotus otettiin käyttöön vuonna 
1941, koska ulkomaankauppa oli sodan takia tyrehtynyt ja valtiolle 

1 Kulutusverot tilitetään valtiolle lukuun ottamatta tuontitulleja, jotka ovat ns. EU:n 
perinteisiä omia varoja (traditional own resouces, TOR), joita ovat myös kolmansien maiden 
tuonnille asetetut maatalousmaksut sekä sokerintuottajilta perittävä maksu. Lisäksi jäsen-
maat tulouttavat EU:n omiin varoihin 0,3 prosenttia arvonlisäveron laskennallisesta pohjas-
ta. Muita jäsenvaltioilta koottavia omia varoja ovat jäsenvaltioilta perittävät bktl-pohjaiset 
rahoitusosuudet.
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tärkeän tulolähteen muodostaneet tullitulot olivat pienentyneet. Vero 
oli tarkoitettu väliaikaiseksi, mutta valtion rahantarpeen kasvaessa 
siitä ei ole voitu luopua (Nieminen et al., 2005). Tämän lain mukaan 
elintarvikkeiden myynti oli verotonta.

Vuosina 1942, 1947 ja 1951 lvv-lakia muutettiin niin, että lopulta 
verollisten ja verottomien tavaroiden luettelojen perusteet vaihtelivat 
tuoteryhmittäin ja olivat aika lailla satunnaisia. Käytössä oli tuotan-
toverojärjestelmä, jossa veropohja oli kapea ja piilevän veron määrä 
oli suuri. ”Teollisilla liikkeillä” verokanta oli 20 prosenttia ja ”työ- ja 
ravintolaliikkeillä” 10 prosenttia. 

Vuonna 1964 astui voimaan lvv-järjestelmä, jossa veroa ryhdyttiin 
kantamaan kaikissa taloudellisen vaihdannan vaiheissa. Myös alku-
tuotevähennys otettiin käyttöön. Tuonnin tasausvero säädettiin vuon-
na 1971. Sillä pyrittiin nostamaan piilevän veron rasittama kotimai-
nen tuotanto tasa-arvoiseksi tuonnin kanssa. Öljykriisin yhteydessä 
vuonna 1974 alkutuotevähennystä korotettiin, jotta kuluttajahintojen 
nousu vaimenisi (Valtiovarainministeriö, 1989). 

Veron kertaantumisen estämiseksi teollisuusrakennusten sekä konei-
den ja laitteiden vähennysoikeutta korotettiin asteittain. Teollisuuden 
välituotepanosten täyteen vähennysoikeuteen päädyttiin liikevaihto-
verotuksen kokonaisuudistuksen yhteydessä, joka toteutettiin vuosi-
na 1989 ja 1991 (Valtiovarainministeriö, 1991) ja sen jälkeen lakia 
kehitettiin pitkälle arvonlisäverotuksen suuntaan. EU:n arvonlisä-
verodirektiiviin perustuva arvonlisäverolaki tuli voimaan 1.6.1994, 
seitsemän kuukautta ennen Suomen liittymistä Euroopan yhteisöjen 
jäseneksi (Hjerppe – Rauhanen, 1994). 

Kuviosta 9.2 selviää, että alv-kertymän kasvu alkoi hidastua jo vuon-
na 1988 eli vuotta ennen kuin bkt:n ja kaksi vuotta ennen kuin yk-
sityisen kysynnän ja investointien kasvu hidastui. Kolmen ensim-
mäisen lamavuoden aikana alv-tulot vähenivät. Alv-kertymä2 kasvoi 
kuitenkin heti alv-lain voimaantulovuonna 1994, kun kysyntä oli la-
man jälkeen kääntynyt vahvalle kasvu-uralle. Investoinnit toipuivat 

2 Sisältää alv:n palautuksen kunnille sekä KELA:n osuuden alv:sta.
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vasta vuonna 1995. Osaltaan alv-kertymän kasvuun vaikutti sekin, 
että vasta talouden toipuessa monet veron piiriin tulleet palvelu- ja 
rakennusyritykset saattoivat vyöryttää veron myyntihintoihinsa. 

Kuvio 9.2  Liikevaihtoveron/arvonlisäveron tuoton, inves-
tointien, yksityisten kulutusmenojen ja bruttokan-
santuotteen vuosimuutokset 1976–2004
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Lähde: Tilastokeskus.

Suomen vanha liikevaihtoverojärjestelmä oli merkittävästi erilainen 
kuin EU:ssa sovellettava alv. Sen veropohja oli suppea, sillä liikevaih-
tovero kohdistui pääasiassa tavarakulutukseen. Useimmat palvelut ja 
rakennustoiminta olivat sen ulkopuolella, osa tavaroista kokonaan tai 
osittain verottomia. Tavaroiden valmistus- ja jakelutoimintaan liitty-
vien tuotantopanosten vähennysoikeus oli vajavainen ja se puuttui 
kokonaan vähittäis- ja tukkukaupalta. Tästä johtuen vero kertaantui 
ja lopputuotteiden hintaan jäi piilevää liikevaihtoveroa. Epäneutraali 
verokohtelu vaikutti hyödykkeiden suhteellisiin hintoihin ja ohjasi 
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taloudellisia päätöksiä. Piilevä liikevaihtovero rasitti vientiä ja hait-
tasi avoimen sektorin kilpailukykyä.

Arvonlisäverotukseen siirtyminen merkitsi yleisen kulutusverotuk-
sen laajentamista kattamaan periaatteessa kaiken tavaroiden ja pal-
velujen kulutuksen. Verollisiksi tulivat henkilö- ja tavarakuljetuspal-
velut, rakentaminen, kiinteistönhallintaan liittyvät palvelut, erilaiset 
taloudelliset ja hallinnolliset konsultointipalvelut, suunnittelupal-
velut sekä henkilökohtaiset palvelut. Verolliseksi tuli myös jouk-
koviestintä. Verovelvollisten lukumäärä lisääntyi 110 000:sta noin 
370 000:een. Vähennysjärjestelmän laajentaminen kevensi yritys-
toiminnan kustannuksia vuodessa noin 1,4 miljardia euroa (HE 
22/1994).

Koska terveyden- ja sairaanhoito sekä sosiaalihuolto ovat pääosin 
julkisin varoin rahoitettua toimintaa, niiden vapauttaminen arvon-
lisäverojärjestelmästä oli perusteltua. Verottomuus koskee myös yk-
sityisiä terveyden- ja sairaanhoitopalveluja sekä kunnan valvomaa 
yksityistä sosiaalihuoltoa. Koulutus, jota järjestetään yhteiskunnan 
hyväksymien koulutustavoitteiden toteuttamiseksi, on vapautettu 
arvonlisäverosta. Rahoituspalveluiden myynnistä ei suoriteta ve-
roa. Verollisia kuitenkin ovat mm. rahoitusleasing, luottolaitosten 
myymät perimispalvelut sekä notariaattitoiminta. Vakuutuspalvelut 
jäävät arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolelle. Tämä koskee myös 
työttömyyskassojen ja eläkesäätiöiden harjoittamaa vakuustoimintaa 
(Linnakangas – Juanto, 2004).

Vuoden 1994 arvonlisäverolakia jouduttiin vielä muuttamaan. Mer-
kittävimmät muutokset koskivat sopeutumista yhteisökaupan säädök-
siin sekä elintarvikkeiden ja alkutuotannon verotuskohtelua. Nämä 
muutokset tulivat voimaan samanaikaisesti EU-jäsenyyden kanssa 
1.1.1995.

Alkutuotevähennyksellä verovelvollinen oli vähentänyt laskennal-
lisen veron verottomina hankkimistaan jalostamattomista alkutuot-
teista, elävistä eläimistä sekä rehuista ja lannoitteista. Tämä vero oli 
18 prosenttia tavaran ostohinnasta tai maahan tuodun tavaran veron 
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perusteesta. Vähittäishintojen alentamiseksi lihasta ja maidosta alku-
tuotevähennys tehtiin kuitenkin korotettuna; lihasta 1,35-kertaisena 
ja maidosta 1,6-kertaisena. Tämän jälkeen elintarvikkeiden myyntiin 
sovellettiin 22 prosentin verokantaa. Alkutuotevähennyksen vuoksi 
elintarvikkeiden hintoihin sisältyi veroa vain jalostuskustannusten ja 
kaupan myyntipalkkion osuus (Hallituksen esitykset 1994). 

Elintarvikkeiden alkutuotevähennysjärjestelmästä luovuttiin siten, 
että alkutuottajat säädettiin arvonlisäverotuksessa verovelvollisiksi. 
Itse poimittujen luonnonvaraistenmarjojen ja sienten myynti vapau-
tettiin kuitenkin arvonlisäverosta. Elintarvikkeiden verokannaksi sää-
dettiin alun perin 12 prosenttia lukuun ottamatta vuosia 1995–1997, 
jolloin verokanta olisi 17 prosenttia. Korkeampi verokanta säädettiin 
kuitenkin myöhemmin (HE 111/1997) pysyväksi. Arvonlisäverotuk-
seen siirtymisen ja alkutuotevähennyksen poiston yhteisvaikutukses-
ta esimerkiksi maidon hinta ei laskenut unioniin liittymisen johdosta 
kovin paljoa, vaikka sen tuottajahinta laski noin 30 prosenttia.

Suomessa EU:n arvonlisäverojärjestelmän käyttöön ottaminen ke-
vensi yritystoiminnan kustannuksia, koska maahantuonnin yhtey-
dessä maksettavan veron rahoitustarve poistui. Vastaavasti valtion 
rahoitusasema heikkeni, sillä maahantuonnin yhteydessä kerätty 
arvonlisävero kertyi väliaikaisessa järjestelmässä keskimäärin 45 
päivää myöhemmin. Veronkannon siirtymisen tuontiajankohdasta 
veroilmoituksen antamisen yhteyteen arvioitiin aiheuttavan valtiolle 
noin 25 miljoonan euron vuotuisen korkomenetyksen. Samalla kui-
tenkin lyhennettiin kaikkien verovelvollisten tilitysaikaa 20 päivällä, 
minkä arvioitiin korvaavan tuonnin yhteydessä aiheutuvan korkome-
netyksen.

Vastoin EU:n alv-direktiiviä Suomessa oli vuoden 1997 loppuun asti 
käytössä kolme alennettua verokantaa (6, 12 ja 17 prosenttia).3 Vuo-
desta 1998 Suomessa on sovellettu vakiokannan lisäksi 8 prosentin 
ja 17 prosentin verokantoja sekä nollaverokantaa, joka liittyy verot-

3 Verokanta ilmoitetaan verottomasta hinnasta. Verollisesta hinnasta lasket-
tuna esimerkiksi elintarvikkeiden 17 prosentin verokantaa vastaisi 14,53 prosenttia 
(17 / (100+17) * 100). 

j44.indb   156 5.9.2006   18:36:56



Välillisen verotuksen muutokset

157

tomaan vientiin tai eräiden verottomien tavaroiden kuten sanomaleh-
tien myyntiin. Näissä tapauksissa myyjä saa vähentää ko. toimintaa 
varten hankkimiensa tuotantopanosten verot. 

Taulukko 9.1  Arvonlisäverokannat Suomessa 1.1.1998 alkaen

22 % 17 % 8 % 0 %

– vakiokanta – elintarvikkeet
– rehuaineet

– lääkkeet
– kirjat
– henkilökuljetus
– majoituspalvelut
– Yleisradion
   lupamaksut
– kulttuuri- ja
   viihdetilaisuuksien
   pääsymaksut
– liikuntatilojen
   käyttömaksut

– sanoma- ja
   aikakauslehtien
   tilausmaksut

Tavaran tai palvelun myyjä on verovelvollinen vain silloin, kun ar-
vonlisäverolaissa tarkoitettu liikevaihto on tilikaudelta yli 8 500 eu-
roa. Verovelvollisuuden alarajaan ei vaikuta yrityksen toimintamuo-
to. Myös liikevaihtorajan alittava yritys voi hakeutua arvonlisävero-
velvolliseksi.

Jos tilikauden liikevaihto ylittää 8 500 euron rajan, koko liikevaihto 
on verollista. Vuoden 2004 alussa otettiin käyttöön verovelvollisuu-
den alarajaan liittyvä veronhuojennus. Huojennus pienenee asteittain 
liikevaihdon kasvaessa ja vuonna 2005 vero muuttui täysimääräisek-
si 22 500 euron vuosiliikevaihdon kohdalla. Huojennus koskee kaik-
kia yritysmuotoja. Tilikauden liikevaihtoon ei lueta mukaan veron 
osuutta eikä metsätaloudesta ja kiinteistön käyttöoikeuden luovutta-
misesta saatua vastiketta. Jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500
euroa, huojennus on sama kuin koko tilitettävän veron määrä. Silloin, 
kun liikevaihto ylittää 8 500 euroa, huojennuksen määrä lasketaan 
kaavalla:

14000
*8500 verooliikevaihtvero .

j44.indb   157 5.9.2006   18:36:56



Timo Rauhanen

158

Verovelvollinen kuitenkin tilittää veron bruttomäärän, sillä huojen-
nus maksetaan vasta verovuoden päätyttyä.

9.2 Alkoholiveron kevennys lisäsi kulutusta 

Suomen EU-jäsenyyden myötä myös valmisteverolait uudistettiin 
vastaamaan harmonisoituja valmisteverosäännöksiä. Harmonisoinnin 
piiriin kuuluvat alkoholijuomat, tupakkavalmisteet ja mineraaliöljyt. 
Niille on määritelty yhtenäiset veropohjat ja vähimmäisverotasot. 
Eräin edellytyksin jäsenvaltiolla on oikeus kantaa myös kansallisia 
valmisteveroja.

Makeisten ja virvoitusjuomien sekä eräiden juomien kertakäyttö-
pakkausten valmisteverotusta jatkettiin vähäisin muutoksin. Lisäksi 
energialähteistä jatkettiin kivihiilen, turpeen, maakaasun, tuontisäh-
kön sekä ydin- ja vesivoimalla tuotetun sähkön verottamista. Savuk-
keiden valmisteveroa nostettiin hieman. 

Suomen EU-jäsenyyden myötä tullien kanto-oikeus ja oikeus kan-
taa tuontimaksuja siirtyivät EU:lle. Suomi saa tästä kantopalkkion, 
joka tuloutetaan valtiolle sekalaisena tulona. Vuosien 1995–1997 
siirtymäkautena Suomi sai laskea tulokseen asteittain alenevan osan 

-
veroa koskevat säännökset jaettiin kahteen erilliseen verolakiin: har-
monisoidun veropohjan kattavaan lakiin nestemäisten polttoaineiden 
valmisteverosta ja muut polttoaineet käsittävään lakiin eräiden ener-
gialähteiden valmisteverosta. Nestemäisten polttoaineiden veropohja 
laajeni hieman, millä ei kuitenkaan ollut mainittavaa valtiontaloudel-
lista merkitystä.

Vuoden 1969 keskiolutlaki antoi oikeuden myydä III-veroluokan 
olutta elintarvikeliikkeissä. Tämä oli kieltolain jälkeen merkittävin 
muutos Suomen alkoholipolitiikassa. Kun vuonna 1968 koko Suo-
messa oli alle 600 ravintolaa, vuonna 1969 A-oikeuksin varustettuja 
ravintoloita oli 795. Tämän lisäksi maassa oli 2 716 keskiolutravinto-
laa, joita ei ennen keskiolutlakia ollut. Tuohon aikaan Alkon myynti-
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verkosto oli harva ja keskioluen vapautuminen helpotti merkittävästi 
alkoholin ostamista maaseudulla. Alkoholipolitiikka vapautui edel-
leen vuonna 1987, kun ostorajoitukset poistettiin ja anniskeluoikeuk-
sia lisättiin. Kulutus nousi 20 prosenttia.

Kuvio 9.3   Alkoholijuomien kulutus 100-prosenttisena alko-
holina Suomessa vuosina 1933–2005

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

Litraa

Lähde: Esa Österberg, STAKES.

Viimeisen neljän vuosikymmenen aikana Suomen väestön alkoho-
linkäyttö on viisinkertaistunut. Vuonna 1960 alkoholista juotiin 71 
prosenttia väkevinä juomina, mutta vuonna 1969 keskioluen tultua 
elintarvikeliikkeisiin, oluen kulutus on lisääntynyt ja väkevien juo-
mien osuus vähentynyt. 1960-luvulta lähtien myös viinien kulutus on 
tasaisesti lisääntynyt. (Österberg, 2005)

Alkoholijuomien verorakennetta muutettiin EU-jäsenyyden yhte-
ydessä niin, että väkevien viinien vero määriteltiin juoman määrän 
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perusteella aikaisemman alkoholipitoisuuden sijaan. Suomi sai jäse-
nyysneuvottelujen yhteydessä erillisen siirtymäajan matkustajatuo-
misten rajoittamiseksi, aluksi vuoden 1996 loppuun, sittemmin vuo-
den 2003 loppuun. 

Aivan siirtymäajan lopulla (3.12.2003) eduskunta hyväksyi lain al-
koholiverotuksen keventämisestä (HE 80/2003). Veronalennuksia 
vauhditti Viron ja Suomen rajan muuttuminen sisämarkkinarajaksi 
toukokuun alusta 2004. Päätös poisti EU-maista tuotavan alkoholin 
määrälliset rajoitukset. Rajoitukset poistuivat myös tupakkatuottei-
den tuonnilta, lukuun ottamatta tuontia uusista jäsenmaista. Muista 
kuin EU-maista saapuvan matkustajan oluentuontia rajoitettiin edel-
leen vuoden 2006 loppuun (KOM (2005) 427). 

Taulukko 9.2  Matkustajien alkoholituontia EU-maista rajoitta-
neiden kiintiöiden poistuminen

Väkevät Välituotteet Viinit Olut

1.1.1995 saakka 1 litra väkeviä ja 1 litra viiniä tai välituotteita tai
2 litraa viinejä tai välituotteita

2

1.1.1995 alkaen 1 tai 3 5 15
1.1.1998 alkaen 1 3 5 15
1.1.2000 alkaen 1 3 5 32
1.1.2003 alkaen 1 3 5 64
1.1.2004 alkaen – – – –

Lähde: Esa Österberg, STAKES.

Maaliskuun alussa 2004 oluen valmistevero laski noin 32 prosenttia, 
väkevien alkoholijuomien 44 prosenttia ja viinin 10 prosenttia. To-
teutetun veronalennuksen seurauksena Alkon vähittäismyyntihinnat 
laskivat keskimäärin 22 prosenttia, elintarvikeliikkeiden alkoholin 
myyntihinnat noin 14 prosenttia ja anniskeluhinnat noin 3 prosenttia 
(Österberg, 2004). Vuodesta 2003 vuoteen 2005 alkoholin kulutuk-
sen määrä lisääntyi 13 prosenttia. Vuonna 2005 asukasta kohti kulu-
tettiin 100-prosenttista alkoholia 10,6 litraa eli 0,3 litraa enemmän 
kuin vuonna 2004. Tilastoidun kulutuksen määrä oli 8,3 litraa ja tilas-
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toimattoman kulutuksen määrä 2,3 litraa. Myös mallasjuomien käy-
tön yleistyminen elintarvikeliikkeiden tarjoustuotteina vaikutti oluen 
kulutusta lisäävästi (STTV, 2005).

Taulukko 9.3 Alkoholin kokonaiskulutus asukasta kohden
100-prosenttisena alkoholina

1995 2000 2003 2004 2005

Tilastoitu kulutus 6,7 7,0 7,7 8,2 8,3
Tilastoimaton kulutus 2,1 1,8 1,7 2,1 2,3
Kokonaiskulutus 8,8 8,8 9,4 10,3 10,6

Lähde:  STTV, 2006.

9.3 Autoverotuksessa edelleen tekemistä

Ajoneuvojen verotuksessa kansallinen liikkumavara on varsin suuri. 
Vain kuorma-autojen vuotuisen veron vähimmäistasosta on EU-sää-
döksiä. Siksi autoverotus vaihtelekin jäsenmaissa erittäin voimak-
kaasti. Aivan omassa luokassaan on Tanska, jossa vero on 155 pro-
senttia uuden auton nettohinnasta

Monissa jäsenmaissa auton hankintaan kohdistuu pelkästään arvon-
lisävero (kuvio 9.4). Suomen autoverotus on ollut koko EU-jäsenyy-
den ajan jäsenmaiden korkeimpia, mutta se on aivan viime vuosina 
selvästi lähestynyt muita. Kun uuden auton hankintaan kohdistui 
vuonna 2006 noin 53 prosentin vero, vielä vuonna 2002 se oli 93 
prosenttia.

Euroopan kalleimmat autot löytyvätkin Tanskasta, missä uusien au-
tojen hinnat ovat 91 prosenttia korkeammat kuin euroalueella keski-
määrin. Halvimmat autot myydään Sveitsissä, missä uusien autojen 
hinnat olivat vuonna 2005 kahdeksan prosenttia alle Euroopan kes-
kihintojen.

j44.indb   161 5.9.2006   18:36:57



Timo Rauhanen

162

Kuvio 9.4  Moottoriajoneuvojen verotasot EU:ssa vuonna
2006, verot prosenttia auton verottomasta hankin-
tahinnasta
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nasta (ei sis. käyttömaksua).

Lähde: ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles).
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Taulukko 9.4  Uusien autojen hinnat Euroopassa suhteutettuina
maiden keskiarvoon sekä hintojen ja myyntivolyy-
mien muutokset 2004/2005

Vähittäismyyntihintaindeksi Hintojen muutos Myynnin muutos

Itävalta 103 +1,4 % +1,0 %
Belgia 94 +2,8 % -0,4 %
Tšekki 101 +0,3 % -4,2 %
Tanska 191 +0,1 % +15,7 %
Suomi 132 +1,9 % -6,4 %

Ranska 96 +1,8 % +4,7 %
Saksa 95 +2,6 % +5,3 %
Kreikka 99 +2,0 % -4,7 %
Unkari 95 +0,7 % -1,4 %
Irlanti 130 +0,2 % +11,2 %

Italia 98 +5,6 % -2,1 %
Norja 163 +3,5 % -0,2 %
Puola 97 -1,1 % -30,5 %
Portugali 119 +4,2 % -1,9 %
Espanja 95 +3,0 % +4,2 %

Ruotsi 95 +2,8 % -4,7 %
Sveitsi 92 +1,3 % -3,2 %
Alankomaat 120 +1,7 % -0,8 %
Iso-Britannia 102 +3,9 % -4,9 %

Euroopan keskiarvo 100 +3,4 % -0,6 %

Komission näkemys autoverotuksesta on kirjattu 9.9.2002 annettuun 
tiedonantoon. Se sisälsi periaatteet, joita komissio toivoi jäsenmai-
den soveltavan henkilöautojen verotusta kehittäessään:

– Hankinnan verotusta tulisi asteittain vähentää tai siitä tulisi luo-
pua. Siirtymäaika voisi olla 5–10 vuotta.

– Verokertymän painopistettä tulisi vähitellen siirtää hankinnan ve-
rotuksesta vuotuisen veron ja polttoaineveron suuntaan.

– Muutosten tulisi olla budjettineutraaleja.
– Bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen vuotuisen veron ja polttoai-

neverotuksen tulisi olla nykyistä lähempänä toisiaan. 
– Käytettyjen autojen hankinnan verotukselle olisi tehtävä yhteinen 

laskentamenetelmä.
– Verotasojen ja uusien autojen CO2-päästöjen välillä pitäisi olla 
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nykyistä selvempi kytkentä, mikä kuitenkin voisi vaihdella jäsen-
maissa.

– Yritysautojen kasvavaan rooliin tulisi kiinnittää nykyistä enem-
män huomiota.

Osa komission näkemyksestä konkretisoitui Suomessa nopeasti, kun 
EY-tuomioistuin antoi 19.11.2002 päätöksensä Suomen KHO:n en-
nakkoratkaisuhakemuksesta. Sen mukaan autoveroa määrättäessä 
ajoneuvon verotusarvo täytyy määritellä samalla tavalla sekä maahan 
tuotujen käytettyjen ajoneuvojen että jäsenvaltiossa rekisteröityjen 
uusien ajoneuvojen osalta. Ratkaisevaa päätöksessä oli se, että vero-
ja ei saa määrätä käytettynä tuodulle autolle enempää kuin vastaavan 
Suomeen uutena tuodun käytetyn auton hintaan sisältyy näitä veroja. 
EY-tuomioistuin totesi kuitenkin, että autoverosta voidaan jatkossa-
kin kantaa arvonlisävero. 

Hallitus antoi 30.12.2002 autoverolain muutosesityksen, jonka mu-
kaan uusista henkilöautoista kannettaisiin autoveroa 24–26 prosent-
tia verollisesta kuluttajahinnasta, kun uusien autojen autovero oli tätä 
ennen keskimäärin noin 29 prosenttia. Muutos merkitsi autoveron 
tason alennusta noin 17 prosentilla.

Lakiesityksestä tuli kuitenkin liian monimutkainen ja se sai edus-
kuntakäsittelyssä uuden muodon. Henkilöautojen verotuksen perus-
teeksi tuli nyt hankinta-arvon sijasta auton yleinen kotimainen vä-
hittäismyyntiarvo. Tällä tarkoitetaan hintaa, joka ajoneuvosta olisi 
saatavissa, jos se myytäisiin sinä ajankohtana, jona se ilmoitetaan 
verotettavaksi. Jos yleisiin myyntihintoihin perustuvaa arvoa ei ole 
käytettävissä, vähittäismyyntiarvo määritetään siitä hinnasta, jolla 
samanlaisia ajoneuvoja yleisesti ilmoitetaan myytäväksi. Auton arvo 
määritellään myyntitilastojen pohjalta. Muutos koski sekä uusia että 
käytettynä maahan tuotavia autoja. 

Käytetyn auton veroksi luetaan se osuus veroa, joka sisältyi saman-
laisten ajoneuvojen yleisiin vähittäismyyntiarvoihin, kun ajoneuvot 
olivat uusia. Eduskunta hyväksyi 18.2.2003 uuden autoverolain, joka 
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tuli takautuvasti voimaan vuoden alusta. Käytettyjen tuontiautojen 
veronalennus oli runsaat puolet aiemman veron määrästä.4

Autovero on kertaluonteinen vero, jota maksetaan uusista ja käyte-
tyistä maahan tuotavista ajoneuvoista, kun ne rekisteröidään Suomes-
sa ensimmäistä kertaa. Auton kuluttajahinnasta noin neljännes on au-
toveroa. Uuden henkilöauton autovero on keskimäärin 7 000 euroa. 
Pienimmillään vero on noin 2 000 euroa, kalliimpien autojen vero 
voi olla jopa kymmenkertainen. Pakettiautoista kannettava autovero 
perustuu auton hankinta-arvoon verovelvolliselle maahantuojalle.5

Käytettyjen autojen maahantuonti lähtikin rajuun kasvuun ja oli sekä 
vuonna 2003 että vuonna 2004 kaikkiaan noin 33 000 kappaletta. 
Myös uusien autojen hinnat alenivat Suomessa, koska autoveroalen-
nus vietiin ilmeisen täysimääräisesti hintoihin. Hinnat alenivat kes-
kimäärin 7–8 prosenttia, ja samansuuntainen kehitys näkyi vähitellen 
myös vaihtoautojen hinnoissa. Sittemmin kehitys tasaantui.

Verouudistuksen myötä uusien henkilöautojen rekisteröinnit lisään-
tyivät vuonna 2003 peräti 26 prosenttia; uusia rekisteröitiin kaikki-
aan 145 578 kappaletta. Kyseessä oli kuitenkin veropäätösten aiheut-
tama patoutuneen kysynnän purkautuminen, sillä vuonna 2004 uusia 
henkilöautoja verotettiin 3 200 vähemmän kuin vuonna 2003. Lasku 
jatkui myös vuonna 2005 (-6,4  %). Dieselautojen markkinaosuus oli 
vain 17 prosenttia eli huomattavasti alle Euroopan keskitason, vaik-
ka dieselpolttoaine on meillä 17 prosenttia halvempaa kuin bensiini. 
Dieselmallien myynti kasvoi yli kaksi prosenttia, kun taas bensiini-
mallien myynti väheni kahdeksan prosenttia. Tilastokeskuksen mu-

4  Vuoden 2005 alusta autoverolakia muutettiin jälleen: Jos ajoneuvo on ollut ennen 
maahan tuontia muualla kuin Suomessa rekisteröitynä tai käytössä liikenteeseen vähintään 
kuusi kuukautta, sitä verotetaan käytettyä ajoneuvoa koskevien säännösten mukaan. Alle 
kolme kuukautta käytetystä ajoneuvosta kannetaan samanlaisen tai vastaavan uuden ajoneu-
von vero. Vähintään kolme, mutta alle kuusi kuukautta rekisteröitynä tai liikennekäytössä 
olleesta ajoneuvosta kannetaan samanlaisen tai vastaavan uuden ajoneuvon vero alennettuna 
ajoneuvon iän perusteella
5  Ajoneuvoveron perusveroa (”käyttömaksua”) maksetaan henkilö- ja pakettiau-
toista 12 kuukauden pituisilta verokausilta. Vero on porrastettu kahteen veroluokkaan auton 
iän perusteella siten, että ennen vuotta 1994 käyttöönotettujen autojen vuosivero on 94,9 
euroa ja sitä uudempien autojen 127,75 euroa.
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kaan henkilöautojen myynti väheni edelleen alkuvuonna 2006 (tam-
mi-huhtikuu: -2 %).

Valtion verotulojen kannalta autoveron uudistus oli varsin tuottoisa, 
kun uusien autojen kysyntä vuonna 2003 kerrytti veroa lähes 1,7 mil-
jardia euroa eli 200 miljoonaa euroa edellisvuotta enemmän. Vuonna 
2004 autoveron tuotto kasvoi edelleen parin sadan miljoonan euron 
vauhtia, mutta kääntyi laskuun (-60 milj. euroa) vuonna 2005. 

Suomen autoverotus on kuitenkin edelleen käymistilassa, sillä eräät 
keskeiset komission suositukset ovat edelleen toteuttamatta. Auton 
hankinnan verotusta tulisi edelleen vähentää ja yhä enemmän tulisi 
siirtyä vuotuisen veron ja polttoaineveron suuntaan. Myös bensiini- ja 
dieselkäyttöisten autojen vuotuista veroa ja polttoaineverotusta tulisi 
lähentää. Ympäristönäkökohdat olisi otettava huomioon kytkemällä 
verotasot ja uusien autojen CO2-päästöt nykyistä selvemmin yhteen.
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10TULOVEROTUKSEN KANSAINVÄLINEN 
KEHITYS VIIME VUOSINA 

Outi Kröger

Vielä 1970-luvulla eri maiden verojärjestelmille oli tyypillistä lukuisat 
verotuksen kautta annettavat huojennukset ja tuet. Verokannat olivat 
korkealla ja veropohja kapea. 1980-luvulla verouudistukset painot-
tuivat näiden verotukien poistamiseen – veropohjan laajentamiseen 
ja samalla veroprosenttien alentamiseen. Verotuksen neutraalisuus 
oli uudistusten avainsana. Verokilpailu on 1980-luvulta kiristynyt ja 
suunnannut 1990-luvun lopulta alkaen verouudistuksia alentamaan 
yritys- ja pääomatulojen verotusta (Kröger, 2003). Veropohjan laa-
jentaminen ei ehkä enää riitä kompensoimaan verotuottojen laskua. 
Monet maat ovatkin suunnitelleet uuden tyyppisten verojärjestelmi-
en käyttöön ottamista. Tässä luvussa kartoitetaan viime vuosien kehi-
tystä verouudistuksissa ja tuodaan esille uusimpia veromalleja.

10.1 Taustatekijät ja yleiset linjat

Yleinen kansainvälinen tausta viime vuosien verouudistuksille on ol-
lut sopeutuminen lisääntyvään globalisaatioon ja siitä seuranneeseen 
verokilpailuun. Toisaalta EU-jäsenmaiden sopimat verotuksen har-
monisointitoimet ja haitallista verokilpailua aiheuttavien verosään-
nösten kieltäminen ovat rajoittaneet maiden osallistumista verokil-
pailuun (ks. Kröger, 2004). Verokilpailun luonne onkin muuttunut, ja 
sitä käydään entistä enemmän verokannoilla. Harmonisointiin liitty-
viä kysymyksiä tarkastellaan luvussa 13.

Julkisiin menoihin kohdistuu tuntuvia korotuspaineita mm. väestön 
ikääntymisen ja korkean työttömyyden takia, mikä edellyttäisi vero-
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tulojen kasvattamista. Toisaalta veropohjien kasvava liikkuvuus ke-
veämmän verotuksen maihin on vaatinut verotuksen keventämistä. 

Tätä ongelmaa on pyritty ratkaisemaan vähentämällä verotuksen 
vääristäviä vaikutuksia ja siten talouden tehottomuutta. Tehokkuutta 
on tavoiteltu laajentamalla veropohjaa ja pienentämällä verokanta-
eroja erityyppisten tulojen välillä. Verouudistuksilla on myös pyritty 
kannustamaan investointeja, riskinottoa ja yrittäjyyttä sekä luomaan 
työllisyyskannustimia. Samalla on korostettu oikeudenmukaisuutta 
ja verotuksen yksinkertaistamista. 

Kuvio 10.1  Veroaste maittain vuosina 1990 ja 2004
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Lähde: OECD 2005, * veroaste vuodelta 2003, ** Suomen veroaste vuodelta 2005.
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Vaikka verojärjestelmän tulon- ja varallisuudenjakotavoite on ollut 
kaikkien OECD-maiden veropolitiikassa keskeisenä, viime vuosina 
on yhä enenevässä määrin korostettu horisontaalista oikeudenmukai-
suutta, jossa samassa taloudellisessa tilanteessa olevia veronmaksajia 
kohdellaan yhdenmukaisesti. Sen sijaan vertikaalinen oikeudenmu-
kaisuus, jossa suurituloisimmat maksavat enemmän veroja, on saanut 
vähemmän painoa (OECD, 2006).

Kuvio 10.2  Veroasteen muutos vuodesta 1990 vuoteen 2004,
prosenttiyksikköä
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Lähde: OECD 2005, * veroaste vuodelta 2003, ** Suomen veroaste vuodelta 2005.

Viime vuosien verouudistukset ovat useimmiten olleet budjettineut-
raaleja. Vaikka veroasteita tai veroprosentteja on alennettu, on vero-
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pohjaa laajennettu, joten efektiiviset veroasteet eivät ole juurikaan 
muuttuneet.

Vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä sekä OECD-maiden että 
EU15-maiden keskimääräinen veroaste on noussut runsaalla prosent-
tiyksiköllä (Kuviot 10.1 ja 10.2). Korkean veroasteen maat – Ruot-
si, Tanska, Belgia ja Suomi – ovat säilyneet edelleen kärjessä, tosin 
Ruotsi on onnistunut alentaman veroastettaan 2,5 prosenttiyksiköllä 
50,5 prosenttiin. Se on kuitenkin edelleen maiden korkein. Suomen 
veroaste oli vielä 2004 sama kuin 1990, mutta tuoreimmat tiedot 
vuodelta 2005 näyttävät 0,2 prosenttiyksikön kasvua.

Kuvio 10.3  Veroasteen muutos vuodesta 1990 vuoteen 2004,
prosenttiyksikköä ja veroasteen taso vuonna
1990, prosenttia
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Lähde: OECD 2005.
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Veroaste on yleensä noussut eniten maissa, jotka vuonna 1990 olivat 
matalan verotuksen maita (Turkki, Portugali, Kreikka). Ne ovat kui-
tenkin edelleen alle EU15-keskiarvon, Turkki vielä hyvin kaukana 
siitä. Islannin veroaste taas on noussut selvästi EU15-keskiarvon ala-
puolelta hieman keskiarvon yläpuolelle. Tarkasteltujen maiden jär-
jestyksessä se on ohittanut 10 maata vajaassa 15 vuodessa. EU-mais-
ta Ruotsin lisäksi Irlannin ja Alankomaiden veroaste on selvästi alen-
tunut. Irlannin veroaste on tarkastelluista maista viidenneksi matalin, 
kun se vuonna 1990 oli lähellä OECD-maiden keskitasoa. Veroasteen 
mataluudella 1990 ja veroasteen nousulla vuoteen 2004 mennessä 
näyttäisi olevan lievä positiivinen korrelaatio (Kuvio 10.3).

Kuvio 10.4  Henkilöiden tuloverojen osuus ja sotumaksujen
osuus kaikista verotuotoista, muutos vuodesta
1990 vuoteen 2003, prosenttiyksikköä
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Kuvio 10.5  Henkilöiden tuloverojen osuus ja välillisten vero-
jen osuus kaikista verotuotoista, muutos vuodesta
1990 vuoteen 2003, prosenttiyksikköä
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Lähde: OECD 2005.

Vuodesta 1990 vuoteen 2003 mennessä henkilöiden tuloverojen mer-
kitys on verojen kokonaismäärässä useimmissa maissa vähentynyt 
(Kuvio 10.6a). Vastaavasti verotuksen painopistettä on siirretty ene-
nevässä määrin sosiaaliturvamaksuihin. Välillisten verojen merki-
tyksen muuttuminen vaihtelee maittain. Osa maista kompensoi hen-
kilöiden tuloverojen menetystä lisäämällä sosiaaliturvamaksuja, osa 
taas välillisiä veroja (Kuviot 10.4 ja 10.5).

Huolimatta yhteisöverokantojen yleisestä laskusta yhteisöjen tulo-
verojen osuus veroista on noussut. Omaisuusverojen merkitys on 
jonkin verran noussut EU15-maiden keskiarvolla mitattuna, mutta 
vähentynyt jonkin verran OECD-maissa (Kuvio 10.6b). 
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Suomessa henkilöiden tuloverojen osuus verotuotoista laski 3,7 pro-
senttiyksikköä. Vastaavasti yhteisöverojen osuus nousi 3,2 prosent-
tiyksikköä. Myös sosiaaliturvamaksujen osuus nousi 1,1 prosenttiyk-
siköllä. Sen sijaan välillisten verojen osuus laski 0,5 ja omaisuusve-
rojen osuus 0,1 prosenttiyksikköä.

Henkilöiden tuloverotuksen alentaminen on ilmeisesti monissa mais-
sa poliittinen tavoite. Erityisesti suurituloisten tuloverotusta on halut-
tu keventää, jotta maa houkuttelisi ulkomaisia huippuosaajia. Vero-
kilpailua käydään aiemmasta poiketen nyt myös henkilöverotuksessa 
(OECD, 2006).

10.2 Ansiotulojen verotus

Henkilöverotuksessa OECD-maat ovat yleensä noudattaneet muu-
tamaa poikkeusta lukuun ottamatta perinteistä veroprosenttien alen-
taminen/veropohjan laajentaminen -linjaa. Ääripäiden poikkeamia 
valtavirrasta ovat maat, jotka ovat valinneet kokonaan uudenlaisen 
verojärjestelmän. Esimerkkeinä mainittakoon Alankomaiden box-
järjestelmä ja Slovakian tasavero. 

Verotuksen kevennykset ovat useimmiten kohdistuneet korkeim-
piin marginaaliveroasteisiin (kuvio 10.7). Puolet OECD-maista on 
alentanut korkeimpia ansiotulojen marginaaliveroprosentteja (sisäl-
täen keskushallinnon ja aluetason verot sekä työntekijän sosiaali-
turvamaksut) vuodesta 2000 vuoteen 2004 mennessä. Keskimäärin 
OECD- ja EU15-maiden korkein marginaaliveroaste on alentunut 
jaksolla noin prosenttiyksiköllä. Vuonna 2000 maiden korkein mar-
ginaaliveroprosentti oli Belgiassa (65,7%) ja vuonna 2004 Unkarissa 
(69,5%). Maiden alin prosentti on alentunut selvästi enemmän, liki 
14 prosenttiyksikköä (2000 Turkki 35,1% ja 2004 Slovakia 21,8%).
Tuloveroasteikkoon tehdyt kevennykset ovat tätäkin suurempia: kun 
sosiaaliturvamaksuja ei oteta huomioon, alennus on keskimäärin kol-
me prosenttiyksikköä. 
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Kuvio 10.7 Henkilöiden korkeimmat marginaaliveroprosentit
ja niiden muutokset, prosenttiyksikköä vuosina
2000 ja 20041

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

Slovakia
Meksiko

Uusi Seelanti
Korea

Tšekin tasavalta
Turkki

Iso-Britannia
Islanti

USA
Itävalta

Espanja
Kanada

Portugali
Ranska

Luxemburg
Japani
Sveitsi
Irlanti

Australia
Kreikka

Italia
Puola

Alankomaat
Norja

Ruotsi
SUOMI
Belgia
Saksa

Tanska
Unkari

2004
2000

-40 -20 0 20 40

Slovakia
Meksiko

Uusi Seelanti
Korea

Tšekin tasavalta
Turkki

Iso-Britannia
Islanti

USA
Itävalta

Espanja
Kanada

Portugali
Ranska

Luxemburg
Japani
Sveitsi
Irlanti

Australia
Kreikka

Italia
Puola

Alankomaat
Norja

Ruotsi
SUOMI
Belgia
Saksa

Tanska
Unkari

Muutos %-yks.

Lähde: OECD Tax Data Base.

EU15-maista Alankomaissa (-8,0 %-yks.) Itävallassa (-7,1 %-yks.) ja 
Belgiassa (-6,4 %-yks.) prosentit ovat alentuneet eniten. Tästä huoli-
matta maat ovat edelleen korkean verotuksen maita ko. mittarilla mi-
tattuna. Suomessa korkein marginaaliveroaste on alentunut vuodesta 
2000 vuoteen 2004 mennessä kolme prosenttiyksikköä 56,7 prosent-
tiin.

1 Monessa maassa sotumaksuilla on maksukatto, minkä takia niiden vaikutus piene-
nee suurituloisilla. Tässä käytetyt luvut kertovat korkeimman mahdollisen marginaaliveroas-
teen. Esimerkiksi Saksassa, jossa sovamaksut nostavat veroasteita noin 20 prosenttiyksiköllä, 
suurituloisella ne ovat pienemmät (Kari et al., 2002). Tässä laskelmassa sotumaksun margi-
naaliveroastetta lisäävä vaikutus on vain 13 prosenttiyksikköä. 
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Korkeimpien marginaaliveroprosenttien alentaminen voi liittyä vero-
tuksen yleiseen keventämiseen. Toisaalta se viittaa siihen, että vero-
tuksen tulonjakotavoitteesta on tingitty (OECD, 2006a).

Kuvio 10.8 Verotettavan tulon kynnys, josta alkaen sovelle-
taan tuloveron korkeinta marginaaliveroprosent-
tia eräissä maissa vuosina 2000 ja 2004, USA
dollaria (ostovoimakorjattu)
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Lähde: OECD Tax Data Base.

Tuloraja, jonka jälkeen korkeinta marginaaliveroprosenttia sovelle-
taan ja sen muuttuminen tarkastelujaksolla, vaihtelee maittain suu-
resti (Kuvio 10.8). Tämä voi johtuu maiden tuloeroista, tulotason 

j44.indb   179 5.9.2006   18:36:59



Outi Kröger

180

noususta tai verouudistuksista. Muun muassa Slovakian tulorajan 
huomattava lasku johtuu maan siirtymisestä 19 prosentin tasave-
rojärjestelmään. USA:ssa taas tulotaso on yksi maiden korkeimpia 
ja myös korkeimman marginaaliveroprosentin soveltamisen alaraja 
huomattavan suuri muihin maihin verrattuna. Myös tehdyt indeksi-
tarkistukset vaikuttavat muutoksiin. 

Useissa maissa on myös vähennetty veroluokkia vuoden 2000 jäl-
keen2. Vuonna 2005 veroluokkien määrä vaihteli Slovakian yhdestä 
luokasta Luxemburgin 16 luokkaan. 

OECD-maiden keskimääräinen keskipalkkaisen työntekijän tulove-
rojen ja vakuutetun sosiaaliturvamaksujen suhde palkkaan, työn ve-
rokiila, aleni noin puolella prosenttiyksiköllä vuodesta 2000 vuoteen 
2005 mennessä. Kevennys tapahtui 60 prosentissa OECD-maista 
(Kuvio 10.9). Kevennykset olivat 3 prosenttiyksikköä tai sen alle. 
Verotuksen kiristyminen oli melko vähäistä, useimmiten noin pro-
senttiyksikön luokkaa. 

OECD-maiden keskimääräinen palkkatulon kokonaisverokiila, tu-
loverot + työntekijän ja työnantajan sotumaksut prosenttina koko-
naistyövoimakustannuksista, keveni keskimäärin saman verran kuin 
työtulojen verokiila (tulovero + työntekijän sotumaksut prosenttina 
palkasta). Muissa maissa verotuksen kevennys jää selvästi pienem-
mäksi. Suomen työtulojen verokiila on alentunut 3 prosenttiyksikköä 
ja kokonaisverokiila hieman enemmän.

Myös keskipalkkaisten rajaveroasteet ovat alentuneet useimmissa 
OECD-maissa vuosien 2000–2005 aikana (Kuvio 10.10). Suurim-
mat rajaveroasteiden alennukset näkyvät Ruotsissa (-20,8 %-yks.), 
Norjassa (-13,5 %-yks.) ja Australiassa (-13,0 %-yks.)3. Suomessa 

2 Vuosien 2000 ja 2005 välillä Itävalta, Belgia, Suomi, Kreikka, Italia, Luxemburg, 
Slovakia ja Espanja ovat vähentäneet veroluokkia. Kanada, Portugali ja USA ovat taas li-
sänneet veroluokkia. Saksa poikkeaa muista maista siinä, että se ei käytä veroluokkia, vaan 
marginaaliveroprosentti nousee aina tulojen kasvaessa alimmasta prosentista korkeimpaan 
prosenttiin.
3 Eri vuosien luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä esimerkiksi Ruotsissa 
vuonna 2000 keskipalkkaisen tulot ylittivät valtionverotuksen tulorajan. Vuonna 2005 kes-
kipalkkainen ei taas maksanut valtion tuloveroa lainkaan, vaan sai verovähennysten takia 
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alennus on ollut 3,9 prosenttiyksikköä, ja työn rajaverokiila vuonna 
2004 on 44,1 prosenttia.

Kuvio 10.9 Keskipalkkaisen4 työntekijän työtulojen verokiila
sekä kokonaisverokiila** vuosina 2000 ja 2005
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* Käytetty palkka keskimääräinen teollisuustyöntekijän palkka.

* * Kokonaisverokiila = palkan tulovero + työnantajan ja työntekijän sotumaksut prosenttia 
kokonaistyövoimakustannuksista. Työtulojen verokiila = tulovero + työntekijän sotumaksut 
prosenttia palkasta.

 Lähde: OECD Tax Data Base.

veronpalautusta, ja verot kertyivät kunnallisveroista ja sotumaksuista. 
4 Sisältää ISIC-luokituksen toimialojen C–K keskipalkan.
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Kuvio 10.10 Keskipalkkaisen työntekijän työtulojen marginaa-
liverokiila ja kokonaisverokiila vuosina 2000 ja
2005

Työn marg. verokiila
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Lähde: OECD Tax Data Base.  

Kun tarkastellaan kokonaismarginaaliverokiilan muutosta, (Kuvio 
10.10), Ruotsi on edelleen maiden kärjessä 15,8 prosenttiyksikön ke-
ventämisellä. Suomessa kokonaisverokiila aleni 3,8 prosenttiyksik-
köä.

Lukuja arvioitaessa on pidettävä mielessä, että pelkästään keskipalkan 
nousu vaikuttaa verokiilan muuttumiseen, vaikka verotus sinänsä ei 
keventyisi tai kiristyisi. Marginaaliverokiilojen tarkastelu on erityisen 
herkkää pienillekin muutoksille. Mikäli keskipalkka on juuri tulovero-
asteikon alapuolella tai juuri ja juuri oikeuttaa tiettyihin vähennyksiin, 
pienikin keskipalkan muutos voi nostaa huomattavasti marginaalive-
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rokiilaa. Tarkastelu sopinee paremmin yhtä vuotta koskevaan kan-
sainväliseen vertailuun.

Suomalaisen perheettömän teollisuustyöntekijän (APW = average 
production worker)5 työvoimakustannusten kokonaisverokiila (tu-
loverot sekä työntekijän ja työnantajan sosiaaliturvamaksut suh-
teutettuna työvoimakustannuksiin) on vuodesta 1996 vuoteen 2004 
mennessä eri tulotasoilla laskenut keskimäärin enemmän kuin EU15-
maiden tai OECD-maiden keskiarvo (Kuvio 10.11). 

Pienituloisen (67% keskipalkasta), keskipalkkaisen ja suurituloisen 
(167% keskipalkasta) verokiila on Suomessa alentunut yli kuusi 
prosenttiyksikköä kevennysten ollessa jonkin verran suurempia pie-
nemmissä tuloluokissa. EU15- ja OECD-maiden keskiarvoissa ke-
vennykset ovat vielä enemmän painottuneet pienipalkkaisille kuin 
Suomessa. Tästä huolimatta Suomen verotus on edelleen selvästi 
kireämpää kuin keskimäärin muissa maissa, 6–8 prosenttiyksikköä 
korkeampi tulotasosta riippuen (ks. kuvio 10.11).

Kuviossa 10.12 tarkastellaan verokiilan muutosta. Maat on järjestetty 
siten, että alimpana ovat ne maat, joissa pienituloisten kokonaisvero-
kiila on alentunut eniten. Erityisesti Ranskassa, Italiassa ja Belgiassa 
pienituloisten kokonaisverokiila on alentunut selvästi enemmän kuin 
suurituloisempien. Irlannissa kevennykset ovat suurimmat keski-
palkkaisilla. Ruotsi, Luxemburg, Kanada ja Alankomaat näyttäisivät 
siirtäneen kevennystä enemmän suurituloisimmille.

Kaiken kaikkiaan OECD-maat ovat henkilöverotuksessa siirtyneet 
kohti tasaisempaa tuloverojärjestelmää. Tämä näkyy mm. veroluok-
kien määrän vähenemisenä ja korkeimpien rajaveroasteiden alene-
misena. Tuloverotuksen progressiivisuus on myös muuttunut. Työn 
verotuksen progressiivisuutta ovat vähentänyt myös sosiaaliturva-
maksujen maksukatot (OECD, 2006a). 

5  OECD muutti vuonna 2005 tilastokäytäntöään niin, että tarkastelussa on kes-
kipalkkainen työntekijä aiemman keskipalkkaisen teollisuustyöntekijän sijasta. Aikasarjoja 
on korjattu taaksepäin tältä osin vain vuoteen 2000 asti. Pidemmässä aikasarjatarkastelussa 
joudutaan käyttämään OECD:n vanhaa määritelmää.
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Kuvio 10.11 Pienipalkkaisen (67% keskipalkasta), keskipalk-
kaisen (100% keskipalkasta) ja suurituloisen
(167% keskipalkasta) teollisuustyöntekijän työtu-
lon kokonaisverokiila6 vuosina 1996 ja 2004
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6  Kokonaisverokiila on palkansaajan tuloverojen sekä työntekijän ja työnantajan 
sotumaksujen suhde kokonaistyövoimakustannuksiin.
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APW = teollisuustyöntekijän keskipalkka.

Lähde: OECD APW = teollisuustyöntekijän keskipalkka. Taxing Wages 

Käytettävissä olevien tilastolähteiden perusteella ei voida tehdä tiuk-
koja johtopäätöksiä maiden verotuksen kiristymisestä tai keventy-
misestä, koska tarkastelussa on vain perheetön keskipalkkainen tai 
teollisuuden keskipalkkainen teollisuustyöntekijä ja tähän palkkaan 
sidotut 67 ja 167 prosenttia keskipalkasta ansaitsevat työntekijät. Lu-
vut antavat kuitenkin yleiskuvan ansiotulojen verotuksen kehityksen 
suunnasta.
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Kuvio 10.12 Pienipalkkaisen (67% keskipalkasta), keskipalk-
kaisen (100  % keskipalkasta) ja suurituloisen
(167  % keskipalkasta) teollisuustyöntekijän työ-
tulon kokonaisverokiilan muutos vuodesta 1996
vuoteen 2004, prosenttiyksikköä
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Lähde: OECD Taxing Wages.
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10.3 Yritys- ja pääomatulojen verotus

Yli kaksi vuosikymmentä sitten alkaneessa verouudistusten aallos-
sa yritysten verokantoja alettiin laskea ja veropohjia laajentaa. Kun 
EU15-maiden yhteisöverokantojen keskiarvo oli vuonna 1981 lähes 
49 prosenttia, on se vuonna 2006 enää vajaat 30 prosenttia.

Kuvio 10.13 Yhteisöverokannat EU15-maissa vuosina
1981–2006 ja EU25-maissa vuosina 1995–2006
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Lähde: KPMG,  European Commission.

Suomessa yhteisöverokanta on alentunut tätäkin enemmän, 59 pro-
sentista 26 prosenttiin. Kehitys on ollut samansuuntaista kaikissa 
EU15-maissa (Kuvio 10.13). Uudet jäsenmaat alentavat jonkin ver-
ran EU:n keskiarvoa. EU15-maiden ja EU25-maiden keskimääräis-
ten yhteisöverokantojen ero oli vuonna 1995 noin kaksi prosenttiyk-
sikköä ja on lähes joka vuosi kasvanut. Vuonna 2006 se oli lähes 
neljä prosenttiyksikköä. Kuvioon on otettu Viron jaetun voiton ve-
roprosentti, joka vuonna 2006 oli 23 prosenttia. Viron jakamattoman 
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voiton nollaverotuksen huomioon ottaminen alentaisi EU25-keskiar-
voa prosenttiyksiköllä. 

Vuonna 2006 uusien jäsenmaiden keskimääräinen yhteisöverokanta 
oli 20,4 prosenttia. Maltan verokanta oli uusien jäsenmaiden korkein, 
35 prosenttia. Muissa maissa se jäi 25 prosenttiin tai sitä alemmaksi.

Kuvio 10.14 Yhteisöjen perusveroprosentit eräissä maissa
vuosina 1981, 1991, 2001 ja 2006 sekä Irlannin
eritysveroprosentti
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Lähde: KPMG. 

Kuviossa 10.14 tarkastellaan eräitä maita, joissa yhteisöverokanta on 
alentunut huomattavasti. Itävallan perusverokanta on alentunut eni-
ten vuosien 1981 ja 2006 välillä, noin 36 prosenttiyksikköä. Suomes-
sa verokannan lasku on ollut 33 prosenttiyksikköä. Muissa maissa 
yhteisöverokannan alentuminen on ollut jonkin verran yli tai alle pa-
rikymmentä prosenttia. USA:ssa veroprosentin lasku on ollut noin 10 
prosenttiyksikköä. Kuvioon on Irlannin kohdalla otettu perusvero-
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kanta, joka oli korkeimmillaan vuonna 1981, 35 prosentissa. Samas-
sa pylväässä on kuvattu tummemmalla Irlannin teollisuuteen ja mo-
niin ulkomaisiin yrityksiin sovellettu erityisverokanta 10 prosenttia. 
EU vaati kuitenkin Irlantia luopumaan tästä erityishuojennuksesta ja 
Irlanti päätyi soveltamaan kaikkiin yrityksiin 12,5 prosentin perus-
verokantaa7.

Kuvio 10.15 Jaetun voiton korkein veroprosentti (yrityksen ja
osakkaan verot) eräissä maissa vuosina 2000 ja
2005
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Lähde: OECD Tax data base.

Verokilpailun takia myös liikkuvien pääomatulojen verotukseen on 
kohdistunut alentamispaineita. Laajapohjaisesta verotuksesta on mo-

7  12,5 prosentin verokanta otettiin käyttöön vuonna 2003. Teollisuus, tietotekniik-
ka- ja tietyt rahoituspalvelutoiminnot voivat hyödyntää 10 prosentin erityisverokantaa vuo-
den 2010 loppuun asti, mikäli ne ovat saaneet kyseisen edun jo ennen 23.7.1998. Erityispro-
senttia saattoivat hyödyntää myös vuoden 2005 loppuun asti Shannonin lentokenttäalueella 
tai Dublinin rahoituspalvelukeskuksissa toimineet yritykset tietyin edellytyksin (KPMG, 
2005).
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nissa maissa siirrytty osittaiseen eriytettyyn tuloverotukseen, jossa 
pääomatuloja verotetaan kevyemmin kuin ansiotuloja. Pohjoismaista 
eriytettyä tuloverojärjestelmää ei kuitenkaan muissa OECD-maissa 
ole otettu käyttöön. Lähinnä sitä on Alankomaiden soveltama box-
malli.

Kuviossa 10.15 on esitetty eräistä OECD-maista voitonjaon koko-
naisveroaste vuosilta 2000 ja 2005. Osinkoverojärjestelmän muutok-
set selittävät osan verotuksen keventymisestä ja osan taas veropro-
senttien lasku. 

Jaetun voiton korkein veroaste on alentunut lähes kaikissa OECD-
maissa vuosien 2000 ja 2005 välillä. Keskimäärin alennus on ollut 
noin kuusi prosenttiyksikköä. Vain Suomessa (+8,8 %-yks.), Kore-
assa (+4,1 %-yks.) ja Tanskassa (+ 0,9 %-yks.) veroaste on noussut. 
Suomen osalta veroaste oli OECD-maiden toiseksi alin vuonna 2000, 
mutta vuonna 2005 se oli enää kahdeksanneksi alin. 

Yhteisöverokannat ovat useimmissa maissa alentuneet, mutta osak-
kaan vero osingosta ei juuri ole pienentynyt. Monissa maissa siir-
tyminen osinkojen kahdenkertaiseen verotukseen on siirtänyt jaetun 
voiton verotusta yritystasolta enemmän osakastasolle. Osakkaan ve-
rotus ei kuitenkaan ole välttämättä kiristynyt, vaan verot ovat jakautu-
neet eri tavalla yrityksen ja osakkaan välillä. Puolessa OECD-maista 
osakkaan verojen osuus on kasvanut, eniten kuitenkin Suomessa.

Kymmenessä OECD-maassa on klassinen kahdenkertaisen verotuk-
sen osinkoverojärjestelmä (Taulukko 10.1). USA on siirtynyt mo-

-
taa. Täysi yhtiöveron hyvitysjärjestelmä on voimassa enää neljässä 
maassa ja osittainen hyvitys myönnetään neljässä maassa. Korea on 
siirtynyt klassisesta osittaisen hyvityksen järjestelmään. Useat maat, 
jotka ennen sovelsivat yhtiöveron hyvitysjärjestelmää, ovat siirtyneet 
osinkotulojen osittaiseen verotukseen (Suomi, Ranska, Saksa, Italia 
ja Turkki). Siirtymiseen on vaikuttanut EY:n tuomioistuimen päätös, 
jonka mukaan yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, jossa hyvitystä ei anne-
ta ulkomaalaisille, syrjii muita EU-kansalaisia. 
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Taulukko 10.1  Osinkoverojärjestelmät OECD-maissa vuonna
20058

Klassinen
järjestelmä

Modifioitu
klassinen
järjestelmä

Yhtiöveron
hyvitys-
järjestelmä

Osittainen
yhtiöveron
hyvitys-
järjestelmä

Osinkotulon
osittainen
verottaminen

Ei
osakastason
verotusta

Muu

Itävalta Puola Australia Kanada Suomi** Kreikka Unkari
Belgia USA* Meksiko Korea* Ranska** Slovakia*
Islanti Uusi

Seelanti
Espanja Saksa**

Irlanti Norja Iso-Britannia Italia**
Japani Luxemburg
Alankomaat Portugali****
Ruotsi Turkki***
Tšekin
tasavalta
Tanska
Sveitsi

Vuonna 2000: * klassinen järjestelmä, ** täysi yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, Saksassa li-

klassinen järjestelmä.

Lähde: OECD Tax data base.

Vuonna 2006 Norja luopui yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä ja kor-
vasi sen ns. ASE-mallilla (Allowance for shareholder equity). Mal-
lista käytetään myös nimitystä RRA-malli (Rate of Return Allowan-
ce). Siinä osakkeen normaalituotto on osingonsaajalle verovapaa ja 
ylimenevä osa osingonsaajalle veronalaista tuloa henkilökohtaisen 
tuloverotuksen mukaisesti. Belgia taas siirtyi samana vuonna ACE-
malliin (Allowance for corporate equity), missä vastaava oman pää-
oman laskennallinen tuotto vähennetään yritystasolla. Näitä malleja 
kuvataan myöhemmin tässä luvussa.

8 Klassisessa järjestelmässä osinkotulo verotetaan osakkaalla samalla tavalla kuin 

verokohtelu on keveämpää kuin muiden pääomatulojen verokohtelu. Yhtiöveron hyvitys-
järjestelmässä yrityksen maksama vero vähennetään kokonaisuudessaan osakkaan verosta. 
Osittaisessa hyvitysjärjestelmässä vain osa yrityksen verosta otetaan huomioon osakkaan 
verotuksessa. Osinkotulon osittaisessa verotuksessa osakkaan veronalaiseksi tuloksi luetaan 
vai tietty osa osingoista. Unkarissa verotetaan tietyn kynnyksen (30 prosenttia osakkeen 
arvosta) ylittäviä osinkoja 35 prosentilla, kynnyksen alapuolella prosentti on 20.
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10.4 Erityyppiset verojärjestelmät

Tavoite ylläpitää verotuottojen tasoa verokilpailun kiihtyessä ja sa-
malla toteuttaa julkisen vallan poliittisia tavoitteita on johtanut sii-
hen, että maat ovat valinneet toisistaan paljonkin poikkeavia vero-
järjestelmiä. On jouduttu tekemään kompromisseja verojärjestelmän 
eri tavoitteiden välillä. Esimerkiksi verojärjestelmän yksinkertaisuu-
della ja verojärjestelmän ohjaavuudella on vastakkaisia vaikutuksia. 
Yksinkertaisuus parantaisi verovelvollisen kykyä täyttää verovelvol-
lisuutensa. Ohjaavuus taas merkitsisi usein monimutkaista verojär-
jestelmää, joka saattaisi kannustaa toivottuun suuntaan, mutta samal-
la kasvattaisi veronkiertomahdollisuuksia. 

Periaatteessa tuloverojärjestelmät voidaan luokitella seuraavasti:

1. Laajaan tuloon perustuva verojärjestelmä (comprehensive )
2. Eriytetty tuloverojärjestelmä (dual income)
3. Osittainen eriytetty tuloverojärjestelmä (semi-dual)

5. Menovero (expenditure tax)

Mikään OECD-maa ei ole noudattanut em. verojärjestelmiä puhtaim-
millaan. Schanz-Haig-Simons -määritelmän mukaan laajapohjaises-
sa järjestelmässä verotuksen kohteena on kulutuksen markkina-arvo 
lisättynä varallisuuden nettomuutoksella. Useimpien maiden verotus 
perustuu periaatteessa laajapohjaiseen järjestelmään, mutta erityises-
ti pääomatulojen verotuksessa on eroja. Kaikissa maissa on myös eri-
tyiskohteluita esim. omistusasumiseen tai luontoisetuihin liittyen.

Nykyään monissa maissa laajapohjainen tuloverojärjestelmä on mu-
kautunut osittaisen eriytetyn (semi-dual) tai osittaisen laajan (semi-
comprehensive) tuloverojärjestelmän suuntaan. Osaa pääomatuloista 
verotetaan kevyemmin kuin ansio- ja muita tuloja.

Eriytetty tuloverojärjestelmä toteutettiin puhtaimmillaan Norjassa. 
Henkilöiden kaikkien tulojen nettomäärään, josta oli tehty verovä-
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hennykset, kohdistui suhteellisen matala 28 prosentin vero. Vero-
prosentti oli sama osakeyhtiöillä. Täysi yhtiöveron hyvitys takasi 
voitonjaon yhdenkertaisen verotuksen. Edellä mainitun veron lisäksi 
palkka- ja eläketuloihin kohdistui tietyn tulorajan jälkeen progres-
siivinen lisävero (surtax). Vuonna 2005 korkein lisäveroprosentti oli 
15,5. Myös liikkeenharjoittajan tulo jaettiin laskennallisesti ansio- ja 
pääomatuloon. Suomen ja Ruotsin verojärjestelmät poikkesivat Nor-
jan järjestelmästä, mutta olivat käsitteellisesti samaa järjestelmää. 

Alankomaiden box-järjestelmä on lähellä pohjoismaista verojärjes-
telmää. Eri tulolajit on luokiteltu kolmeen boxiin, joihin sovelletaan 
eri verokantoja. Box 1 kattaa palkkatulot, yksityisyrittäjän tulot, tu-
lonsiirrot, eläkkeet ja oman asunnon laskennallisen tuoton. Tuloista 
tehdään verovähennykset ja nettotulo verotetaan progressiivisesti. 
Box 2 sisältää yrityksen osakkeista vähintään 5 prosenttia omistavi-
en osakkaiden saamat osingot ja osakkeiden myyntivoitot. Nettotu-
loon kohdistuu 25 prosentin vero. Box 3 pitää sisällään kaikki muut 
pääomatulot. Pääomatuloa tuottavan omaisuuden laskennallista 4 
prosentin tuottoa verotetaan 30 prosentilla (Kröger, 2003). Osakeyh-
tiöiden tulo verotetaan 31,5 prosentilla vuonna 2005.

Viime aikoina tasaveromalli on yleistynyt erityisesti niissä maissa, 
joissa ollaan vasta kehittämässä tuloverojärjestelmää. Siitä on use-
ampia variaatioita. Ensiksikin voidaan käyttää yhtä veroprosenttia 
kaikkeen positiiviseen tuloon ilman mitään vähennyksiä. Toisek-
si malliin voidaan sisällyttää tulosta tehtävä perusvähennys, jonka 
jälkeen jäävä tulo verotetaan yhdellä veroprosentilla. Kolmannessa 
ns. Hall-Rabushka -tasaveromalliehdotuksessa on tällainen perus-
vähennys. Lisäksi siinä vero kohdistuu kaiken yritystoiminnan kas-
saperusteiseen arvonlisäykseen, josta on vähennetty työntekijöille 
maksetut palkat. Malli on identtinen sellaisen kulutusveron kanssa, 
johon sisältyy perusvähennys. Säästöjen ja investointien tuotot ovat 
verovapaita. Neljäs malli sisältää yhden veroprosentin, mutta verosta 
tehtävän perusvähennyksen eli perustulon9. Tällöin verosta tehtävä 

-
tulo korvaa kaikki sosiaaliturvaetuudet. Lisäksi tasavero peritään henkilöiden tulosta. Malli 
vastaa Atkinsonin tasaveromalliehdotusta.
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vähennys siltä osin kuin se ylittää veron, maksetaan verovelvolliselle 
(non-wastable tax credit tai payable tax credit) (OECD, 2006a). 

Tasavero voidaan ajatella veroasteikoksi, mutta se voidaan toteuttaa 
täysin toisistaan poikkeavilla tavoilla. Tasaveroa voidaan soveltaa tu-
loon tai kulutukseen. Se voi kohdistua pelkästään henkilöiden tuloi-
hin, kuten Venäjällä tai sekä henkilöiden että yritysten tuloihin kuten 
Slovakiassa. Se voi olla täysin suhteellinen tai progressiivinen pe-
rusvähennyksen tai perustulon takia, tai perustulo voi korvata kaikki 
sosiaaliturvaetuudet. Tasaveroa tarkastellaan enemmän luvussa 11.

Taulukko 10.2  Tasaveroa soveltavat maat ja käyttöönottovuonna
voimassa ollut veroprosentti

Maa Veroprosentti Käyttöönottovuosi

Viro 26 1994
Liettua 33 1994
Latvia 25 1995
Venäjä 13 2001
Serbia 14 2003
Ukraina 13 2004
Slovakia 19 2004
Georgia 12 2005
Romania 16 2005

Tasavero on yleistynyt Keski- ja Itä-Euroopan maissa. Viro otti tasa-
veron käyttöön ensimmäisenä. 

Keskustelua tasaverosta käydään useassa OECD-maassa. Muun mu-
assa Puolassa, Norjassa, Saksassa ja USA:ssa on tehty arvioita järjes-
telmän vaikutuksista.

Menoverossa veropohja vastaa kokonaiskulutusta eli kassaperusteis-
ta tuloa vähennettynä säästämisellä. Missään maassa tuloverotusta 
ei kuitenkaan ole korvattu menoverolla. Tosin kaikkien OECD-mai-
den tuloverojärjestelmissä on menoverotuksen piirteitä. Useimmissa 
maissa yksityisten eläkevakuutusten verokohtelu vastaa menove-
rotusta: eläkesäästöjen verotus siirtyy eläkkeen vastaanottamiseen 
(EET: eläkevakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus ja säästöjen tuo-

j44.indb   194 5.9.2006   18:37:02



Tuloverotuksen kansainvälinen kehitys viime vuosina

195

ton verovapaus). Lisäksi monilla mailla on muita säästämiskannus-
timia, jotka käytännössä siirtävät verojärjestelmää menoverotuksen 
suuntaan. Tuloverotuksen ja menoverotuksen yhdistelmä näyttäisi 
olevan ominaista useimmille OECD-maille jo pelkästään siitä syys-
tä, että arvonlisäveron, valmisteverojen ja tullien osuus veroista on 
kohtalaisen suuri.

10.4.1 Kokemuksia eri maiden verouudistuksista

Venäjän tasaveromalli

Venäjä otti tasaveron käyttöön vuonna 2001 henkilöverotuksessa. 
Taulukossa 10.3 on kuvattu uudistuksen perusmuutokset. Venäjä siir-
tyi yhteen tuloluokkaan aiemman kolmen sijasta. Veropohjaa laajen-
nettiin karsimalla vähennyksiä ja verovapauksia ja samalla otettiin 
käyttöön perusvähennys, jonka jälkeen sovelletaan 13 prosentin suh-
teellista veroa. 

Osinkoverotuksessa otettiin käyttöön yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, 
joka kuitenkin jo seuraavana vuonna poistettiin ja veroprosentti aset-
tui alle puoleen siitä, mitä se oli ennen uudistusta. 

Myös verohallintoa ja sosiaaliturvarahastoja uudistettiin. Verovel-
volliset saattoivat ennen uudistusta neuvotella veronmaksustaan, ja 
verot voitiin maksaa tavaranakin. Tätä käytäntöä edistivät verovir-
kailijoiden matalat palkat ja maassa vallinnut korruptio. Uudistuk-
sessa verovelvolliset saivat tunnistenumeron ja verot voitiin kerätä 
ennakkoperinnällä. Aiemmat erilliset eläkerahasto, sosiaalivakuu-
tusrahasto, sairausvakuutusrahasto ja työllisyysrahasto yhdistettiin 
yhdeksi rahastoksi, jolloin myös erilaiset työtulokäsitteet yhtenäis-
tettiin. Työntekijän sosiaaliturvavakuutusmaksut siirtyivät kokonaan 
työnantajan maksettaviksi ja ne muuttuivat regressiivisiksi. 
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Taulukko 10.3  Venäjän verojärjestelmä ennen ja jälkeen verouu-
distusta 2001 (suluissa 2002)

Ennen uudistusta Uudistuksen jälkeen

Tuloluokkia 3 1

Marginaaliveroprosentit 12, 20 ja 30 13

Osinkojen veroprosentti 15 30 + yhtiöveron hyvitys (61 ei
yhtiöveron hyvitystä)

Korkotulo verovapaa ei lähdeveroa

Työnantajan
sovamaksuprosentti

38,5 (riippumattomia
työntekijän tulosta, useita
rahastoja)

tulojen mukaan aleneva %:
35,62–5 (2 %), yksi rahasto

Työntekijän
sovamaksuprosentti

1 (riippumaton työntekijän
tulosta, useita rahastoja)

0

Vähennykset ja
verovapaudet

useita vähennyksiä ja
verovapauksia

monia poistettiin, uusi
perusvähennys (tietty prosentti
keskipalkasta)

Osakkeiden myyntivoitot .. verovapaus 3 vuoden omistuksen
jälkeen, muuten 13 %

Yhteisöveroprosentti
(keskushallinto ja
paikallishallinto)

30 35 (24)

Sosiaalisen
infrastruktuurin
käyttömaksu

1,5 0

Tienkäyttömaksu 2,5 1,5 (poistettiin 2003)

1 Osinkojen veroprosentti nostettiin 9 prosenttiin vuonna 2005.
2 Vuonna 2005 40 prosenttia.

Lähde: OECD, 2006a.

Myös muuta verotusta uudistettiin. Liikkeenharjoittajia verotetaan 
tasaverolla. Vuonna 2002 pienille yrityksille (alle 100 työntekijää ja 
enintään 15 000 000 ruplan liikevaihto) sallittiin valinta yhteisöve-

vero korvaa yhteisöveron, arvonlisäveron sekä sosiaaliturvamaksut 
(pl. pakolliset eläkevakuutusmaksut). Veroprosentti on valinnaisesti 
joko 6 prosenttia liikevaihdosta tai 15 prosenttia voitosta.
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Verouudistus huojensi huomattavasti enemmän suurituloisten vero-
tusta kuin pieni- ja keskituloisten verotusta. Kun ennen verouudis-
tusta suurituloiset (esim. yli 600 0000 ruplaa ansainneet) maksoivat 
marginaaliveroa (tulovero ja sosiaalivakuutusmaksut) 50,2 prosenttia, 
uudistuksen jälkeen prosentti oli 17,1. Sen sijaan pienipalkkaisten 12 
prosentin marginaaliveroprosentti aleni vain 1,3 prosenttiyksikköä. 
Useimmilla venäläisillä marginaaliveroprosentit ennen ja jälkeen uu-
distuksen olivat 37,1 ja 35,8.

Vaikka veroprosentteja alennettiin, verotuotot kasvoivat voimak-
kaasti. Vuonna 2001 verot suhteessa bruttokansantuotteeseen olivat 
noin 20 prosenttiyksikköä korkeammat kuin edellisenä vuotena. Re-
aalisesti verotulot kasvoivat 25 prosenttia.

Verouudistuksen vaikutukset verotuottoihin kiinnittivät laajasti tut-
kijoiden huomiota. Voidaanko veroprosenttien alentamisella päätyä 
suurempiin verotuottoihin? Aihetta ovat analysoineet mm. Anna Iva-
nova, Michael Keen ja Alexander Klemm10. He tulkitsivat verotuot-
tojen kasvun johtuneen Venäjän toipumisesta vuoden 1998 lamasta 
ja öljyn hinnan noususta. Myös palkat kohosivat voimakkaasti: brut-
topalkkojen nousu oli lähes 12 prosenttia ja nettopalkkojen nousu 
vastaavasti noin 18 prosenttia. Toisaalta verotuottojen kasvua selittää 
Venäjän verohallinnon uudelleenjärjestely sekä verottajan tiukentu-
nut ote sekä lisääntynyt verovalvonta. Tämä on todennäköisesti tuo-
nut harmaata taloutta verotuksen piiriin.

Verouudistus on saattanut lisätä tulonjaon epätasaisuutta Venäjällä 
(OECD, 2006a). Henkilöiden tuloveroaste nousi hieman matala- ja 
keskipalkkaisilla, mutta aleni huomattavasti suuripalkkaisilla. So-
siaaliturvamaksut alenivat kaikilla, mutta enemmän suurituloisilla. 
Toisaalta tulonjaon epätasaisuuden kasvua saattaa lieventää se, että 
huomattava joukko suurituloisia veronmaksajia tuli verotuksen pii-
riin.

10
CTPA/CFA/WP2(2004)31.
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Kaiken kaikkiaan Venäjän verouudistus teki verojärjestelmästä yk-
sinkertaisen ja läpinäkyvän. Yksi veroprosentti tekee järjestelmän 
hallittavaksi, vaikkakin sosiaalivakuutusmaksut ovat tuloriippuvai-
sia. Verotuksen oikeudenmukaisuus on myös lisääntynyt, mutta pi-
kemminkin verohallinnon uudelleenjärjestelyn kuin veroprosenttien 
muuttamisen takia (OECD, 2006a).

Slovakian tasaveromalli

Slovakia otti tasaveromallin käyttöön vuonna 2004. Ennen verouu-
distusta verojärjestelmä oli osittainen eritytetty tuloverojärjestelmä, 
jossa tiettyjä pääomatuloja verotettiin suhteellisella verokannalla ja 
ansiotuloja progressiivisesti. Uudistuksen taustalla oli tavoite luoda 
sekä yksityishenkilöille että yrityksille suotuisa yritys- ja sijoitus-
ympäristö, poistaa verovääristymiä sekä lisätä oikeudenmukaisuutta 
verottamalla kaikkia tulolajeja ja tulomääriä yhtäläisesti. Myös työ-
markkinoiden joustavuutta ja kannustimia työntekoon haluttiin lisätä 
sekä houkutella ulkomaisia suoria sijoituksia. Verouudistus oli tiu-
kasti budjettineutraali. 

Valittu tasaveromalli verottaa kaikkea positiivista tuloa perusvähen-
nyksen jälkeen yhdellä yhtenäisellä veroprosentilla11. Samalla sosi-
aaliturvaetuja vähennettiin ja verotusta siirrettiin välittömästä välilli-
sen verotuksen suuntaan. Arvonlisäveroprosentiksi muodostui 19 ja 
joitakin valmisteveroja korotettiin. Perintö- ja lahjavero poistettiin. 
Palkkatuloon kohdistuu edelleen korkeat sosiaalivakuutusmaksut. 
Sovamaksut ovat regressiivisiä kattosäännön takia. Palkkatulo, joka 
ylittää kolme kertaa keskimääräisen teollisuustyöntekijän palkan, tu-
lee verotettua 19 prosentilla ilman sovamaksuja. 

Henkilöiden veropohja koostuu uudistuksen jälkeen palkkatuloista, 
yritystuloista (from small businesses) ja nettomääräisistä vuokra-
tuloista. Myös korkotulot ovat veronalaisia toisin kuin osinkotulot. 
Lisäksi realisoituneet myyntivoitot ovat veronalaista tuloa, poikke-
uksena yli kaksi vuotta omistetun omistusasunnon voitto. Vähintään 

11  Perusvähennys melkein kaksinkertaistettiin (19,2 x minimitoimeentulo). Se on 
noin 60 prosenttia keskipalkasta. Kotona oleva puoliso kasvattaa vähennystä.
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viisi vuotta omistetun muun aineettoman omaisuuden myyntivoitto 
on niin ikään verovapaata. Arvopapereiden myyntivoitot ovat vero-
vapaita, jos ne eivät ylitä tiettyä määrää (5 x toimeentulominimi)12.  
Henkilöverotuksessa voidaan vähentää tiettyyn rajaan asti lisäeläke-
vakuutusmaksut sekä eräät säästämismuodot.

Taulukko 10.4  Slovakian verojärjestelmä ennen verouudistusta
ja sen jälkeen

Ennen uudistusta Uudistuksen jälkeen

Tuloluokkia 5 1

Marginaaliveroprosentit 10–38 (keskituloisilla 20) 19

Osinkojen veroprosentti 15, lopullinen lähdevero verovapaa

Korkotulo 25, lopullinen lähdevero 19

Työnantajan
sovamaksuprosentti

34,7–36,5 35,2

Työntekijän
sovamaksuprosentti

.. 13,4

Vähennykset ja
verovapaudet

kyllä – verovähennys kustakin lapsesta
– lisäeläkevakuutusmaksut
– tietyt säästöohjelmat
– työntekijän sotumaksut

Realisoituneet
myyntivoitot

.. 19

Arvopapereiden
myyntivoitot

.. verovapaat tietyin edellytyksin

Yhteisöveroprosentti 25 19

Arvonlisäveroprosentti 20 (alennettu 14) 19

Lähde: OECD 2006a.

Verouudistus ei juuri muuttanut naimattomien henkilöiden verokii-
loja eri tulotasoilla (67%, 100% tai 167% keskipalkkaisen teolli-
suustyöntekijän palkasta) vuodesta 2003 vuoteen 2004. Sen sijaan 

12  Ennen vuotta 2004 ostettujen osakkeiden myyntivoitot ovat verovapaita, jos ne 
on omistettu yli kolme vuotta ennen myyntiä.
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kaksilapsisilla perheillä verotus keveni riippuen puolison tulotasosta 
2–5 prosenttiyksikköä. Puolisovähennys ja lapsivähennykset, joista 
viimeksi mainitut maksetaan verovelvolliselle vähennyksen ylittäes-
sä veron (payable tax credits), vaikuttivat verokiilan alenemiseen. 

Slovakian valtiovarainministeriö on arvioinut verouudistuksen 
verotuottovaikutukset seuraaviksi:

          Ei verouudistusta   Verouudistus
- henkilöiden tulovero % BKT:sta   3,3    2,5
- yhteisövero % BKT:sta    3,0    2,2
- ALV % BKT:sta     7,2    8,0
- valmisteverot % BKT:sta    2,8    3,4
- yhteensä    16,3  16,1

Slovakian tuloverouudistus ei juuri alentanut palkkatulon verotus-
ta. Kannustimet työn vastaanottamiseen sen sijaan kasvoivat, mutta 
lähinnä sosiaalietuuksien leikkaamisen takia. Palkkatulojen, joihin 
kohdistuu sovamaksut,  ja pääomatulojen verokantojen ero on luonut 
kannustimen muuntaa tuloja kevyemmin verotetuiksi pääomatuloik-
si. Kannustin tosin poistuu tulojen kasvaessa tasolle, jolla sovamak-
sukatto saavutetaan.

Uudistus lisäsi säästämisen ja investointien tuottoa ja poisti voiton-
jaon kahdenkertaisen verotuksen. Lisäksi tappiontasaussäännöksiä 
helpotettiin ja teollisuuden poistomahdollisuuksia lisättiin. Myös 
investointien rahoituspäätösten vääristymät uuden osakepääoman 
ja velkarahoituksen kohdalla poistuivat. Rahoitus pidätetyillä voit-
tovaroilla on sen sijaan kahdenkertaisen verotuksen kohteena, ensin 
yritystasolla ja sen jälkeen osakastasolla osakkeiden myynnin yhte-
ydessä.

Tulonjaon epätasaisuus on kasvanut ja verojärjestelmän tulonjako-
vaikutukset vähentyneet. Tähän ovat vaikuttaneet toisaalta poistetut 
etuisuudet toisaalta luopuminen progressiivisesta veroasteikosta. 
Korotettu perusvähennys jonkin verran lieventää tätä. Osinkotulojen 
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matala veroprosentti suosii suurituloisia, jotka todennäköisesti saavat 
eniten osinkotuloja. Arvonlisäverotuksen korottaminen taas heiken-
tää pienituloisempien asemaa.

Verouudistuksen pääasialliset saavutukset ovat yritystoiminnan ja 
investointien kannustimien lisääminen, eri rahoitusmuotojen tasa-
puolisempi verokohtelu sekä veropohjan laajennuksesta aiheutuvat 
tehokkuushyödyt.

Norjan ASE-malli (tai RRA-malli)

Norjan eriytetty tuloverojärjestelmä oli eräissä suhteissa ongelmalli-
nen. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän ja vain kotimaisten osakkeiden 
myyntivoiton verotusta lieventävän RISK-menetelmän takia ulko-
maisten osinkojen ja myyntivoittojen verotus oli kireämpää kuin ko-
timaisten vastaavien. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän arvioitiin myös 
olevan ristiriidassa EEA-sopimuksen kanssa. Lisäksi ansiotulojen ja 
pääomatulojen verokantaero oli huomattava ja kannusti muuntamaan 
ansiotuloja pääomatuloiksi. Ansiotulojen sosiaaliturvamaksut lisäsi-
vät ongelmaa. Eriytetyn tuloverojärjestelmän käyttöönottovuodesta 
1992 verokantaero ansio- ja pääomatulojen välillä kasvoi 28,1 pro-
senttiyksiköstä 36,7:ään (Finansdepartementet).

Norja uudistikin verojärjestelmänsä ns. ASE-malliksi (The allowan-
ce for shareholder equity) vuoden 2006 alusta alkaen. Yrityksen voit-
toja verotetaan täysimääräisesti, mutta osakkaan tasolla myönnetään 
osakkeen laskennallisen riskivapaan tuoton määräinen vähennys 
(rate-of-return allowance, RRA) (OECD, 2006). Osinkotulo tuli ris-
kivapaan tuoton ylittävältä osalta kahdenkertaisen verotuksen piiriin. 
Yritys- ja pääomaverokanta säilytettiin 28 prosentissa. Mikäli osinko 
on jonakin vuonna pienempi kuin riskivapaa tuotto, osingon ja riski-
vapaan tuoton erotuksen voi käyttää hyväksi myöhempinä vuosina 
osinkoja jaettaessa tai niitä luovutettaessa. ASE-mallia sovelletaan 
norjalaisiin henkilöosakkaisiin, mutta myös EEA-alueen asukkaisiin, 
joiden osingoista maksetaan Norjassa lähdevero. Osakkeiden myyn-
tivoiton verotusta lieventänyt RISK-järjestelmä poistettiin.
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Taulukko 10.5  Ylimmät marginaaliveroasteet vuosina 1992,
2004, 2005 ja 2006 Norjassa

Verovelvollisryhmä 1992 2004 2005 2006

Ansiotulon veroaste ml. sotu
- veroluokka 1
- veroluokka 2

53,1
56,1

55,6
64,7

54,3
61,5

51,6
54,3

Liikkeenharjoittajan veroaste ml. sotu
- veroluokka 1
- veroluokka 2

48,2
48,8

52,2
55,3

50,7
54,2

47,7
50,7

Maatilatalousyrittäjän ja kalastajan
veroaste ml. sotu

- veroluokka 1
- veroluokka 2

45,3
48,8

49,3
55,3

47,8
51,3

44,8
47,8

Osakkeista saatavan tulon veroaste 28,0 28,0 28,0 48,21

1 28 + 0,72*28

Lähde: Finansdepartementet.

Myös ansiotulojen marginaaliveroprosentteja alennettiin. Niitä so-
velletaan myös liikkeenharjoittajien riskivapaan tuoton ylittäviin 
voittoihin.

Yhtymän tulos jaetaan sen osakkaille verotettavaksi riippumatta voi-
tonjaosta. Yhtymän osakkaat maksavat koko osuudestaan voittoon 
28 prosenttia veroa. Tähän lisätään vielä voitonjaon yhteydessä 28 
prosentin vero. Jaetusta voitosta kuitenkin vain 72 prosenttia on ve-
ronalaista. Lisäksi vain riskivapaan tuoton ylittävä voitonjako on ve-
rotuksen kohteena. Järjestelmä takaa jakamattoman ja jaetun voiton 
yhtäläisen verotuksen samoin kuin osakeyhtiöissäkin. Korkein mar-
ginaaliveroprosentti on 48,16. 

Yritysten ketjuverotus estettiin vapauttamalla osakeyhtiöiden osin-
kotulot ja osakkeiden luovutusvoitot verosta jo vuonna 2004. Osak-
keiden myyntitappiot eivät myöskään ole vähennyskelpoisia. 

ASE-malli on kiinnostava sekä investointien että eri rahoitusmuoto-
jen neutraalisuuden takia, koska riskivapaata korkoa vastaavaan pää-
oman tuottoon kohdistuu vain yhdenkertainen verotus.
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Belgian ACE-malli 

Belgia otti vuoden 2006 alusta alkaen käyttöön ns. ACE-mallin (The 
allowance for corporate equity) yritysverotuksessa. Kun muissa 
maissa verokilpailu on tapahtunut legaalisia verokantoja laskelmalla 
ja veropohjaa laajentamalla, Belgiassa tavoitteena oli alentaa efektii-
visiä veroasteita ja siten nostaa Belgian kilpailukykyä investointien 
houkuttelijana. Samalla poistettiin myös osakerahoituksen ja velka-
rahoituksen verotukselliset erot, mitä pelkkä legaalisten verokanto-
jen alentaminen vain vähentää. ACE-malli vie verotusta puhtaiden 
voittojen (ns. normaalituoton ylittävien voittojen) verottamisen suun-
taan. Toinen syy verouudistukseen oli varautuminen Belgian koor-
dinaatiokeskuksia koskevan erityiskohtelun poistamiseen EU:n val-
tiontukisäännösten vastaisena13 (Gerard, 2006). 

Järjestelmässä yritys voi vähentää verotuksessa voitostaan oman pää-
oman laskennallisen tuoton. Tuotto lasketaan valtion 10 vuoden obli-
gaatioiden vuoden keskikoron mukaan. Vuonna 2006 laskennallinen 
tuotto on 3,442 prosenttia. Uudistuksessa poistettiin verokannustimia 
erityisesti pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Kompensaationa tästä 
niiden tuottoprosentti on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muil-
la eli 3,942 prosenttia. Yritysvero on Belgiassa noin 34 prosenttia 
ja ACE-vähennys alentaa efektiivistä veroastetta riippuen riskipää-
oman määrästä. Yksityishenkilöiden osinkotulot verotetaan 15 pro-
sentin lopullisella lähdeverolla, joten oman pääoman tuotto on edel-
leen kahdenkertaisen verotuksen kohteena (OECD, 2006b). 

Vähennyksen voivat tehdä kaikki kotimaiset ja ulkomaiset yritykset 
lukuun ottamatta yrityksiä, jotka eivät kuulu yleisen yritysverotuksen 
piiriin14 (Valenduc, 2006).

13  Koordinaatiokeskusten verotus perustui verottajan kanssa sovittuun tuloon tai 
niiden käyttökustannuksiin pl. palkan lisäkustannukset ja rahoituskustannukset (cost-plus 
method). Lisäksi keskukset oli vapautettu useista muista veroista. Keskukset pystyivät si-
ten verovapaasti keräämään korkotuloja konsernin muilta yrityksiltä ja investoimaan niitä 
edelleen muihin konsernin tytäryhtiöihin. Vuonna 2004 koordinaatiokeskuksia koskevia 
säännöksiä uudistettiin niin, että verotettava tulo määräytyy tiettynä prosenttiosuutena kes-
kuksen käyttökustannuksista ml. henkilöstö- ja rahoituskustannukset. Prosenttiosuus mää-
ritellään etukäteen ottamalla huomioon keskuksen luonne ja toiminnat. Eri verovapaudet 
poistettiin.
14  Esim. koordinaatiokeskukset, jotka vielä hyötyvät vanhoista säännöksistä, tietyil-
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Olisiko Belgia yritysverouudistuksellaan ottanut mallia Irlannista, 
joka käänsi poikkeuksen yleiseksi säännöksi – erityisaloille suunnat-
tu matala verokanta säädettiin kaikille yrityksille? ACE-malli saattaa 
tuottaa koordinaatiokeskuksille saman edun kuin niille myönnetty 
erityiskohtelu, joka poistettaneen. Belgian ACE-mallin toimivuuden 
seuraaminen on erityisen mielenkiintoista, sillä Belgia edustaa jo 
kooltaan ja altistumiseltaan verokilpailulle – erityisesti sijoituksissa 
ja investoinneissa – todellista verolaboratoriota (Gerard, 2006).
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11
VEROTUKSEN

KEHITYSVAIHTOEHTOJEN 
ARVIOINTIA

Reino Hjerppe – Seppo Kari – Timo Rauhanen – Heikki Viitamäki

11.1  Tuloverotus

11.1.1 Johdanto 

Tässä alaluvussa tarkastelemme erilaisia välittömän verotuksen uu-
distamismalleja, niiden peruspiirteitä sekä taustalla olevia ideoita ja 
tavoitteita. Esiin tulevat menovero, erilaiset tasaveromallit ja eräät 
viime aikojen kansainvälisessä keskustelussa esillä olleet pääoma-
verotuksen kehittämismallit. Arvioimme myös Suomen nykyistä 
eriytettyä tuloverojärjestelmää ja esitämme vaihtoehtoja sen kehittä-
miseksi. Lopuksi esitämme laskelmia tasaveron soveltamisesta Suo-
messa.

Keskustelu tuloverotuksen perusteellisesta uudistamisesta on rantau-
tunut muista Euroopan maista ja Yhdysvalloista Suomeen. Sitä ovat 
ruokkineet muun muassa Viron ja Euroopan unionin muiden uusien 
jäsenmaiden suoraviivaiset veroratkaisut, Saksan 2005 liittopäivä-
vaalien alla esillä olleet radikaalit ehdotukset ja Yhdysvalloissa pit-
kään jatkunut keskustelu liittovaltion tuloverotuksen korvaamisesta 
kulutukseen perustuvalla veromallilla.

Taustalla ovat progressiiviseen tuloverotukseen liitetyt monet perin-
teiset ongelmat kuten vääristymävaikutukset työ- ja pääomamarkki-
noilla sekä monimutkaisuus ja alttius resurssien hukkakäyttöä aihe-
uttavalle verosuunnittelulle. Lisäksi globalisaatio ja markkinoiden 
tehostuminen ovat nostaneet esiin huolen kansallisen verojärjestel-
män kilpailukyvystä ja korostaneet tarvetta eliminoida tehottomuutta 
aiheuttavia verorakenteita.
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Ongelmat näyttäytyvät erilaisina eri maissa. Saksassa ja Yhdysval-
loissa on korostunut tarve yksinkertaistaa verotusta. Saksa erottuu 
Euroopassa lisäksi korkeiden rajaveroasteiden maana samalla, kun 
tuloveron tuotto on vain eurooppalaista keskitasoa. Saksalla näyttäi-
sikin olevan edessään mittava haaste julkisen taloutensa rahoituksen 
uudistamisessa. Suomi ja monet muut Euroopan maat aloittivat ve-
rotuksensa sopeuttamisen kansainvälistyvään taloudelliseen toimin-
taympäristöön jo 1990-luvun alussa. Meillä uudistukset alkoivat yri-
tys- ja pääomatuloverotuksesta ja jatkuivat myöhemmin ansiotulove-
rotuksen puolella pieninä vuosittaisina muutoksina. Suomessa viime 
vuosina käyty tasaverokeskustelu (Tikka, 2004; Nyberg, 2006) onkin 
ehkä tullut yllätyksenä verotuksen kehitystä seuranneille. Onko meil-
lä aitoa tarvetta tällaiselle kattavalle uudistukselle? Keskustelu radi-
kaaleista uudistusmalleista on kuitenkin hyödyllistä riippumatta sii-
tä, kuinka akuutiksi uudistamistarve nähdään. Se antaa perspektiiviä 
olemassa olevan järjestelmän arvioimiseen ja voi tarjota ratkaisuja 
seuraavaan rakenteelliseen uudistukseen.

11.1.2  Miksi tuloverotusta pitäisi uudistaa? 

Kuten muissakin OECD-maissa Suomessa välittömän verotuksen pe-
rustana on tulot. Taustalla voidaan nähdä ns. laajaan tulokäsitteeseen 
perustuva verotus1. Tällaisessa ideaalisessa tuloverojärjestelmässä 
verotetaan verovelvollisen kulutusta ja reaaliomaisuuden nettokas-
vua verotusjakson (vuoden) aikana. Periaatteessa laajaan tulokäsit-
teeseen kuuluvat ansio- ja pääomatulojen lisäksi myös realisoitumat-
tomat pääomavoitot, lahjat, perinnöt, ilmaisetuudet, henkilön omista-
man yrityksen voitto ja kestokulutushyödykkeiden tuotto. 

Laajaan tulokäsitteeseen verotuksen kohteena liittyy etuja. Tuloja pi-
detään veronmaksukyvyn osoittajana, ja tällöin kaikkea tuloa tulisi 
verottaa yhdenmukaisesti. Laajan tulon voidaan nähdä mahdollista-
van tasapuolisen verotaakan jaon kansalaisten kesken (horisontaali-
nen oikeudenmukaisuus) ja laajan pohjan ansiosta hyvän verotuoton 

1 Laajan tulokäsitteen kehittäjiä ovat olleet von Schantz, Haig ja Simons. Niinpä sii-
tä käytetäänkin tieteellisessä kirjallisuudessa usein käsitettä Schatz-Haig-Simons tai Haig-
Simons -tulokäsite.
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kohtuullisilla veroasteilla. Tulojen yhtenäinen verotus ja matalat ve-
rokannat ovat etuja myös taloudellisen tehokkuuden näkökulmasta 
(neutraalisuus ja verosuunnittelun minimointi). 

Tuloverotuksen kriitikot näkevät siinä kuitenkin kaksi perusongel-
maa: sen perusrakenne synnyttää käyttäytymisvääristymiä, jotka 
heikentävät taloudellista kasvua ja hyvinvointia. Lisäksi tuloveroa ei 
kyetä toteuttamaan sen ideaalimuodossa. Laaja tulo ei perustu kas-
saperusteiseen tulojen mittaamiseen, jossa tuloksi katsotaan kaikki 
henkilön saamat realisoituneet rahamääräiset erät. Se lukee tuloihin 
myös realisoitumattomia eriä kuten periodin aikana toteutuneen, mut-
ta vielä realisoitumattoman varallisuuden arvonmuutoksen. Tuloa on 
lisäksi muun muassa kestokulutushyödykkeen laskennallinen tuotto. 
Toisaalta realisoitunut tuloerä ei aina ole kokonaisuudessaan tuloa 
laajan tulon mielessä. Esimerkiksi talletuskorosta tulee lukea tuloksi 

Käytännön tuloverojärjestelmät sisältävät näiltä osin kompromisseja, 
jotka usein monimutkaistavat lainsäädäntöä, heikentävät järjestelmän 
oikeudenmukaisuutta ja tehokkuutta ja saattavat lisätä verosuunnitte-
lua.

Erityisesti pääomatulojen kattava ja neutraali verotus on koettu on-
gelmalliseksi. Pääomatulot koostuvat hyvin monesta eri tyypistä: 
koroista, osingoista, yritystuloista, kiinteistötuloista ja erilaisista 
pääomavoitoista. Niitä voi syntyä hyvin monenlaisissa organisaatio-
muodoissa: yksityisomistuksesta, osakkuuksista, yhtiöistä, eläkera-
hastoista, henkivakuutuksista jne. Pääomatulot voivat olla negatiivi-
sia (pääomatappiot, negatiivinen reaalikorko jne.), toisin kuin ansio-
tulot, jotka aina ovat positiivisia. Kestokulutushyödykkeiden tuottoa 
verotetaan yleensä vain poikkeustapauksissa.

-
mellisen pääomatulon progressiivinen verottaminen yhdistettynä 

säästämisen reaalituoton yliverottamisen. Tämä puolestaan nostaa 
suuren verokiilan verottoman asuntotulon ja muiden säästämismuo-
tojen välille. Pääomatulojen progressiivinen verottaminen avaa myös 
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veroarbitraasimahdollisuuksia, jotka hyödyntävät veronmaksajien 
erilaisia marginaaliveroasteita.

Keskeisimmät ja taloudellisesti merkittävimmät säästämisen muodot 
ovat yritysten jakamattomat voittovarat, eläkesäästäminen ja omis-
tusasuntojen laskennallinen tulo. Näiden verottamiseen liittyy suuria 
käytännöllisiä ja poliittisia ongelmia, minkä vuoksi niitä verotetaan  
hyvin eri tavalla. Myös OECD-maiden verotuskäytännöt poikkeavat 
paljon toisistaan. Esimerkiksi osinkoja ja pääomavoittoja verotetaan 
eri tavoin eri maissa.

Taloudenpitäjien käyttäytymisen vääristyminen 

Vaikutukset työllisyyteen

Tuloverotuksen kriitikot pelkäävät progressiivisen veron vähentävän 
työn kysyntää sekä tarjontaa ja heikentävän siten työllisyyttä ja työ-
markkinoiden tehokkuutta työvoiman allokoinnissa. Vaikka empiiri-
nen tutkimus ei täysin tue tätä kuvaa, selvää näyttöä on verotuksen 
ja sosiaaliturvan kielteisistä vaikutuksista matalan tulotason työnte-
kijöiden työllistymiseen. Korkea progressiivinen tulovero voi lisäksi 
heikentää kannustimia kouluttautumiseen ja työuralla eteenpäin pyr-
kimiseen sekä vähentää maan kilpailukykyä hyvin palkatuista huip-
puosaajista.

Vaikutukset säästämiseen ja investointeihin

Tulovero vääristää kuluttajan säästämispäätöstä. Säästöjen tuoton 
verotus nostaa tulevan kulutuksen hintaa ja suosii siten nykyistä ku-
lutusta säästämisen kustannuksella. Tuloverojärjestelmät sisältävät 
yleensä erillisen yhteisöveron. Lähtökohtaisesti asetelma johtaa sii-
hen, että yrityksistä saadut pääomatulot, osingot ja luovutusvoitot, 
ovat kahdenkertaisen verotuksen kohteena. Jollei verotuksen kah-
denkertaisuutta lievennetä erityisillä järjestelyillä, tämä merkitsee 
yhteisömuodossa toimivien yritysten investointien syrjimistä suh-
teessa talouden muihin sektoreihin, joissa verotus on yhdenkertaista 
tai vielä kevyempää. Kun vieraan pääoman korko on vähennyskel-
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poinen, mutta oman pääoman korko ei ole, verotus vääristää lisäksi 
yhteisöyrityksen rahoitusvalintaa vieraan ja oman pääoman välillä.

Realisointiperiaatteeseen nojaava luovutusvoittoverotus synnyttää 
viiveen tulon syntymisen, arvonnousun, ja realisointitapahtumaan 
liittyvän veronmaksun välillä. Tämä viive alentaa tulon efektiivistä 
veroastetta. Tästä seuraa veroasteen negatiivinen riippuvuus viiveen 
pituudesta ja kannustin lykätä varallisuuden myyntejä. Myös nämä 
piirteet heikentävät pääoman käytön tehokkuutta taloudessa.

Tuloverotuksessa yritysten investoinnit vähennetään vuotuisin pois-
toin. Neutraali tuloverotus edellyttäisi, että poistot mitoitettaisiin in-
vestointien taloudellisen pitoajan mukaan. Puutteellisen informaation 
takia ja lainsäädännön pitämiseksi yksinkertaisena pitoajan mukaista 
porrastusta ei kyetä käytännössä toteuttamaan kovin yksityiskohtai-
sena. Tästä seuraa, että erilaisten investointikohteiden veropoistot 
poikkeavat vaihtelevassa määrän oikein mitoitetuista poistoista, mikä 
vaikuttaa investointien verorasitukseen ja edelleen kohdentumiseen.     

Kansainvälinen toimintaympäristö

Kansainvälisessä ympäristössä samaa tuloa saatetaan verottaa useas-
sa valtiossa. Tämä johtaa verojen kertaantumiseen ja tuloveroasteen 
nousuun. Verotuksen kertaantumista pyritään estämään kahden- ja 
monenkeskisissä verosopimuksissa sovelletuilla kaksinkertaisen ve-
rotuksen estämisjärjestelyillä. Verotuksen kertaantuminen ja maittain 
vaihtelevat verojärjestelmät vääristävät taloudellisia valintoja, kuten 
investointien ja yrityskokonaisuuksien alueellista sijoittumista, in-
vestoinen sisältöä, rahoitusta ym. Toisaalta eri maiden järjestelmien 
hyväksikäyttäminen tarjoaa yrityksille mahdollisuuksia verosuunnit-
teluun, joka voi johtaa matalaan verotuksen tasoon.

Huolimatta kansainvälisen yhteistyön lisääntymisestä verotuksessa, 
yksittäiset maat voivat edelleen varsin vapaasti päättää tuloverotuk-
sestaan. Yhdessä tuotannontekijöiden liikkuvuuden ja taloudellisten 
voittojen siirreltävyyden kanssa tämä johtaa pyrkimyksiin alentaa 
veroasteita ja houkutella tällä tavoin taloudellista aktiviteettia omaan 
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maahan. Tämä luo pienille maille jatkuvan paineen pitää huolta ve-
rojärjestelmän kilpailukyvystä.

Tuloverotuksen paikkaaminen ja lainsäädännön monimutkaisuus

Tuloverojärjestelmien kehittäjät ovat vastanneet edellä kuvattujen 
ongelmien asettamiin haasteisiin erilaisilla paikkaustoimenpiteillä, 
jotka ovat vaihtelevassa määrin onnistuneet saavuttamaan tavoittei-
taan. Sivuvaikutuksena on kuitenkin ollut verotuksen monimutkais-
tuminen. Tämä onkin antanut kimmokkeen seuraavassa käsiteltävien 
vaihtoehtoisten veromallien kehittämiseen. 

11.1.3  Koko tuloverotuksen kattavat mallit 

Menovero

Tuloveron vaihtoehdoksi on usein esitetty henkilökohtaisiin kulu-
tusmenoihin kohdistuvaa menoveroa. Vero voi perustua progressii-
viseen asteikkoon tai tasaverokantaan. Koska veropohja on kulutus, 
tulo- ja menoveron erotukseksi jää se, ettei menoverossa kuluvan 
vuoden säästämistä veroteta lainkaan. Kulutuksen välitöntä verotta-
mista pidettiin aiemmin hallinnollisesti hankalampana kuin tulojen 
verottamista, mutta Andrewsin (1974) tutkimukset USA:sta ja Mea-
den komitean (1978) tulokset Englannista osoittivat, että näin ei vält-
tämättä ole asian laita.

Menoveron veropohja saatetaan määrittää eri tavoin. Kirjallisuudes-
sa esiintyy useita variaatioita, joista seuraavassa määritellään kaksi 
perustyyppiä:

(1)   Nettokassavirtaan perustuva vero (MV1). Veropohja muodos-
tuu koko yksityiseen kulutukseen käytetystä kassavirrasta. Se 
saadaan lisäämällä periodin aikana kertyneisiin kokonaistu-
loihin muu kulutukseen käytettävissä oleva kassavirta kuten 
perinnöt, lahjat arpajaisvoitot ja velan lisäykset ja vähentä-
mällä tästä säästöt, velan lyhennykset, annetut lahjat ja avus-
tukset.
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(2)   Vapautusperusteinen menovero (MV2). Veropohja on koko-
naistulot vähennettynä pääomatuloilla. Pohja ei vastaa yk-
sityistä kulutusta, mutta vero muistuttaa nettokassavirtaan 
perustuvaa menoveroa siinä, että säästöjen tuotto on verova-
paa.2

Tärkeä ero henkilökohtaisen kassavirtaveron ja laajapohjaisen tulo-
veron välillä on, että edellisen veropohja perustuu realisoituneisiin 
eriin, joihin ei liity havaitsemis- eikä mittaamisongelmaa. Laaja tulo-
vero sen sijaan edellyttää useissa tapauksissa tulo- ja vähennyserien 
arvionvaraista mittaamista. Menoveron hallinnollista toimeenpanoa 
onkin pidetty tästä syystä helpompana kuin tuloveron. Tähän kysy-
mykseen palataan vielä tuonnempana. 

Menoverojärjestelmää rakennettaessa on ratkaistava vielä se, miten 
yhtiöverotus kytketään henkilöverotukseen. Menoverotuksen kan-
nalta puhdasoppinen menettely on se, että sekä yritys- että henkilö-
verotus noudattavat kassavirtaverotusta. Kirjallisuudessa on esitetty 
useita veropohjavariaatioita. Tyypillisimmät vaihtoehdot ovat

(1)   Yrityksen kassavirta = realisoituneet myyntitulot miinus rea-
lisoituneet juoksevat menot miinus investoinnit (R-pohja)

(2)   Rahoitusliiketoimet sisältävä kassavirta = realisoituneet 
myyntitulot miinus realisoituneet juoksevat menot miinus 
investoinnit miinus nettovelan korot plus nettovelan kasvu 
(R+F-pohja)

(3)   Yrityksen kassavirta = nettomaksut osakkeenomistajille = 
osingot miinus uusien osakkeiden liikkeelle lasku

Veropohjan osalta voidaan lausua seuraava sääntö: mikä pohja ta-
hansa periaatteessa kelpaa kunhan verotusta varten tehtävien vä-
hennysten nykyarvo on yhtä suuri kuin pääoman hallussa pitämisen 
taloudelliset kustannukset. R-pohjan (reaaliliiketoimien veropohja) 
tapauksessa investoinnit voi vähentää välittömästi, mutta vastaavasti 
korkomenoja ja osinkojen maksuja ei voi vähentää.

2 Myöhemmin taulukossa 11.1 näytetään, että säästöjen tuotto on myös nettokassa-
virtaan perustuvassa menoverossa efektiivisesti verovapaa.
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Kassavirtaan perustuvan henkilötason menoveron suhdetta laajaan 
tuloveroon voidaan kuvata yksinkertaistaen seuraavasti. Oletetaan, 

-
ny. Määritellään seuraava budjettiyhtälö:

missä henkilön kokonaistulot Y muodostuvat palkoista ja tulonsiir-
roista  ja realisoituneista pääomatuloista R. Laajan tuloverotuksen 
veropohja on kokonaistulot ja siten siinä vero lankeaa säästämiseen 
ja kulutukseen käytetyille tuloille:

TTV = tY = t(C + S)   laaja tulovero

Menoverotuksen veropohja on kokonaistulot vähennettynä säästöillä 
Y–S. Vero kohdistuu pelkästään kulutukseen:

TMV1 = t(Y-S) = tC  menovero

Vastaavasti arvonlisävero kohdistuu suoraan kulutukseen C hyödyk-
keiden hintoihin sisältyen. Siten sen todellinen veropohja vastaa me-
noveron veropohjaa Y-S:

TALV = tC = t(Y-S)  arvonlisävero

Menovero, säästäminen ja investoinnit

Ekonomistit näkevät menoveron hyväksi veromuodoksi erityisesti 
siksi, että se ei vääristä säästämis- eikä investointipäätöksiä. Siten 
sillä uskotaan olevan myönteisiä vaikutuksia pääomien tehokkaaseen 
käyttöön ja talouskasvuun. Seuraavassa tarkastellaan menoveron 
ominaisuuksia kahden laskuesimerkin avulla. Taulukossa 11.1 ver-
taillaan kotitalouden säästöjen verorasitusta tuloverotuksessa, me-
noverotuksessa, arvonlisäverotuksessa ja verottomassa taloudessa. 
Laskelmissa oletetaan, että verokanta on 20 prosenttia ja korko 10 
prosenttia. Taulukossa 11.2 puolestaan tarkastellaan yrittäjän inves-
tointipäätöstä.
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Taulukossa 11.1 esimerkissä henkilön ansiotulo on kullakin perio-
dilla 150 euroa. Ensimmäisellä periodilla tästä tulosta säästetään 50 
rahayksikköä. Loppusumma verojen jälkeen käytetään kulutukseen 
(kulutus = tulot-verot-säästöt). Toisella periodilla saadaan 150 euron 
ansiotulon lisäksi 5 euroa pääomatuloja, mikä vastaa 10 prosentin 
tuottoa ensimmäisen periodin säästölle. Toisella periodilla kyseisen 
periodin tulot ja ensimmäisen periodin säästöt käytetään kokonaan 
kulutukseen. Taulukon alaosassa esitetään kolme tapaa vertailla ve-
rorasitusta eri veromuodoissa. Ensimmäinen tunnusluku on ensim-
mäisen ja toisen periodin verojen summa ottamatta huomioon mak-
sujen eriaikaisuutta. Toinen tunnusluku laskee maksettujen verojen 
yhteenlasketun pääoma-arvon toisella periodilla ja ottaa huomioon 
korkotekijän. Kolmas tunnusluku on säästöjen tuoton efektiivinen 
veroaste, joka saadaan jakamalla säästämisen aiheuttamien veroerien 
pääoma-arvo (toisella periodilla) säästöjen tuotolla. 

Tulovero johtaa ensimmäisellä periodilla menoveroa ja arvonlisäve-
roa suurempaan verotuottoon (30 vs. 20). Menovero ja arvonlisävero 
tuottavat saman verotuoton 20. Toisella periodilla puolestaan meno-
vero ja arvonlisävero tuottavat suuremman verotuoton kuin tulovero 
(41 vs. 31) siten, että verojen summa yli periodien on sama kaikissa 
kolmessa veromuodossa. Menovero ja arvonlisävero poikkeavat tu-
loverotuksesta siis vain veronmaksun ajoituksen suhteen. Toisaalta, 
verojen ajoituserosta seuraa, että niiden pääoma-arvot poikkeavat. 
Menovero ja arvonlisävero johtavat pienempään verojen pääoma-ar-
voon kuin tulovero (63 vs. 64).

Säästämisen tuoton efektiiviseksi veroasteeksi saadaan tuloverotuk-
sessa 20 prosenttia ja menoverotuksessa sekä arvonlisäverotuksessa 
0. Viimeksi mainituissa veromuodoissa säästäminen vähentää ensim-
mäisen periodin veropohjaa ja tästä aiheutuu tuloveroon verrattuna 
negatiivinen verovaikutus, jonka toiselle periodille prolongoitu pää-
oma-arvo on itseisarvoltaan täsmälleen yhtä suuri kuin toisen peri-
odin säästöjen ja niiden tuoton kuluttamisesta aiheutuva vero. Pää-
omatulon verorasitus on siten efektiivisesti nolla. Tämä tulos havain-
nollistaa sen, ettei menovero vääristä säästämispäätöstä. 
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Taulukko 11.1 Säästämisen verotus tuloverotuksessa, menove-
rotuksessa, välillisessä kulutusverotuksessa ja
verottomassa taloudessa

Tulovero Menovero Arvonlisä-
vero a

Veroton
talous

Periodi 1
a.  Ansiotulo 150 150 150 150
b.  Säästöt 50 50 50 50
c.  Kulutus 70 80 80 100
d.  Veropohja 150 100 100 0
e.  Verot 20 % (0,2*d) 30 20 20 0

Periodi 2
f. Ansiotulo 150 150 150 150
g.  Pääomatulo 5 5 5 5
h.  Säästöt 0 0 0 0
i.   Kulutus 174 164 164 205
j.   Veropohja 155 205 205 0
k.  Vero 20 %  (0,2*j) 31 41 41 0

Periodit yhteensä
l.   Verot yhteensä (e + k) 61 61 61 0
m. Verojen pääoma arvo: (1,1*e + k) 64 63 63 0
n.  Säästöjen tuoton ETR b 20 0 0 0

a   Alv-verokanta (20 %) on tässä verolliseen hintaan kohdistuva veroaste. 

b  Säästöjen tuoton efektiivinen veroaste ETR saadaan tuloverotukselle kaavalla ETR = 
(0,2*5/5)*100 ja kulutusveroille kaavalla ETR = (0,2*(55-1,1*50)/5)*100.

Vaikka menovero ja arvonlisävero eivät verota säästämisen tuottoa, 
ne voivat kuitenkin kerryttää verotuloja säästämisen ja investointi-
en synnyttämästä tuotosta. Taulukossa 11.2 havainnollistetaan tätä 
tilanteessa, jossa yrittäjä tekee ensimmäisellä periodilla 100 euron 
uusinvestoinnin rahoittaen sen muun toiminnan kerryttämillä voitto-
varoilla. Investointi otetaan käyttöön toisella periodilla ja se tuottaa 
140 euron käyttökatteen ennen poistoja. Investointi kuluu kokonai-
suudessaan toisen periodin aikana. Voitto poiston jälkeen on 40 eu-
roa. Yhtiöverokanta on 20 prosenttia ja korkokanta r = 10 prosenttia. 
Tarkasteltava menoveromalli on R-pohjainen yrityksen kassavirtave-
ro. Tuloveron ja menoveron rinnalla tarkastellaan ”renttiveroa”, jossa 
veropohja on voitto vähennettynä laskennallisella korkokustannuk-
sella. Vero kohdistuu siinä siten ns. puhtaaseen voittoon. Tämä vero-
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malli vastaa karkeasti ns. ACE-mallia, jota käsitellään myöhemmin 
tässä luvussa.

Taulukko 11.2  Yrityksen investoinnin verotus tuloverotuksessa,
menoverotuksessa ja ”renttiveron” tapauksessa

Tulovero Menovero Renttivero

Periodi 1
a.  Investointi 100 100 100
b.  Investointivähennys a 0 100 0

Periodi 2
c.  Tuotto 140 140 140
d.  Poisto (Pääoman kuluminen) 100 0 100
e.  Veropohja
   tulovero: (c – d)
   menovero: (c)
   renttivero: (c – d - r x a)

40
140

30
f. Investoinnit 0 0 0
g.  Verot: (0,2 x e) 8 28 6

Periodit yhteensä
h.  Verojen pääoma-arvo (g-0,2*1.1*b) 8 6 6
i.  Investoinnin EMTR, % 20 0 0

a Vähennetään yrityksen muista tuloista periodilla 1.

Tulovero tuottaa esimerkissä 8 yksikköä ja menovero sekä suoraan 
yrityksen ansaitsemaan puhtaaseen voittoon kohdistuva renttivero 
molemmat 6 yksikköä. Menoveron verokertymä on siis positiivinen 
ja vastaa puhtaaseen voittoon perustuvan veron kertymää. Taulukos-
sa on laskettu myös investoinnin efektiivinen marginaaliveroaste, 
EMTR. Se kuvaa kannattavuusrajalla olevan investoinnin efektii-
vistä verorasitusta. EMTR on menoveron ja renttiveron tapauksessa 
nolla ja tuloverotuksessa 20 prosenttia. Näitä tuloksia voidaan tulkita 
siten, että menovero ja renttivero ovat molemmat investointineutraa-
leja. Verotus ei synnytä verokiilaa investoinnin tuottovaatimuksen ja 
markkinakoron väliin. Investointipäätös tapahtuu tällöin samoin pe-
rustein kuin verottomassa taloudessa. Tulovero puolestaan kohdistaa 
verokiilan marginaalisen investoinnin tuottoon ja vääristää investoin-
tipäätöstä.
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Menoveron muut edut

Menoveroa puolletaan myös muilla perusteilla. Sen on mm. arvioitu 
olevan hallinnollisesti helppo toteuttaa. Sen veropohja, nettokassa-
virta, lasketaan toteutuneiden, havaittavissa olevien tulo- ja menoeri-
en perusteella. Se ei siten periaatteessa edellytä laskennallista tulojen 

sen säästämis- ja investointineutraalisuus eivät ole riippuvaisia in-

Menoveron kannattajat katsovat myös sen toteuttavan verotuksen 
oikeudenmukaisuustavoitteet kahdestakin syystä paremmin kuin 
tuloverotus. Ensinnäkin tuloverotus pyrkii takaamaan oikeudenmu-
kaisuuden staattisesti yhden poikkileikkausvuoden tasolla, kun taas 
menovero pyrkii siihen elinkaaritasolla. Verrattuna menoveroon tulo-
vero suosii ”aikaista kuluttajaa” ja ”myöhäistä ansaitsijaa”, kun taas 

-
kaaren verotaakan nykyarvoon, jos vain elinkaaritulot ovat samat. 
Toiseksi, laajasta tuloverosta poikkeava, puutteellisesti toteutettu tu-
loverotus voi olla horisontaalisesti epäoikeudenmukaisempi kuin au-
koton menovero. Argumentin taustalla on se käsitys, että menoveron 
toteutettavuus ideaalimuodossaan on parempi kuin tuloveron.

Menoverotukseen perustuvat konkreettiset verouudistusehdotukset 
eivät ole yleensä kuitenkaan olleet puhtaita nettokassavirtaan pe-
rustuvia veroja. Esimerkiksi Meaden (1978) komitean ehdotus sekä 
Kayn ja Kingin (1990) edellisestä hieman poikkeava malli rajaavat 
henkilöverotuksen vähennyskelpoiset uudet säästöt ns. rekisteröityi-
hin säästämiskohteisiin tehtyihin sijoituksiin. Investointeja kestoku-
lutushyödykkeisiin kuten autoihin ja asuntoihin sekä eräisiin muihin 
sijoituskohteisiin käsitellään vapautusmenetelmän (MV2) mukai-
sesti. Näiden säästöjen tuotot ovat siten verovapaita. Tällä tavoin 
vältetään mm. kestokulutushyödykkeiden tuoton laskennallinen ar-
vioiminen. Kyseinen tuottohan kuuluu periaatteessa kassavirtaveron 
veropohjaan.3

3 Yksi menoverovariaatio on Kayn ja Kingin (1990) malli, joka ei lue myöskään 
nostettuja velkoja veropohjaan. He nimittävät veroaan elinaikaisen kassavirran veroksi (li-
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Viime vuosien keskustelussa paljon esillä ollut Hallin ja Rabushkan 
(1995) tasavero on menoverojärjestelmä, joka yhdistää yritystason 
R-pohjaisen kassavirtaveron henkilötason sekajärjestelmään. Mal-
lissa kaikki kulutukseen käytettävä tulo on yhdenkertaisen verotuk-
sen kohteena. Yrityssektorissa syntynyt tulo verotetaan yritystason 
kassavirtaverolla ja se on henkilötasolla verovapaa. Muista tuloista 
palkat, eläkkeet ja sosiaalietuudet verotetaan henkilöverotuksessa. 
Eräiden yritystoimintaan kytkeytymättömien säästömuotojen, kuten 
arvopaperi- ja kiinteistösijoitusten, henkilötason verotus toteutetaan 
kassavirtaverona. Eräiden muiden, kuten oman asunnon ja yksityisen 
luotonannon tuotot on vapautettu verosta MV2-mallin mukaisesti. 
Verokanta on suhteellinen ja sama kaikille tuloille. Veropohja lähes-
tyy arvonlisäveron veropohjaa. Ehkä tärkein ero on siinä, että palk-
kojen ja muiden etuuksien verotuksessa myönnetään perusvähennys, 
joka kaventaa veropohjaa ja tekee verosta samalla progressiivisen.     

Menoverotuksen ongelmat liittyvät suhteellisen suureen muutostar-
peeseen, siirtymävaiheen sääntelyn vaikeuteen, verotulojen kertymi-
seen liittyvään epävakauteen ja epävarmuuteen sekä yhteensovitta-
misongelmiin ulkomaiden verojärjestelmien kanssa. Tarkasteltaessa 
menoveron sovellusehdotuksia hieman yksityiskohtaisemmin (esim. 
Meade 1978) voidaan havaita, että tuloveron tavoin menoverojärjes-
telmäkään ei ole immuuni rajanveto- ja määrittelyongelmille. Näiden 
ongelmien ratkaiseminen saattaa johtaa verojärjestelmän monimut-
kaistumiseen ja neutraalisuuden heikkenemiseen. Näitä ongelmia 
liittyy mm. investointien ja säästöjen luokitteluun, velkojen käsit-
telyyn, ja yritysverotuksessa mahdolliseen reaalisen ja rahoituseriin 
liittyvän kassavirran erotteluun. 

Tasavero

Tasaverolla tarkoitetaan yleensä yksityishenkilöiden tuloihin tai ku-
lutukseen kohdistuvaa välitöntä veroa, jossa veron määräytyminen 
perustuu suhteelliseen verokantaan. Järjestelmään voi sisältyä perus-
vähennys (PV), joka korvaa nykyisin tuloverotuksen vähennysjär-
jestelmän. Vaihtoehtoisesti järjestelmässä voi olla perusvähennyksen 

fetime expenditure tax).
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sijasta perustulo (PT), jonka valtio maksaa jokaiselle täysi-ikäiselle 
henkilölle riippumatta tämän perhesuhteista, asemasta työmarkki-
noilla jne. (Atkinson 1995). Näissä järjestelmissä perustulo korvaa 
sosiaaliturvan tulonsiirrot. Varsin lähellä perustulo-tasavero -mallin 
kanssa on negatiivinen tulovero, jossa tietyn tulorajan (VK) jälkeen 
henkilö maksaa veroa tulostaan suhteellisella tasaverokannalla. Tulo-
rajan alapuolella henkilö saa hyvityksen (negatiivinen tulovero), joka 
lasketaan samalla tasaverokannalla henkilön tulojen ja verokynnyk-
sen erotuksesta. Karkealla tasolla perustulo-tasavero-malli ja negatii-
vinen tulovero ovat saman asian kaksi versiota. Tämä voidaan nähdä 
tarkastelemalla henkilön maksamaa verojen nettomäärää (verot mii-
nus sosiaalietuudet), T, kummassakin järjestelmässä 

Perustulomalli:  T = t*Y – PT

Negatiivinen tulovero: T = t*(Y – VK) = t*Y – t*VK

Asettamalla perustulo PT samaksi kuin negatiivinen tulovero t*VK
tilanteessa, jossa henkilöllä ei ole lainkaan tuloja (Y=0) saadaan

PT = t*VK.

Järjestelmät tuottavat keskenään saman – tulotasosta toki riippuvan 
– nettoverojen määrän kaikilla tulotasoilla. (Ks. Kuvio 11.1)

Tasaveromallien yksi kantava idea on poistaa tuloverotuksen moni-
mutkainen vähennysjärjestelmä ja korvata se perusvähennyksellä, 
joka vapauttaa kaikki tulokynnyksen alapuolelle jäävät tulot verosta. 
Järjestelmään voidaan liittää tarveharkintaisuutta porrastamalla tulo-
kynnys kotitalouden kokoon (huollettavien lukumäärään) perustuen. 
Perustulo-tasavero-malli ja negatiivinen tulovero ottavat askeleen 
pidemmälle. Ne pyrkivät integroimaan sosiaaliturvan ja verotuksen 
korvaamalla tuloverotuksen vähennysjärjestelmän ja tulonsiirtojär-
jestelmän yhdellä ei-harkinnanvaraisella perustulolla (negatiivisella 
verolla). Myös perustuloa voidaan porrastaa perheen koon ja raken-
teen mukaan.
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Kuvio 11.1  Tasaveromallien vertailua

Tulo, Y
PV

Tasavero

Tulo, Y

Verot
(netto)

T

PT

Perustulo-tasavero

Tulo, Y

Negatiivinen tulovero

VK

VK

NT

Verot
(netto)

T

Verot
(netto)

T

PT

Kaikki kolme edellä käsiteltyä tasaveromallia ovat progressiivisia 
veroja siinä mielessä, että keskimääräinen veroaste nousee niissä 
tulojen mukana. Suurituloinen maksaa siis tulostaan suhteellisesti 
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suuremman veron kuin pienituloinen. Perusvähennys ja negatiivisen 
tuloveron verokynnys takaavat tämän ominaisuuden.

Kuviossa 11.2 tarkastellaan tuloveroasteen (netto) riippuvuutta tulo-
tasosta perusvähennyksen ja perustulon sisältävissä tasaveromalleis-
sa. Tasaverokanta on 40 prosenttia, tasaveromallin perusvähennys 
3000 ja perustulo 1150. Tasaveromallin veroaste lähtee nousemaan 
tulon ylittäessä perusvähennyksen määrän ja lähestyy tulojen kas-
vaessa tasaverokantaa. Veroasteen kehitys on nouseva myös tasave-
ro-perustulomallissa. Tuloskaalan alapäässä nousu alkaa kuitenkin 
aiemmin nettoverojen määrän ollessa negatiivinen.

Kuvio 11.2  Keskimääräinen veroaste tasaverojärjestelmässä
ja perustulo-tasaveromallissa
(t=40 %; PV=3000, PT=1150)

-80 %

-60 %

-40 %

-20 %

0 %

20 %

40 %

10
00

20
00

30
00

40
00

50
00

60
00

70
00

80
00

90
00

10
00

0

11
00

0

12
00

0

13
00

0

14
00

0

15
00

0

16
00

0

17
00

0

18
00

0

Tulo

Tasavero Perustulo-tasaveroVeroaste

Eri tasaveromallien väliset erot eivät liity ainoastaan tuloverotuksen 
vähennysjärjestelmän ja sosiaaliturvan väliseen yhteyteen. Myös 
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mallien veropohjissa on eroja. Edellä jo todettiin, että Hall-Rabushka 
-tasavero on kattava menoverojärjestelmä, joka yhdistää kassavir-
taveroon perustuvan yritysverotuksen sekamuotoiseen menoveroon 
perustuvaan henkilöverotukseen. Verotus kohdistuu kattavasti kulu-
tukseen käytettyihin tuloihin vapauttaen kuitenkin perusvähennyk-
sellä kaikkein pienituloisimmat. Hallin ja Rabushkan alkuperäisessä 
ehdotuksessa verokannaksi ehdotettiin 19 prosenttia. Nyberg (2006) 
on arvioinut, että mallin karkeasti ottaen budjettineutraali soveltami-
nen vaatisi Suomessa 7000 euron perusvähennyksellä 29 prosentin 
tasaverokantaa.

puolestaan on tasaverokantaan perustuva tuloverojärjestelmä, jossa 
periaatteessa kaikki tulot verotetaan yhteen kertaan samalla verokan-
nalla (ks. esim. Bach et al. 2004). Osakeyhtiöissä syntyneet oman 
pääoman tuotot verotetaan vain yritystasolla samalla verokannalla, 
jota sovelletaan henkilöverotuksessa. Tämä merkitsisi osinkovero-
järjestelmiä kuvaavin termein ilmaistuna yhtiö- ja henkilöverotuksen 

-
säksi eri yritysmuotojen verotus yhdenmukaistetaan soveltaen erillis-
tä yhtiöveroa myös henkilöyhtiöihin ja elinkeinoharjoittajiin. Näiltä 
osin malli muistuttaa itse asiassa Hallin-Rabushkan (1995) tasaveroa. 
Erona mallien välillä on se, että edellinen verottaa tuloja ja jälkim-
mäinen sitä osaa tuloista, joka on käytetty kulutukseen.

Todettakoon vielä, että kaikki menoveromallit eivät ole tasavero-
järjestelmiä. Tunnetun veroekonomistin David Bradfordin X-Tax 
yhdistää Hall-Rabushka-tyyppiseen menoveroon progressiivisen 
veroasteikon, jonka ylin veroaste vastaa suhteellista yritys- ja pää-
omatulojen verokantaa (ks. Bradford, 2005). Myös ns. Lodinin 
yhden miehen komitea Ruotsissa (Lodin, 1976) ja ns. Meaden ko-
mitea Britanniassa (Meade, 1978) tarkastelivat progressiivisen me-
noveron vaihtoehtoa. Samoin Yhdysvalloissa esillä ollut USA-vero 
(Unlimited savings account tax) perustuu usean verokannan asteik-
koon (Seidman, 1997).
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Kompromissi perinteisen tuloveron, tasaveron ja menoveron 
välillä: eriytetty tulovero 

Edellä käsitellyt veromallit pyrkivät ratkaisemaan samanaikaisesti 
suuren osan tuloverotuksen ongelmista. Ne pyrkivät synnyttämään 
verojärjestelmän, joka samanaikaisesti olisi yksikertainen ja ymmär-
rettävä, hallinnollisesti toteuttamiskelpoinen, taloudellisesti tehokas 
ja oikeudenmukainen ainakin horisontaalisen oikeudenmukaisuuden 
mielessä. Samantyyppisiä tavoitteita on liitetty eriytettyyn tulove-
roon, joka eri muodoissa otettiin käyttöön Suomessa ja useissa muis-
sa pohjoismaissa 1990-luvun alussa. Kansainvälisessä keskustelussa 
eriytetty tuloverotus onkin joskus nähty menoveron ja laajan tulo-
veron välimuodoksi (Boadway, 2004). Ajatus perustunee siihen, että 
menoveron vapautusmenetelmään perustuva variaatio (MV2) koh-
telee säästöjen tuottoja eri tavoin kuin ansiotuloja. Kun MV2-malli 
vapauttaa pääomatulot, eriytetty tulovero menee tässä puolitiehen ja 
asettaa matalahkon suhteellisen verokannan pääomatuloille.

Eriytetty tuloverojärjestelmä sisältää progressiivisen ansiotulojen 
verotuksen ja suhteellisen tasaverokantaan perustuvan pääomatulo-
verotuksen. Se tähtää mahdollisimman laajaan veropohjaan. Prog-
ressiivinen ansiotuloverotus pyrkii takaamaan järjestelmän tulonja-
koelementin. Tasaverokantaan perustuvalle pääomaverotukselle on 
esitetty seuraavat perustelut (Sørensen, 1994, 2005):

– Talousteorian valossa ansio- ja pääomatuloja ei tarvitse verottaa 
samoilla veroasteilla. Pääomaverotuksen negatiivisen vaikutuk-
sen säästämiseen ja talouskasvuun voidaan nähdä puoltavan pää-
omaverokannan asettamista ansiotulon ylimpien rajaveroasteiden 
alapuolelle.

– Yhtenäinen pääomaverokanta yhdessä laajan veropohjan kanssa 
tavoittelee mahdollisimman hyvää verotuksen neutraalisuutta. 
Taloustieteessä on osoitettu, että investointien suhteen neutraali 
verotus voidaan saavuttaa asettamalla eri pääomatulojen (efektii-
viset) verokannat samoiksi;4

4 Ns. Johanson-Samuelson teoreema (Sinn, 1987); tarkasti ottaen neutraalisuus vaa-
tii lisäksi kattavaa tappiontasausta ja investointien veropoistojen asettamista yhtä suureksi 
taloudellisten poistojen kanssa. Yhtenäinen pääomaverokanta ei kuitenkaan poista säästä-
mispäätöksen vääristymistä. 
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– Verraten matalaan suhteelliseen verokantaan perustuva pääoma-
-

kutusta pääomatulojen efektiiviseen veroasteeseen ja vähentää alt-
tiutta joillekin erityisen poliittisen kiinnostuksen kohteena oleville 
tulolajeille myönnettyihin huojennuksiin. Korkeaan nimelliseen 
verokantaan perustuvien järjestelmien on käytännössä havaittu ra-
pautuvan veropohjan osalta.

– Matala laajapohjainen pääomaverotus vähentää korkovähennyk-
sen kielteisiä vaikutuksia ja estää tulojen ja menojen epäsymmet-
risen verokohtelun, ts. tilanteen jossa verovapaita tai kevyesti ve-
rotettuja sijoituksia rahoitetaan velalla, jonka korot vähennetään 
korkealla rajaveroasteella.

– Verokilpailuun liittyvät näkökohdat:
 – Pääoman ollessa herkemmin liikkuvaa kuin työvoima yksit-

täisen maan on järkevää asettaa pääomatulojen verorasitus 
matalammaksi kuin ansiotulojen. 

 – Eriyttäminen tuo veropoliittista joustavuutta. Verokilpailun 
haasteisiin ei tarvitse vastata räätälöidyin erityishuojennuksin 
eikä myöskään keventämällä koko tuloverotusta. Verokilpai-
lu voidaan ottaa huomioon pienemmin verotuottomenetyksin 
ja säilyttäen ansiotuloverotuksella  edelleen tuloja uudelleen-
jakava rooli (GCEA 2006). 

Eriytetyn tuloverotuksen ongelmiksi on nähty puutteellinen tulojen 
uudelleenjako erityisesti pääomatulojen osalta, matalahkon pääoma-
verotuksen ja yhteisöverotuksen synnyttämät kannustimet muuntaa 
ansiotuloja pääomatuloiksi sekä suhteellisen monimutkaiset järjeste-
lyt liittyen pk-yritysten verotukseen. Tämä kritiikki ei sisällä kuiten-
kaan juuri mitään uusia näkökohtia. Kaikki oli esillä jo 1990-luvun 
alun reformeja valmisteltaessa. Järjestelmän vahvuudet näyttävät 
edelleen mainittuja ongelmia painavammilta.
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11.1.4 ”Uudet” pääomaveromallit 

Pohjoismaisen duaaliveron ohella viime aikoina on kansainvälisessä 
verokirjallisuudessa ollut esillä muitakin vaihtoehtoja ratkaista pää-
omatulojen verotuksen neutraliteettiongelmia. Erityisesti voidaan 
mainita CBIT-, ACE- ja RRA-järjestelmä,5 joiden voidaan odottaa 
tulevan esiin entistä enemmän lähivuosien verouudistuskeskusteluis-
sa. Malleille on yhteistä se, että ne pyrkivät löytämään ratkaisun kol-
meen pääomaverotuksen klassiseen pulmaan:

– Velan ja oman pääoman epäneutraali verokohtelu, joka on seu-
rausta korkomenojen vähennyskelpoisuudesta ja oman pääoman 
kustannuksen vähennyskelvottomuudesta yritysverotuksessa.

– Uuden osakepääoman ja pidätettyjen voittojen epäneutraali koh-
telu, joka johtuu jaetun ja jakamattoman voiton erilaisesta vero-
tuksesta. Taustalla voi olla osinkoverotuksen keventäminen esim. 
yhtiöveron hyvitysjärjestelmällä samalla kun jakamattomiin voit-
toihin kohdistuu kahdenkertainen verotus yhteisöveron ja luovu-
tusvoittoveron muodossa. Asetelma voi olla myös päinvastainen: 
jaetun voiton verotus on kahdenkertaista samalla kun jakamatto-
man voiton verotus on yhdenkertaista.

– Eri pääomatulojen epäneutraali pääomatuloverotus merkitsee sitä, 
että Johanson-Samuelson -teoreeman ehdot eivät täyty, minkä 
johdosta verotus vääristää yrityksen investointipäätöksiä.

CBIT-malli on järjestelmä, jossa korkomenojen vähennyskelpoisuus 
yritysverotuksessa poistetaan (U.S. Treasury 1992). Tästä seuraa 
oman ja vieraan pääoman tuottojen yhtäläinen verotus yritystasolla. 
Alkuperäinen järjestelmä sisältää lisäksi yrityksestä saatujen pää-
omatulojen vapauttamisen omistajatasolla. Pääomaverotus olisi siten 
täysin yhdenkertaista. Jos yhteisöverokanta asettuisi lähelle henkilö-
verotuksen ylimpiä rajaveroasteita, pääomaverotus olisi suuritulois-
ten kotitalouksien osalta likipitäen neutraalia. Verrattuna perinteisiin 
tuloverojärjestelmiin järjestelmä poistaa oman ja vieraan pääoman 

5 CBIT tulee termistä “Comprehensive Business Income Tax”, ACE termistä “Al-
lowance for Corporate Equity” ja RRA termistä “Rate of Return Allowance”. RRA-mallista 
käytetään joskus lyhennettä ASE (Allowance for Shareholder Equity, OECD, 2006).
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eriävän verokohtelun yhdenmukaistamalla sen yritysverotuksessa ja 
poistamalla omistajatason verotuksen. Sama periaate ratkaisee myös 
jaetun ja jakamattoman voiton eriävän verotuksen ongelman. Johan-
son-Samuelson-teoreeman tarkastelema investointineutraalisuus to-
teutuu likipitäen, jos verotuksen poisto- ja tappiontasausjärjestelmät 
luodaan asianmukaisesti.

Kun CBIT-malli pyrkii ratkaisemaan ongelmat laajentamalla yritys-
verotuksen veropohjaa kattamaan vieraan pääoman marginaalituoton, 
ACE-malli tavoittelee samoja etuja myöntämällä omalle pääomalle 
vastaavan vähennyksen mistä vieras pääoma on nauttinut tulovero-
tuksen alkuajoista lähtien (Boadway, 1984; IFS 1991). ACE-mallissa 
yrityksen verotettavasta voitosta vähennetään laskennallinen korko 
yrityksen omalle pääomalle. Tämä ACE-vähennys saadaan kertomal-
la yrityksen taseen oma pääoma (nettovarallisuus) riskittömällä mark-
kinakorolla. Yrityksen voiton ns. normaalituottoa vastaava osuus on 
verovapaa ja vain sen ylittävä voitto verollinen. Järjestelmä voidaan 
tulkita ”renttiveroksi”, josta oli puhetta edellä menoveron yhteydes-
sä. Järjestelmä on neutraali investointien ja yrityksen rahoituspää-
tösten suhteen. ACE-malliin perustuva yritysvero voidaan yhdistää 
henkilötason suhteelliseen pääomatuloveroon. Tällöin investointi- ja 
rahoitusneutraalisuus pysyvät edelleen voimassa. 

ACE-mallilla on kaksi erityisetua verrattuna CBIT-malliin. Se on 
menoveron tavoin neutraali myös ympäristössä, jossa investointien 
tuottoihin liittyy epävarmuutta (Kanniainen ja Kari, 2005). Se joh-
taa myös siihen, että investointineutraalisuus toteutuu riippumatta 
siitä, miten verotuksen poistoprosentit on asetettu. Poistot vaikutta-
vat vain veronmaksun ajoittumiseen, eivät verojen pääoma-arvoon. 
ACE-mallissa yritys ei siten pyri maksimoimaan poistokirjauksia. 
Järjestelmä ei siis vaadi monimutkaista poistojärjestelmää koskevaa 
lainsäädäntöä eikä myöskään tähän liittyvää tarkkaa verovalvontaa. 
Veropoistot voidaan hyvin sopeuttaa kirjanpidon poistosäännöksiin 
ilman kielteisiä investointivaikutuksia.

Kolmannessa pääomatuloverojärjestelmässä, RRA-mallissa on usei-
ta piirteitä ACE-verosta. Myös RRA-malli on ”renttivero” eli se va-
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pauttaa yrityksen oman pääoman vaihtoehtoiskustannuksen veros-
ta ja kohdistaa veron vain normaalituoton ylittävään tuoton osaan. 
Toisin kuin ACE-malli, joka on yritysverotukseen sisältyvä järjes-
telmä, RRA-malli liittyy osakkeenomistajan verotukseen. Järjestel-
mässä omistaja voi vähentää osakeomistuksen tuottamista tuloista 
(osingoista ja luovutusvoitoista) RRA-vähennyksen, joka lasketaan 
kertomalla korjattu osakkeen hankintahinta riskittömällä markkina-
korolla.

RRA-mallissa veron määräytymistä voidaan kuvata seuraavasti: 
Merkitään vähennyskelpoista oman pääoman vaihtoehtoiskustannus-
ta RRAt, osinkotuloa D ja realisoitunutta arvonnousuvoittoa G. Osa-
kesijoituksen tuotoista maksettavat verot T periodilla t ovat nyt:

Tt c[Dt + Gt – RRAt]

Missä c on pääomatulon verokanta. Vähennettävissä oleva vaihtoeh-
toiskustannus RRAt lasketaan seuraavasti:

)(
1

0
0

t

s

N
st RRANRRA ,

Missä  on vähennyksen laskennassa sovellettava korko, N0 on osak-
keen hankintameno, RRAs

N on edellisiltä vuosilta säästynyt RRA-yli-
jäämä eli se osa aiempien vuosien vähennyksestä, jota ei ole vähen-
netty realisoituneista tuloista. Sulkulausekkeen ilmaisema pääoma-
pohja on siten edeltävien vuosien RRA-ylijäämillä korjattu osakkeen 
hankintameno.

Osakkeen hankintamenon korjaaminen RRA-ylijäämillä merkitsee 
efektiivisesti korolla indeksoitua pääomavoittoverotusta. Tämä 
voidaan nähdä seuraavasti tarkastelemalla hetkellä t = 0 tehtävää 
osakeannilla rahoitettavaa investointia, jonka tuotto nostetaan koko-
naisuudessaan pääomavoittona s vuoden kuluttua. 

Ensimmäisen periodin RRA-vähennys on 0. Koska osinkoa ei jae-
ta, vähennys jää käyttämättä ja lisätään pääomapohjaan. Toisen pe-
riodin alussa pääomapohja on N1= N0+RRA1=(1+ )N0. Vastaavasti 
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realisointihetkellä pääomapohja on Ns=(1+ )sN0. Realisoitaessa tuot-
to myymällä osake omistaja maksaa veroa

Ts = c[Gs-(1+ )sN0]

Kaavasta nähdään, että pääomavoittovero kohdistuu vain siihen 
osaan kokonaisarvonnoususta Gs, joka ylittää vuotuisen arvonnou-
sun asteella . Sörensenin (2005) mukaan järjestely takaa useita kiin-
toisia neutraalisuusominaisuuksia. Ensiksikin se tekee pääomavero-
tuksesta neutraalin rahoitusmuodon valinnan ja investointipäätöksen 
suhteen. Pääomakustannus vastaa näin ollen neutraalin järjestelmän 
pääomakustannusta, jos yhtiö- ja pääomaverokannat on asetettu yhtä 
suuriksi.

Järjestelmä poistaa myös osakkeiden pääomavoittoverotuksen luki-
tusvaikutuksen. Viimeksi mainittu seuraa edellä kuvatusta hankinta-
menon epäsuorasta indeksoinnista. Lisäksi voidaan todeta, että RRA-
järjestelmän neutraalisuusominaisuudet säilyvät tarkasteltaessa jär-
jestelmää epävarmuutta sisältävässä ympäristössä. Tutkimustulos, 
jonka mukaan neutraalisuuden takaa vähennettävän koron asetta-
minen riskittömän markkinakoron tasolle, näyttäisi pätevän ACE-ve-
ron tavoin myös RRA-järjestelmässä (Sörensen, 2005). 

Toisin kuin CBIT-malli ja ACE-malli, RRA-malli ei poista oman ja 
vieraan pääoma tuoton verotuksen epäsymmetriaa: Oman pääoman 
tuotto verotettaisiin yhtiöverotuksessa tavanomaiseen tapaan ja kor-
komenot olisivat vähennyskelpoisia. Epäsymmetrian vaikutukset 
korjataan sen sijaan omistajatasolla vapauttamalla oman pääoman 
vaihtoehtoiskustannus verosta ja verottamalla korkotulot yleisellä 
pääomaverokannalla, joka on yhtä suuri kuin yhteisöverokanta. Lop-
putulos on kuitenkin se, että järjestelmä kohtelee neutraalisti velkaa 
ja omaa pääomaa investointien rahoitusmuotoina. 

Järjestelmässä on siten piirteitä tavanomaisista yhteisöjen voiton 
kahdenkertaisen verotuksen lievennysjärjestelmistä. Kaksi tärkeää 
eroa voidaan kuitenkin havaita: RRA-malli kohtelee samalla tavoin 
yrityksen jaettuja (osinko) ja pidätettyjä (luovutusvoitto) voittoja, 
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mitä useimmat osinkoverotuksen lievennysmenetelmät eivät tee. 
Toiseksi RRA-malli eliminoi kahdenkertaisen verotuksen vain oman 
pääoman vaihtoehtoiskustannuksen osalta ja kohdistaa yhdessä nor-
maalin yhteisöveron kanssa ankaramman rasituksen renteille. Siten 
voidaan arvioida, että se johtaa suurempaan verotuottoon kuin vas-
taavat neutraalisuusominaisuudet omaavat perinteiset järjestelmät.   

11.1.5 Havaintoja Suomen pk-yritysten verotuksen tehokkuus-
ongelmista

Edellä esiteltyjä pääomaverotuksen malleja koskevan taloustieteelli-
sen keskustelun valossa Suomen eriytettyyn tuloverotukseen näyttäi-
si liittyvän eräitä tehokkuusongelmia. Seuraavassa tarkastellaan niitä 
ja hahmotellaan myös korjaustoimenpiteitä.6

Viime aikojen keskustelu eriytettyyn tuloverotukseen sisältyvistä yri-
tystulon ns. jakojärjestelmistä, joissa yritystulo tai osakeyhtiön osin-
ko jaetaan kaavamaisin perustein ansio- ja pääomatulo-osuuksiin, on 
osoittanut eräitä ratkaisuja, joilla voidaan saavuttaa yrityksen inves-
tointi- ja rahoituspäätösten neutraali kohtelu. Yksi kysymys liittyy 
henkilöyhtiöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien verotukseen. 
Näissä yritysmuodoissa yrityksen voitto jaetaan ansio- ja pääomatu-
lo-osuuksiin ja verotetaan omistajien muiden pääoma- ja ansiotulo-
jen yhteydessä. Voiton pääomatulo-osuus lasketaan tuottona yrityk-
sen nettovarallisuudelle. Vastaava järjestelmä on käytössä Suomen 
ohella Norjassa ja Ruotsissa pienin poikkeamin. Tässä järjestelmässä 
yrityksen pääomakustannuksen lausekkeeksi saadaan (ks. Kari et al., 
1998; Lindhe et al., 2004):

a

ca

a

c

t
ttr

t
tp

11
1

,

missä ta on ansiotulon veroaste, r on omistajan tuottovaatimus ja  on 
korko, jota käytetään laskennallisen pääomatulon määrittämisessä. 
Voidaan osoittaa, että verotus täyttää investointineutraalisuuden eli 

6 Näitä tehokkuuskysymyksiä sivutaan myös luvussa 7 arvioitaessa vuoden 1993 
yritys- ja pääomaverouudistusta. 
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henkilöyhtiön pääomakustannus vastaa omistajan tuottovaatimusta r,
jos  on yhtä suuri kuin omistajan tuottovaatimus:

 = r    neutraalisuusehto

Jos oletetaan että omistajan tuottovaatimuksen olisi kaikille yrityk-
sille sama ja vastaisi pitkää markkinakorkoa, myös jakojärjestelmän 
laskennallinen tuottoaste  tulisi asettaa neutraalisuutta tavoiteltaessa 
noin markkinakoron tasolle eli noin neljäksi prosentiksi. Suomen ve-
rojärjestelmässä  on kuitenkin ollut vuoden 2005 alusta lähtien 20 
prosenttia ja tätä ennen vuosina 1998–2004 18 prosenttia. Tämä mer-
kitsee varsin voimakasta henkilöyhtiöiden ja elinkeinonharjoittajien 
investointipäätösten vääristymistä. Ulkomaisessa keskustelussa on 
pidetty perusteltuna, että  poikkeaa lievästi markkinakorosta mm. 
perustuen siihen, että tappiontasausjärjestelmät ovat käytännössä 
puutteellisia (Sörensen, 1998). Puhe on ollut kuitenkin vain muuta-
man prosenttiyksikön ”preemiosta”.

Toinen tehokkuuskysymys liittyy osingon jakamiseen ansio- ja pää-
omatulo-osuuksiin. Jako toteutetaan Suomessa yrityksen nettova-
rallisuuden perusteella. Norjan ja Ruotsin alkuperäiset järjestelmät 
poikkesivat tässä Suomen ratkaisusta. Norjassa harvainosakeyhtiön 
tulon jakaminen päädyttiin toteuttamaan karkeasti ottaen samalla ta-
valla kuin henkilöyhtiöissä. Yhtiön voitto verotettiin omistajien tulo-
na. Voiton ansiotulo-osuus erotettiin laskemalla ensin tuotto yrityk-
sen bruttovarallisuudelle ja vähentämällä tämä koko voitosta. 

Ruotsissa taas osinkojen jaon pääomapohjaksi valittiin osakkeen han-
kintameno. On helposti osoitettavissa, että Suomen järjestelmää on 
mahdoton saada täyttämään investointineutraalisuutta yleisessä mie-
lessä. Norjan valitsemassa yhtymäveromallissa verotuksen aiheutta-
mat vääristymät sen sijaan poistuvat toimittaessa kuten henkilöyhti-
öiden tapauksessa eli asettamalla  markkinakoron tasolle. Ruotsissa 
investointikiihokkeen riippuvuus ansiotulon rajaveroasteesta poistuu 
samalla tavoin asetettaessa  = r, mutta johtuen Ruotsin järjestelmän 
toisesta peruspiirteestä, klassisesta osinkoverojärjestelmästä, Ruot-
sin verotus ei kuitenkaan täytä investointineutraalisuutta. Ruotsissa 
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verotus sen sijaan täyttää osapuilleen neutraalisuuden siinä mielessä, 
että pörssissä noteerattujen ja harvainosakeyhtiöiden investointi-in-
sentiivit ovat kutakuinkin yhtenevät (Lindhe et al., 2004).

Norja luopui vuoden 2006 alusta yhtymämallin mukaisesta harvai-
nosakeyhtiöiden verotuksesta ja siirtyi soveltamaan edellä kuvattua 
RRA-mallia. Kuten edellä todettiin, RRA-mallin puitteissa on saa-
vutettavissa täysi investointineutraalisuus -parametria säätämällä. 
Myös Saksan talousnevoston verouudistusehdotuksessa nojataan 
osingon jakamisessa RRA-malliin (GCEA, 2006). Ehdotuksessa pai-
notetaan, että mallin parametrit tulee asettaa siten, että järjestelmä 
toteuttaa investointien ja rahoituspäätösten neutraalin kohtelun. Suo-
men järjestelmä näyttäisi olevan poikkeus eriytetyn tuloverotuksen 
sovellusten joukossa siinä mielessä, että siinä ei ole pyritty edes kar-
kealla tasolla yrityksen rahoitus- ja investointipäätösten neutraaliin 
verotukseen.

Kolmas kannustinongelma liittyy siihen Suomen pääomatulovero-
tuksen rakennepiirteeseen, että yhteisön jakamattomiin voittoihin 
kohdistui pitkään kahdenkertainen verotus (yhteisövero + osakkeiden 
luovutusvoittovero) samalla kun osingot olivat yhtiöveron hyvitys-
järjestelmän ansiosta yhdenkertaisen verotuksen kohteena. Vuoden 
2005 alusta Suomen yleinen osinkoverotus kiristyi, mikä lievensi 
vääristymävaikutusta. Yrittäjän pääomatulona saaman osingon kevyt 
verotus kuitenkin säilyi eikä ongelma siten poistunut tältä osin. 

Verotutkimuksen valossa on varsin selvää, että jos yrityksen jaka-
mattoman voiton kokonaisveroaste ylittää jaetun voiton veroasteen, 
järjestelmä kannustaa osingonjakoon. Harvainosakeyhtiöiden tapa-
uksessa tätä kannustinta on vielä voimistanut se, että osingon pää-
omatulo-osuutta, joka käytännössä on ollut verovapaa, ei ole voinut 
siirtää myöhemmille vuosille. Tämä jäykkyys on muodostanut kan-
nustimen hyödyntää pääomatulo-osuus täysimääräisenä vaikka yri-
tyksellä olisi ollut käyttöä näille voittovaroille investointien rahoi-
tuksessa. Siten Suomen säännöstö on kannustanut useallakin tavalla 
jakamaan osinkoja investointien kustannuksella. Ruotsissa esimer-
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kiksi käyttämätön pääomatulo-osuus on siirrettävissä myöhemmille 
vuosille ja näin tehdään myös Norjan RRA-mallissa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Suomen pääomaverojärjestelmään 
sisältyy useita ohjausvaikutuksia aiheuttavia piirteitä. Vaikutusten 
poistamiseen löytyy paikkauskeinoja kuten henkilöyhtiöiden ja elin-
keinonharjoittajien verotuksessa sovellettavan pääoman laskennalli-
sen tuottoasteen  pienentäminen, luovutusvoittoveron ja osinkoveron 
tasojen parempi yhteensovittaminen ja osingon pääomatulo-osuuden 
käyttämättömän osan siirtäminen myöhemmille vuosille. Järjestel-
män paikkailu voi kuitenkin johtaa kokonaisuuden monimutkaistu-
miseen. Jos tämä koetaan ongelmaksi, olisi johdomukaista harkita 
ACE-mallin ja RRA-mallin tarkastelemista Suomen pääomaverotuk-
sen kehittämisvaihtoehtoina.

11.1.6  Tasaveroon Suomessa – empiiriset laskelmat 

Seuraavassa esitetään laskelmia Suomen tuloverojärjestelmän kor-
vaamisesta Hallin ja Rabushkan (1995) esittämällä tasaverolla. Kiin-
nostuksen kohteena ovat ennen kaikkea tasaveromallin vaikutukset 
veroasteisiin, marginaaliveroasteisiin ja tulonjakoon. 

Tarkasteltavassa tasaverojärjestelmässä tulot ovat joko ”palkkatuloa” 
tai ”liiketuloa”, joista molemmat ovat sisällöltään laajempia kuin 
vastaavat nykyisen järjestelmän käsitteet. Palkkatuloon sisältyvät 
palkat, eläkkeet sekä sellaiset etuudet, joita maksetaan palkkatulon 
sijaan silloin, kun henkilö on estynyt tekemästä työtä. Palkkatulos-
ta tehdään perusvähennys, joka vapauttaa tulon verosta vähennyk-
sen määrään asti.7 Vähennyksen ylittävistä tuloista maksetaan vero 
suhteellisen verokannan mukaan. Muita verovähennyksiä malliin ei 
sisälly. 

Periaatteessa kaikki muut tulot kuin palkkatulot ovat liiketuloa. Lii-
ketulo sisältää siten paitsi yritystulon myös muut sellaiset henkilö-
kohtaiset tulot, jotka eivät ole palkkatuloa. Viimeksi mainittuja ovat 

7 Tämä vähennys on yksilöllinen, vaikka Hall ja Rabushka (1995) esittävät joskus 
myös perhekohtaisena. 
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ennen kaikkea pääomatulot, kuten esim. osingot, vuokratulot, korko-
tulot ja luovutusvoitot. Liikkeen ja ammatin harjoittamisesta saatu 
tulo on tasaveromallissa myös liiketuloa. Henkilö voi kuitenkin mak-
saa tällaisesta tulolähteestä itselleen palkkatuloa, joka vähennetään 
liiketulosta. Tästä palkkatulosta yrittäjä voi tehdä perusvähennyksen. 
Tämä järjestely takaa palkansaajien ja yrittäjien yhtäläisen kohtelun 
verotuksessa.

Tasaveromallin keskeisen periaatteen mukaan kaikkia tuloja verote-
taan vain kertaalleen. Siten yrityksessä tai muussa liiketoiminnassa 
verotettu tulo on omistajille edelleen jaettuna verovapaa. Yrityksestä 
jaettuja liiketuloja ovat lähinnä osinkotulot ja osakkeiden (ja muiden 
arvopapereiden) luovutusvoitot. Perustelu osingon verovapaudelle 
henkilöverotuksessa on selkeä: jaettu voitto sisältyy yrityksen tulo-
pohjaan ja tulee siten kertaalleen verotetuksi yrityksen liiketulona. 
Osakkeiden luovutusvoittojen asema on samanlainen. Hallin ja Ra-
bushkan mukaan osakkeiden markkina-arvojen muutokset heijastavat 
muutoksia yritysten odotetuissa tulevissa voitoissa. Kun tulonlisäys 
sitten todella tapahtuu, se tulee yritystulona verotetuksi. Luovutus-
voiton verottaminen henkilöverotuksessa tarkoittaisi voittojen verot-
tamista kahteen kertaan. 

Korkotuloa verotetaan muiden pääomatulojen tapaan liiketulona ja 
se on henkilöverotuksessa verovapaa. Korkomeno ei kuitenkaan ole 
vähennyskelpoinen. Verovapaat sosiaalietuudet säilyvät tasavero-
mallissa verotuksen ulkopuolella.

Seuraavaksi tarkasteltavassa mallisovelluksessa veronalaisista tulois-
ta muodostetaan edellä kuvatun tasaveromallin mukaiset palkka- ja 
liiketulot. Palkkaa ovat varsinaisen palkan ohella eräät palkanluontei-
set tulot, esim. optiot, palvelurahat, työkorvaukset ja urheilijan palk-
kiot. Palkan sijaan maksetut tulot ovat myös palkkaa. Näitä tuloja on 
tulkittu laajasti siten, että ne kattavat paitsi sairauden ja työkyvyttö-
myyden perusteella maksetut etuudet myös kaikki muut veronalaiset 
etuudet. Näin siitä huolimatta, että osa näistä etuuksista on sellaisia, 
joita ei suoranaisesti makseta palkan sijaan (esim. lasten kotihoidon 
tuki tai opintoraha). Tällaisia tuloja ei kuitenkaan voi pitää liiketulo-
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na. Elinkeinotuloja (ml. maatalousyrittäjien tulot) ei jaeta ansio- ja 
pääomatuloihin, vaan yrittäjien tulo katsotaan kokonaisuudessaan 
palkkatuloksi. Kuten todettiin, tämä on perusteltua siksi, että myös 
yrittäjät saavat verovähennyksen hyväkseen. 

Pääomatuloista osingot ja osakkeiden luovutusvoitot ovat yrityksistä 
jaettavina tuloina verovapaita. Muut pääomatulot sen sijaan muodos-
tavat erillisen ”henkilökohtaisen” liiketulolähteen, jossa ne verote-
taan ja josta tulo jaetaan henkilöille verovapaana. Vaikka yritysve-
rotus on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, henkilökohtaisen liiketulon 
verotuotto on otettu laskelmissa huomioon. Siihen on myös sovellet-
tu samaa verokantaa kuin palkkatuloon.

Laskentasovelluksessa tulokäsitteet siis muuttuvat siten, että henki-
löverotuksessa osasta nykyistä ansiotuloa muodostuu verovapaata tu-
loa (osinkotulo), osasta nykyistä pääomatuloa muodostuu henkilöve-
rotuksessa verovapaata tuloa (osinkotulo, osakkeiden luovutusvoitto 
ja korkotulo), osasta pääomatuloa muodostuu palkkatuloa (yrittäjä-
toiminnan pääomatulo-osuus) ja osasta pääomatuloa muodostuu lii-
ketuloa (muut pääomatulot). Kahden ensin mainitun tuloerän osuu-
det ovat huomattavia, minkä johdosta laskentasovelluksessa liiketulo 
jää tältä osin merkittävästi nykyistä pääomatuloa pienemmäksi. Kun 
korkomeno ei ole vähennyskelpoinen, sitä ei vähennetä pääomatu-
losta eikä sen perusteella myönnetä alijäämähyvitystä.

Hallin ja Rabushkan (1995) järjestelmä ei aiheuta muutoksia vakuu-
tetun sosiaalivakuutusmaksujärjestelmään, joten etuuksiin ja niiden 
rahoitukseen ei ole tehty muutoksia. Etuudet, vakuutetun sosiaali-
vakuutusmaksut ja niiden vähennyskelpoisuus määräytyvät lasken-
tasovelluksessa samoin perustein kuin nykyjärjestelmässä. Kun ve-
ronalaiset sosiaalietuudet ovat palkkatuloa, myös niistä myönnetään 
perusvähennys.

Simulointilaskelma on toteutettu kustannusneutraalisti, eli edellä ku-
vatun tulopohjan määrittämisen jälkeen on valittu perusvähennyksen 
suuruus ja tuloveroprosentti siten, että järjestelmä tuottaa nykyiset 
verotuotot. Mallisovelluksessa vähennyksen määrä on 6 000 euroa 
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-
suus on toteutettu erikseen tuloverojen ja vakuutusmaksujen osalta. 
Tämän johdosta sairausvakuutusmaksua ja kirkollisveroprosenttia on 
alennettu siten, että niiden tuotot pysyvät veropohjan laajentumista 
huolimatta ennallaan

Mallisovellus on toteutettu TUJA-mikrosimulointimallilla, jonka 
käyttämä aineisto8 on tilastollisesti edustava otos Suomen väestöstä. 
Verotuottolaskelmat on tehty vuoden 2006 tasoon ajantasaistetulla 
malliaineistolla ja nykyjärjestelmän osalta vuoden 2006 veroperus-
tein.

Kuvio 11.3  Palkansaajan tulo- ja marginaaliveroaste nyky-
järjestelmässä (2006) ja tasaveromallissa (vero-
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8 Aineisto perustuu Tilastokeskuksen tuottamaan tulonjakotilaston palveluaineis-
toon vuodelta 2003. 
9 Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksut sisältyvät veroihin.
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Johtuen siitä, että vakuutetun sosiaalivakuutusmaksut sisältyvät tulo-
veroihin, tasaveromallin tulovero- ja marginaaliveroasteet muodos-
tuvat palkansaajalla noin 5,5 prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin 
ne verokannan ja perusvähennyksen mukaan muutoin olisivat (Kuvio 
11.3). Sellaisilla kaikkein pienituloisimmilla palkansaajilla, jotka ei-
vät nykyisin maksa tuloveroa vaan ainoastaan palkkaperusteisia so-
siaalivakuutusmaksuja, verotus ei muutu. Tätä ylemmillä tulotasoilla 
syntyy velvollisuus maksaa myös kunnallis- ja kirkollisveroa sekä 
vakuutetun sairausvakuutusmaksua. Tämän johdosta näiden pienitu-
loisten verotus kevenee nykyisestä, koska tulo on perusvähennyksen 
määrään asti verovapaa. Toinen tasaverosta hyötyvä ryhmä ovat suu-
rituloiset, joiden verotus kevenee ylimpien marginaaliveroasteiden 
alentuessa.

Eläketuloa ja päivärahaa saavilla henkilöillä muutokset veroasteissa 
ovat suunnilleen samanlaiset kuin palkansaajilla, mutta tuloveroas-
teet jäävät pääosin alemmalle tasolle kuin nykyjärjestelmässä (Ku-
viot 11.4 ja 11.5).10 Toisin sanoen useiden eläkettä tai muuta etuutta 
saavien tuloverotus kevenee. Tämä johtuu perusvähennyksen tasosta, 
joka on jonkin verran suurempi kuin esim. työttömän nettomääräinen 
vähimmäisturva. Kuitenkaan esim. pelkästään kansaneläkettä saa-
vien tuloissa ei tapahdu muutosta, koska eläke on verovähennysten 
johdosta jo nykyisin verovapaa. Tasaveromallin veronkevennykset 
tulevat siten pääosin sellaisten pieni- ja keskituloisten palkansaajien 
kustannettavaksi, jotka muutoinkin maksavat tuloveroista merkittä-
vän osan. Enimmillään pienituloisten palkansaajien tuloverotus ki-
ristyy lähes kuusi prosenttiyksikköä. 

Mikäli tasaveromallin perusvähennystä ja tuloveroprosenttia korote-
taan, tuloveroastetta kuvaava käyrä siirtyy oikealle ja nousee tietyn 
tulotason jälkeen kuviossa 11.3 esitettyä ylemmälle tasolle. Käyrän 
muoto ei kuitenkaan merkittävästi muutu. Myös marginaaliveroastei-
ta kuvaava käyrä siirtyy ylemmäs. Jos perusvähennystä pienennetään 
ja tuloveroastetta alennetaan, muutokset ovat päinvastaisia. 

10 Sosiaalivakuutusmaksujen takia eläkkeensaajien ja etuudensaajien veroasteet ovat 
alemmalla tasolla kuin palkansaajilla.
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Kuvio 11.4  Eläkkeensaajan tuloveroaste ja marginaalivero-
aste nykyjärjestelmässä (vuosi 2006) ja tasave-
romallissa (verokanta 32%, verovapaa tuloraja
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Hall ja Rabushka (1995) korostavat tasaveron kannustavan kansalai-
sia lisäämään työpanostaan ja osallistumaan nykyistä aktiivisemmin 
työmarkkinoille. Toisin sanoen mallin käyttäytymisvaikutusten ole-
tetaan muodostuvat positiivisiksi. Vaikka tällaisia vaikutuksia ei ole 
laskelmassa arvioitu, havaitaan, että lukumääräisesti sellaisia hyvin 
pienituloisia palkansaajia, joiden tuloverotus kevenee (säännölliset 

-
senttia. Vastaavasti hyvä- ja suurituloisia palkansaajia (säännölliset 

-
tä, joiden tuloverotus kiristyy, on lähes 65 prosenttia palkansaajista 
(Tulonjakotilasto 2003). Tämä tarkoittaa sitä, että pieni- ja toisaalta 
suurituloisten palkansaajien veronkevennysten vaikutukset taloudel-
liseen aktiviteettiin tulee olla merkittävästi suuremmat kuin keskitu-
loisten veronkorotusten vaikutukset.

j44.indb   238 5.9.2006   18:37:07



Verotuksen kehitysvaihtoehtojen arviointia

239

Kuvio 11.5  Etuudensaajan tuloveroaste ja marginaalivero-
aste nykyjärjestelmässä (vuosi 2006) ja tasave-
romallissa (verokanta 32%, verovapaa tuloraja
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Ekonomistien keskuudessa vallitsevan käsityksen mukaan tulove-
rotuksen alentuminen vaikuttaa lähinnä työmarkkinoille hakeutu-
miseen, kun taas marginaaliverotuksen alentuminen vaikuttaa työs-
sä olevien työtuntien määrään. Tasaverosovelluksessa suurimmalla 
osalla palkansaajista tuloverotus kiristyy, mutta marginaaliverotus 
kevenee. Voidaankin todeta, että tasaveromallin kannustinvaikutuk-
set Suomessa ovat epäselvät. Oletukset sen merkittävistä käyttäyty-
misvaikutuksista tuntuvat kuitenkin varsin optimistisilta11.

11 Tässä yhteydessä ei ole arvioitu efektiivisiä marginaaliveroasteita, eli etuuksien 
marginaalivaikutuksia ei ole otettu huomioon. Myöskään ei ole arvioitu kynnyspalkkoja 
tai nettokorvausasteita, eli kuinka nettotulot suhteutuvat ansiotyössä ja toisaalta työttömän 
oltaessa Tässä kuvattu tasavero ei vaikuta suoranaisesti tarveharkintaisiin etuuksien tasoon, 
mutta välillisesti niistä saatavaan veronjälkeiseen tuloon. 
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Tasaveromallin vaikutuksia tulonjakoon arvioidaan kotitalouden käy-
tettävissä olevien tulojen avulla (Taulukko 11.3). Erilaiset ja eriko-
koiset kotitaloudet on saatettu keskenään vertailukelpoisiksi OECD:
n muunnetun asteikon mukaisilla kulutusyksikköluvuilla. Kotitalou-
den yhteiset käytettävissä olevat tulot on jaettu kulutusyksikköluvuil-
la, ja tämä ekvivalenttitulo on jaettu kaikille kotitalouden jäsenille. 
Henkilöt on sen jälkeen järjestetty näiden tulojen mukaan nousevaan 
järjestykseen ja jaettu fraktiilien lukumäärän mukaan yhtä suuriin 
ryhmiin. Pienituloisuuden rajana on käytetty 60 prosenttia mediaani-
tulosta, joka on laskettu em. tavalla järjestetystä ekvivalenttitulosta12.
Tulonjakoa on kuvattu yleisesti tunnetuilla mittareilla: Gini-kertoi-
mella, fraktiilien keskiarvoilla ja tulo-osuuksilla.

Taulukko 11.3  Desiilien tulo-osuudet ja keskiarvot, Gini-kerroin
sekä pienituloisten lukumäärät nykyjärjestelmäs-
sä (vuosi 2006) ja tasaveromallissa (verokanta

Tasaveromalli Nykyjärjestelmä Erotus
Tulo-
osuus Keskiarvo

Tulo-
osuus Keskiarvo

Tulo-
osuus Keskiarvo

Desiilit          1 3,9 8 411 3,9 8 403 0,0 8
2 5,3 11 471 5,4 11 675 -0,1 -204
3 6,2 13 365 6,4 13 754 -0,2 -389
4 7,1 15 334 7,4 15 876 -0,3 -542
5 8,0 17 284 8,3 17 935 -0,3 -651
6 9,0 19 322 9,3 20 000 -0,3 -678
7 10,0 21 648 10,4 22 319 -0,4 -671
8 11,4 24 579 11,7 25 137 -0,3 -558
9 13,6 29 326 13,7 29 502 -0,1 -176

10 25,4 54 823 23,6 50 876 1,8 3 947
Gini-kerroin 29,68 27,97 1,7
Pienituloisuusraja 10 952 11 357 -405,0
Pienituloisten lkm 633 930 694 180 -60 250
Pienituloisten lasten lkm 113 210 125 710 -12 500
Pienituloisten eläkeläisten lkm 237 950 252 110 -14 160

12 Vastaavaa menetelmää käyttävät nykyisin yleisesti mm. OECD, Eurostat ja Tilas-
tokeskus. Taulukon luvut on laskettu vuoden 2006 tasoon ajantasaistetusta malliaineistosta, 
jonka mukaan tuloerot ovat jonkin verran kasvaneet vuodesta 2003 lähtien. Tässä yhtey-
dessä huomio keskittyy kuitenkin siihen, kuinka tasavero muuttaa tulonjakoa nykyjärjestel-
mään verrattuna, ei vertailtavaan lähtötasoon.
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Tasavero ei muuta juurikaan alimmassa desiilissä olevien kaikkein 
pienituloisimpien käytettävissä olevia tuloja ja heidän tulo-osuuk-
siaan. Muissa desiileissä, ylintä lukuun ottamatta, tulo-osuudet sen 
sijaan laskevat. Erityisesti suurituloisimman kymmenyksen käytettä-
vissä tuloissa tapahtuu merkittävä lisäys. Tulonjaon kokonaiskehitys-
tä kuvaava Gini-kerroin nousee 1,7 prosenttiyksikköä13. Pienitulois-
ten (köyhien) lukumäärä vähenee, mikä on seurausta ennen kaikkea 
pieni- ja keskituloisten palkansaajien nettotulojen vähentymisestä ja 
siten pienituloisuuden rajan alentumisesta. 

Ylimmässä desiilissä tapahtuvaa muutosta on arvioitu tarkemmin ja-
kamalla se edelleen kymmeneen osaan (Taulukko 11.4). Havaitaan, 
että ylin prosentti väestöstä saa malliennusteen mukaan vuonna 2006 
kaikista käytettävissä olevista tuloista 6,5 prosenttia14. Tasaverojär-
jestelmä lisää tämän väestönosan tulo-osuutta edelleen noin yhdellä 
prosenttiyksiköllä.

Taulukko 11.4  Ylimmän desiilin tulo-osuudet nykyjärjestelmässä
(vuosi 2006) ja tasaveromallissa (verokanta 32%,

Tasaveromalli Nykyjärjestelmä Erotus

Persentiilit   91 1,57 1,6 0,0
92 1,61 1,6 0,0
93 1,71 1,6 0,1
94 1,74 1,7 0,0
95 1,87 1,8 0,1
96 1,96 1,9 0,1
97 2,14 2,0 0,1
98 2,39 2,3 0,1
99 2,95 2,6 0,3
100 7,49 6,5 1,0

Yhteensä 25,4 23,6 1,8

Hallin ja Rabushkan (1995) tasaveromalli on lähtökohdiltaan mer-
kittävästi erilainen kuin monet nykyiset verojärjestelmät. Se on me-

13 Mitä suurempi on Gini-kerroin, sitä suuremmat ovat tuloerot.
14 Tulonjakotilaston aineiston mukaan vastaava luku esim. vuonna 2002 oli 5,5 pro-
senttia (Riihelä et al., 2005). 

j44.indb   241 5.9.2006   18:37:08



Reino Hjerppe – Seppo Kari – Timo Rauhanen – Heikki Viitamäki

242

noveron tyyppinen sovellus, jossa verotus kohdistuu tulon sijasta 
kulutukseen siten, että säästöt (investoinnit) ovat verovapaat. Tasa-
veromallin soveltaminen Suomen henkilöverotukseen on kuitenkin, 
periaatteessa, suhteellisen suoraviivaista. Pääomatulojen osalta jär-
jestelmä on pitkälti samanlainen kuin nykyinen eriytetty tulovero-
järjestelmä: molemmissa tulot verotetaan erillisinä ja suhteellisen 
verokannan mukaan. Ero johtuu lähinnä siitä, että tasaveromallissa 
kahdenkertainen verotus sekä korkotulojen vähennyskelpoisuus on 
poistettu ja pääomatuloon kohdistuvat investoinnit ovat välittömästi 
vähennyskelpoisia. Ansiotulojen osalta tasavero toteutetaan muutta-
malla pienituloisten verovähennysten kohdentumista ja tasoa sekä 
alentamalla ylimpiä marginaaliveroasteita. Henkilöverotuksessa ta-
saveromallin keskeiset piirteet ilmenevätkin selkeästi siitä, miten ne 
voidaan edellä kuvatulla tavalla toteuttaa nykyistä verojärjestelmää 
muuttamalla.

Suomen nykyjärjestelmään verrattuna kaikkein pienituloisimmat 
palkansaajat hyötyvät tasaveromallista siihen sisältyvän merkittävän 
perusvähennyksen seurauksena. Myös useat sosiaalietuuden varassa 
elävät hyötyvät, mikäli etuuksien tasot pysyvät ennallaan. Suuritu-
loiset ovat kuitenkin suurimmat hyötyjät, koska tuloverotus kevenee 
merkittävästi ylimpien marginaaliveroasteiden alentuessa. Useim-
milla pieni- ja keskituloisilla palkansaajilla tuloverotus sen sijaan ki-
ristyy. Kokonaisuudessaan tuloerot lisääntyvät. Mallin kannustinvai-
kutukset työmarkkinoilla jäävät epäselviksi. Arviot, että niillä voi-
daan kompensoida (edes pitkällä aikavälillä) pieni- ja keskituloisten 
veronkorotukset, vaikuttavat epätodennäköisiltä.

Tasaveromallista on esitetty kirjallisuudessa lukuisia kannanottoja15.
Mikrosimulointimenetelmällä mallin vaikutuksia ovat tutkineet mm. 
Fuest et al. (2006). Heidän mukaan tasavero lisää tuloeroja Saksas-
sa, mutta työn tarjontavaikutukset (marginaaliveroasteilla mitattuna) 
ovat vähäiset. Tässä arviossa yritysverotuksen muutoksen aiheutta-
maa työn kysyntävaikutusta ei ole otettu huomioon. Adam ja Browne 
(2006) ovat päätyneet samantapaisiin tuloksiin Isossa-Britanniassa, 

15 Esim. Armey (1996), Eisner (1996), Stein (1996), Gale (1999), Sjögren (2006) ja 
Sanandaji (2006).
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mutta verotuen sisällyttäminen järjestelmään lievensi tulonjakovai-
kutuksia ja samalla vähensi työn kannustavuutta. 

Edellä esitetyssä sovelluksessa Suomen henkilökohtainen tulovero-
järjestelmä korvattiin Hallin ja Rabushkan (1995) tasaveromallilla. 
Tasaverosta on kuitenkin olemassa lukuisa määrä erilaisia malleja. 
Niiden vaikutukset veroasteisiin, työn kannustimiin ja tulonjakoon 
ovat myös erilaisia. 

11.2 Ajankohtaisia välillisen verotuksen teemoja 

11.2.1 Työvaltaisten palvelujen alv-kokeilu

ECOFIN-neuvosto (Neuvoston päätös, 2000) hyväksyi vuonna 2000 
komission esityksen alennetun arvonlisäverokannan kokeilusta tie-
tyillä työvaltaisilla palvelualoilla. Jäsenmaat saivat soveltaa kokeilua 
enintään vuoden 2002 loppuun. Kokeilun tarkoituksena oli selvittää, 
onko arvonlisäverokannan alentamisella palvelujen kuluttajahintoja 
alentavaa ja niiden kysyntää lisäävää vaikutusta. Tarkoitus olisi myös 
tutkia, millaisia vaikutuksia alennuksella on harmaaseen talouteen. 
Päätöksen mukaan jäsenvaltiot voivat valita kokeiluun kaksi (poik-
keustapauksessa kolme) palvelualaa, jotka on listattu alv-direktiivin 
uudessa ns. K-liitteessä.16

Pitkään keskusteluissa mukana ollut ravintoloiden ruokatarjoilu jäi 
pois listalta. Yleisenä vaatimuksena kokeilun piiriin hyväksyttävälle 
palvelulle oli asetettu, että se on työvaltainen, pääasiassa loppuku-
luttajalle suunnattu ja luonteeltaan etupäässä paikallinen. Kokeilu ei 
saisi aiheuttaa kilpailun vääristymistä. Lisäksi jäsenmaan oli kyettävä 
osoittamaan, että verokannan alentamisesta johtuvan alemman kulut-
tajahinnan ja arvioidun kysynnän ja työllisyyden lisääntymisen välil-
lä on selvä yhteys. Kokeilu ei myöskään saanut vaarantaa sisämark-

16 1.Pienet korjauspalvelut (polkupyörät, kengät ja nahkatavarat, vaatteet ja kotita-
louden liinavaatteet (ml. parsinta ja muutostyöt), 2. Yksityisten asuntojen entisöinti ja kor-
jaaminen, pl. tarvikkeet, jotka muodostavat huomattavan osan toimituksen arvosta, 3. Yksi-
tyisten kotitalouksien siivous ja ikkunanpuhdistus 4. Kotitalouksien hoivapalvelut (kotiapu 
sekä lasten, vanhusten ja vammaisten hoito) 5. Parturi- ja kampaamopalvelut.
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kinoiden häiriötöntä toimintaa. Valtioneuvosto päätti 26.10.1999, 
ettei Suomi ole mukana kokeilussa, johon yhdeksän jäsenmaata osal-
listui.

Kokeilusta raportoitiin vuoden 2003 lopussa. Raportointi perustui 
hyvin vaihtelevasti tehtyihin tutkimuksiin. Useimmat olivat heikos-
ti peittäviä kyselytutkimuksia ja tilastotarkastelua. Eräiden maiden 
vastaukset olivat puutteellisia, koska niissä ei ollut kyetty eristämään 
kokeilun vaikutusta talouden muusta kehityksestä. Vain Ranska oli 
käyttänyt ekonometristä mallia. Komissio arvioi toimenpidettä erityi-
sesti työpaikkojen syntymisen ja sen tehokkuuden suhteen, ja päätyi 
siihen, ettei yksikään maa ole voinut uskottavasti osoittaa toimenpi-
teellä olleen myönteinen vaikutus työpaikkojen synnyttäjänä tai te-
hokkuuden lisääjänä. Alv-kantojen alennuksen näkyminen hinnoissa 
oli hyvin vähäistä, lähes olematonta. Komissio katsoi, ettei alv-kan-
tojen alentamisella voida merkittävästi vaikuttaa kysyntään. Neuvos-
to päätti kuitenkin jatkaa kokeilua vuoden 2005 loppuun (Neuvoston 
päätös, 2004). 

Komission mielestä budjetin tasapaino on taattava jäsenvaltioissa. 
Siksi on vältettävä rakenteellisia budjettialijäämiä sekä puuttuvien 
budjettivarojen vuoksi tehtäviä julkisten menojen huomattavia alen-
nuksia. Kun alv-kantoja alennetaan, mikään ei takaa, että lopullinen 
kuluttaja hyötyy hintojen alennuksesta. Jäsenvaltion päättäessä so-
veltaa uusia alennettuja alv-kantoja, siitä koituva budjettitappio on 
korvattava muilla veroilla (kuten tuloveroilla), jotka lopulta tulevat 
veronmaksuvelvollisen maksettaviksi. Komissio on edelleen vakuut-
tunut siitä, että alv-kantojen alentaminen ei ole paras tapa edistää tiet-
tyjen tavaroiden tai palvelujen kulutusta. Sen mukaan arvonlisäveron 
– toisin kuin esimerkiksi valmisteveron – tavoitteena ei olekaan ku-
luttajien käyttäytymisen muuttuminen (KOM(2003) 397).

Ravintolatarjoilua on edelleen yritetty saada mukaan alennettujen 
alv-kantojen listalle. Erityisesti Ranska ja viime vuosina myös Suomi 
ovat olleet tässä aktiivisia. Vaadittavaa yksimielisyyttä ei kuitenkaan 
ole saavutettu, ja varsinkin Saksa on vastustanut hanketta. Eräänlai-
sena kompromissina neuvosto päätti helmikuussa 2006 (Neuvoston 
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direktiivi, 2006), että kaikki jäsenmaat voivat osallistua vuoden 2010 
loppuun asti rajoitettuun kokeiluun, joka koskee samoja työvaltaisia 
palveluita kuin edellinenkin, vuoden 2005 loppuun asti kestänyt ko-
keilu.

Valtioneuvosto päätti 21.3.2006 kehysneuvottelujen yhteydessä, että 
Suomi osallistuu työvaltaisten palvelualojen alennettuun arvonlisä-
verokanta -kokeiluun. Kokeilun piiriin tulevat pienet korjauspalvelut 
(polkupyörät, kengät ja nahkatavarat sekä vaatteet ja liinavaatteet) 
ja parturi- ja kampaamopalvelut. Mainittujen palvelujen verokanta 
alennetaan 22 prosentista 8 prosenttiin vuoden 2007 alusta vuoden 
2010 loppuun.

11.2.2 Elintarvikkeiden alv-kannan alentaminen

Erilaisten arvonlisäverokantojen tarpeellisuudesta käydään jatku-
vasti keskustelua EU:n piirissä. Jäsenmaista erityisesti Tanskassa 
aiheeseen palataan säännöllisesti, koska Tanska on ainoa EU-maa, 
joka soveltaa vain yhtä (25%) verokantaa. Keskustelussa on myös 
yhä useammin ollut, miksi eräillä mailla on monenlaisten poikkeus-
säännösten nojalla oikeus soveltaa alennettuja verokantoja nykyisten 
direktiivien vastaisesti. Koska kaikilla jäsenvaltioilla tulisi kuiten-
kin olla yhtäläinen mahdollisuus soveltaa alennettuja verokantoja, 
komissio onkin ehdottanut (KOM(2003) 397), että alennettujen alv-
kantojen piiri laajennetaan sellaisiin tavara- ja palveluryhmiin, joihin 
tietyt (useat) jäsenvaltiot on jo valtuutettu soveltamaan alennettuja 
verokantoja tai verovapautuksia ilman, että sen olisi todettu hait-
taavan sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Kyseessä olisivat 
ravintolapalvelut, asunnot, kaasun ja sähkön toimitus sekä kotihoi-
topalvelut. Uudistus saattaisi edistää alennettujen verokantojen yh-
denmukaisempaa soveltamista. Sen sijaan soveltamisalaa ei ehdoteta 
laajennettavaksi koskemaan sellaisia tavara- ja palveluryhmiä, joiden 
osalta poikkeus on myönnetty ainoastaan jäsenvaltioiden vähemmis-
tölle. Tämä direktiiviehdotus on edelleen hyväksymättä.

Elintarvikkeet kuuluvat alennettujen alv-kantojen luetteloon eli alv-
direktiivin ns. H-liitteeseen. Elintarvikkeiden alv-kannat vaihtelevat 
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EU:n jäsenmaissa nollan ja 25 prosentin välillä. Nollaverokanta on 
käytössä vanhoista jäsenmaista Isossa-Britanniassa ja Irlannissa sekä 
uusista jäsenmaista Kyproksessa ja Maltalla. EU25-alueella vain 
Tanskassa (25%), Slovakiassa (19%), Virossa (18%) ja Latviassa 
(18%) verokanta on korkeampi kuin Suomessa (17%). Keskimääräi-
nen elintarvikkeiden alv-kanta unionin alueella on noin 8 prosenttia.

Taulukko 11.5 Elintarvikkeiden alv-kannat EU-maissa 1.7.2005

Elin-
tarvikkeet *

Virvoitus-
juomat

Alkoholi-
juomat

Ravintola-
ruokailu

"Take-
away" *

Vakio-
verokanta

Tanska 25 25 25 25 25 25
Slovakia 19 19 19 19 19 19
Viro 18 18 18 18 18 18
Latvia 18/5 18 18 18 18 18

Suomi 17 17 22 22 17 22
Unkari 15 25 25 15/25 15/25 25
Ruotsi 12 12 25 25 12 25
Itävalta 10 20 20 10/20 10 20

Kreikka 9 9 19 9 9 19
Slovenia 8,5 8,5 20 8,5 8,5 20
Saksa 7/16 16 16 16 7 16
Alankomaat 6 6 19 6 6 19

Belgia 6/12/21 21 21 21 6 21
Ranska 5,5/19,6 5,5 19,6 19,6 5,5 19,6
Tšekki 5 5 19 19 5 19
Liettua 5/18 18 18 18 18 18

Portugali 5/12/21 5 12 12 12/21 21
Espanja 4/7 7 7 7 7 16
Italia 4/10 20 10 10 10 20
Luxemburg 3 3 3 3 3 15

Puola 3/7 22 22 7 22 22
Kypros 0/5/15 15 15 5 5 15
Irlanti 0/4,4,/13,5 21 21 13,5 13,5 21
Malta 0/5 18 18 18 18 18
Iso-Britannia 0 17,5 17,5 17,5 0/17,5 17,5

* Useampien verokantojen tapauksissa ensimmäinen on yleisin.

Lähde: EU, 2005.
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Suomen EU-jäsenyyden yhteydessä alun perin tilapäiseksi tarkoite-
tusta elintarvikkeiden 17 prosentin verokannasta oli aikomus siirtyä 
12 prosentin verokantaan vuoden 1997 joulukuussa (Hallituksen esi-
tykset 1994). Arvonlisäverokannan alentamista on kuitenkin toistu-
vasti lykätty vetoamalla valtiontaloudellisiin syihin. Ruokatarjoiluun
sovelletaan 22 prosentin vakiokantaa. Jos ruoka-annos luovutetaan 
tarjoilutoiminnan yhteydessä ja se on tarkoitettu nautittavaksi liike-
tilassa, verokanta on 22 prosenttia. Pakattujen ruoka-annosten vero 
on kuitenkin 17 prosenttia silloin, kun ne ostetaan mukaan. Itsepal-
veluna järjestetty tarjoilutoiminta ja pitopalvelutoiminta verotetaan 
tarjoilutoimintana.17

Koska kaikki jäsenvaltiot voivat halutessaan soveltaa alennettua 
verokantaa elintarvikkeisiin, Suomellakin on oikeus alentaa elin-
tarvikkeiden nykyistä 17 prosentin alv-kantaa 5 prosenttiin saakka. 
Ravintolapalveluihin ei nykylainsäädännön mukaan voida soveltaa 
alennettua verokantaa.

Joidenkin tutkimusten mukaan elintarvikkeiden arvonlisäverolla on 
vaikutusta kuluttajahintoihin. Esimerkiksi Eurostatin mukaan suoma-
laisten elintarvikkeiden verolliset hinnat ovat 16 prosenttia korkeam-
mat kuin EU15-maissa keskimäärin. Ilman arvonlisäveroa Suomen 
elintarvikehinnat ovat kuitenkin enää 5 prosenttia korkeammat kuin 
EU:ssa, ja matalammat kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Ranskassa. Toi-
saalta Britanniassa ja Irlannissa nollaverokanta yhdistyy erittäin kor-
keaan elintarvikkeiden hintatasoon.

Pääosa alv-kannan muutoksista näyttää siirtyvän nopeasti hintoihin 
(Virén, 2002). On kuitenkin ilmeistä, että alv-kannan alentamisen ja 
korottamisen vaikutukset ovat epäsymmetrisiä ja erilaisia pääoma- ja 
työvaltaisilla toimialoilla (Carbonnier, 2005).

17 Rajanveto on vaikeaa sellaisissa tuotteissa, jotka ovat vain osaksi syötäviä tai 
juotavia. Esimerkiksi suklaata sisältävä joulukalenteri on tavallaan kalenteri ja elintarvike. 
Onko sen verokanta 17 vai 22 prosenttia tai puolitetaanko hinta kummankin osalle. Perustel-
tua lienee ratkaista asia kiinnittämällä huomio siihen, millaisten tuotteiden kanssa kyseinen 
tuote markkinoilla kilpailee (Linnakangas – Juanto, 2004).

j44.indb   247 5.9.2006   18:37:09



Reino Hjerppe – Seppo Kari – Timo Rauhanen – Heikki Viitamäki

248

Soppi (2006) on tutkinut hyödykkeiden kysynnän hintajoustoja. Lä-
hellä nollaa oleva hintajouston arvo kertoo sen, että hinnan muutok-
sella ei ole juuri mitään kysyntävaikutuksia. Elintarvikkeiden kom-
pensoiduksi hintajoustoksi18 saatiin -0,15 ja menojoustoksi 0,85. 
Ruokapalveluiden kysyntä on joustavampaa: kompensoitu hintajous-
to on -0,73 ja menojousto on 1,33. Matalasta hintajoustosta johtuen 
elintarvikkeiden arvonlisäveron alentamisen suorat työllisyysvaiku-
tukset ovat vähäisiä. Ravintolapalvelujen työllisyysvaikutukset ovat 
todennäköisesti paremmat. 

Taulukko 11.6 Elintarvikkeiden kulutus tulonsaajittain ja perhe-
tyypeittäin suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin
vuonna 2001

Tulonsaajadesiili
/ perhetyyppi

Lapsi1 Lapsi2+ Yli 64v Yksin Parit Muut Kaikki

10 24,6 22,2 23,4 27,2 24,4 22,3 23,3
20 18,2 17,4 16,8 17,4 16,4 20,0 18,2
30 18,4 17,1 15,0 15,3 15,1 16,2 16,5
40 15,2 17,0 15,5 15,0 14,1 15,1 15,0
50 14,5 15,1 13,7 13,5 12,2 14,0 14,4
60 13,0 15,2 14,2 11,7 11,8 12,7 13,1
70 12,7 14,5 12,9 9,2 10,3 12,5 12,5
80 11,6 12,8 12,3 9,0 9,7 11,7 11,4
90 10,3 11,4 10,5 7,6 8,9 10,0 9,7
100 8,5 7,0 6,5 6,3 5,6 5,9 6,3
Kaikki 13,1 13,3 12,3 10,7 10,6 11,8 11,8

Lähde: TK/kulutustutkimus.

Pienituloiset käyttävät tuloistaan suuremman osuuden kulutukseen 
kuin suurempituloiset (Taulukko 11.6). Tämän vuoksi alv on nähty 
regressiivisenä verojärjestelmänä. Verokirjallisuuden mukaan arvon-
lisäverotuksen tulonjakovaikutuksia olisi kuitenkin arvioitava sillä 

18 Hyödykkeen hinnan muutokseen liittyvät efektit ovat tulo- ja substituutiovaikutus. 
Tulovaikutus tarkoittaa hyödykkeen hinnan alennuksesta johtuvaa yleisen ostovoiman lisä-
ystä. Substituutiovaikutus puolestaan tarkoittaa hyödykkeen halpenemista suhteessa toisiin 
hyödykkeisiin sen oman hinnan laskiessa. Tavallinen hintajousto sisältää molemmat edellä 
kuvaillut vaikutukset. Niin sanottu kompensoitu hintajousto sisältää vain substituutioefek-
tin. Kompensoinnilla tarkoitetaan siis kuluttajan käytettävissä olevien tulojen muuttamista 
tulovaikutuksen verran siten että ostovoima säilyy samana kuin hinnan muutosta edeltävänä 
ajankohtana.
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perusteella, miten veronmaksu vaihtelee kulutuksen suhteen – onhan 
juuri kulutus alv:n veropohja. Olisi myös toivottavaa, että lainanot-
toon ja säästämiseen kohdistuvan verotuksen vaikutukset voitaisiin 
ottaa huomioon (Creedy, 1999). 

Tulotason noustessa elintarvikkeiden osuus myös kulutuksesta pie-
nenee, mutta huomattavasti vähemmän kuin suhteessa tuloihin. Ti-
lastokeskuksen kulutustutkimuksen mukaan tulonsaajadesiilien kes-
kihajonta on lisäksi jatkuvasti pienentynyt. Myös elintarvikkeiden 
keskimääräinen kulutusosuus on laskenut: Vuonna 1985 elintarvik-
keita kulutettiin keskimäärin 20 prosenttia koko kulutuksesta, kun 
osuus oli vuonna 2001 enää 13 prosenttia19 (Kuvio 11.6). 

Kuvio 11.6  Elintarvikkeiden keskimääräinen kulutusosuus eri
tulonsaajakotitalouksissa Suomessa 1985–2001

5

10

15

20

25

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001

1. desiili
2. desiili
3. desiili
4. desiili
5. desiili
6. desiili
7. desiili
8. desiili
9. desiili
10. desiili
Kaikki

%

Lähde:  Tilastokeskus, kulutustutkimus, laskelmat: Marja Riihelä, VATT.

19 Vuonna 2004 elintarvikkeiden kulutusosuus oli Kansantalouden tilinpidon mu-
kaan 12,5 prosenttia.
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Elintarvikkeiden kulutusosuuksissa on tapahtunut selvää lähentymis-
tä myös perhetyyppien välillä (Kuvio 11.7). Erityisesti eläkeläisten 
tilanne on parantunut ja lähestyy muiden perhetyyppien kulutus-
osuuksia.

Kuvio 11.7  Elintarvikkeiden osuus kokonaiskulutuksesta per-
hetyypeittäin eri vuosina

Yksin

Lapsi2+

Lapsi1

Yli 64v

Parit

Muut
Kaikki

10

15

20

25

30

1985 1990 1995 1998 2001

%

Lähde: Tilastokeskus, kulutustutkimus, laskelmat: Marja Riihelä, VATT.

Vuonna 2005 Tanskan veroministeriössä valmistui tutkimus elintar-
vikkeiden alv-kannan alentamisen vaikutuksista (Skatteministeriet, 
2005). Tulosten mukaan elintarvikkeiden alv-kannan alentaminen 
olisi tulonjakopoliittisesti tehotonta, koska elintarvikkeiden kulu-
tusosuus kaikesta kulutuksesta on lähes sama kaikilla tulotasoilla. 
Tämän vuoksi myös alv-kannan alentaminen hyödyttäisi euromää-
räisesti eniten suurituloisia, jotka maksavat eniten veroakin. Koska 
Tanskassa on hyvin toimiva tulonsiirtojärjestelmä ja progressiivinen 
tuloverotus, arvonlisäverotus on tulonjakopoliittisena instrumenttina 
tarpeeton.
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On kuitenkin huomattava, että jos verotusta ylipäätään halutaan ke-
ventää, elintarvikkeiden alv-kannan alentaminen on tulonjaon kannal-
ta selvästi parempi tapa kuin tuloverotuksen tasasuuruinen kevennys 
kaikissa tuloluokissa. Tämä sillä edellytyksellä, että veronkevennys 
siirtyy pääosin vähittäishintoihin. Ruoan hinnanalennus hyödyttäisi 
myös niitä vähäosaisia henkilöitä, jotka eivät hyödy tuloverotuksen 
keventämisestä. Sitä paitsi tällainen ”köyhyyspaketti” on hallinnol-
lisesti erittäin yksinkertainen toteuttaa verrattuna tasokorotuksiin tu-
lonsiirto- ja eläkejärjestelmissä.
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12PERINTÖ- JA LAHJAVEROTUS1

Anssi Kohonen

Ruotsin päätös poistaa perintö- ja lahjavero vuoden 2005 alusta on 
vauhdittanut keskustelua tämän veromuodon muutostarpeista myös 
Suomessa. Seuraavassa luodaan aluksi katsaus siihen, miten talous-
tieteessä perintö- ja lahjaveroa on lähestytty ja miten perintöjen ja 
lahjojen verotus on maailmalla järjestetty. Tämän jälkeen esitellään 
Suomen järjestelmän pääpiirteet ja eräitä näkökulmia sitä kohtaan 
esitetystä kritiikistä. Lopuksi arvioidaan perintö- ja lahjaveron tule-
vaisuuden näkymiä.

12.1 Perintö- ja lahjavero ja talousteoria

Kuten yleensäkin verotusta, talousteoria tarkastelee perintö- ja lah-
javerotusta oikeudenmukaisuuden ja taloudellisen tehokkuuden 
näkökulmasta. Oikeudenmukaisuuden periaatteeksi on hyväksytty 
ajatus, että verorasitus tulee jakaa veronmaksajien kesken näiden ve-
ronmaksukyvyn perusteella. Verotuksen tehokkuudella tarkoitetaan 
tavallisesti veron synnyttämien hyvinvointitappioiden (dead weight
loss) minimoimista2. Hyvinvointitappiot aiheutuvat verotuksen syn-
nyttämistä käyttäytymisvääristymistä silloin, kun henkilö voi omalla 
toiminnallaan vaikuttaa verotaakkaansa.

1 Tämä luku perustuu syksyn 2006 aikana julkaistavaan VATT-keskustelualoittee-
seen.
2 Luvun alkuosan oikeudenmukaisuus-tehokkuusesittelyn perustiedot löytyvät mm. 
Tuomalan (1997) luvusta 9. 
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12.1.1 Perintöveron tehokkuus

Koska perintövero on vero kuoleman johdosta siirtyvälle varalli-
suudelle, tehokkuuden kannalta on ratkaisevaa se, kuinka suunnitel-
mallista perinnönjättö on. Muun muassa John Stuart Mill, Richard 
Musgrave ja Arthur C. Pigou ovat pitäneet tehokkaampana tietyn 
veromäärän keräämistä perinnöistä kuin elinaikaisista tuloista (Gale 
– Slemrod, 2001, s. 28).

Taloustieteen peruselinkaarimalli olettaa, että ihmiset säästävät ai-
noastaan rahoittaakseen eläkkeellä olon aikaiset menonsa. Perinnöt 
johtuvat tällöin ensisijaisesti ennakoimattomasta kuolemasta ja elä-
kevakuutusmarkkinoiden epätäydellisyydestä. Henkilö ei varsinai-
sesti suunnittele jättävänsä perintöä, joten hänen kannaltaan varalli-
suudensiirtoon kohdistuvan veron suuruudella ei ole merkitystä. Pe-
rintöverolla ei ole tällöin merkittäviä käyttäytymisvaikutuksia, joten 
se on tehokkuuden kannalta hyvä veromuoto. (vrt. Gale – Slemrod, 
2001, s. 31–32)

Ihmiset kuitenkin antavat merkittäviä lahjoituksia ja tekevät suunni-
telmia perintöveron minimoimiseksi, joten on ilmeistä, että osa va-
rallisuudensiirroista on suunnitelmallista. Perintöveron tehokkuus- ja 
käyttäytymisvaikukset riippuvat tällöin paljolti perinnönjättömotiivi-
en luonteesta. Talousteoriassa motiivit jaetaan karkeasti ottaen kol-
meen luokkaan: altruismi (vanhemmat välittävät lapsiensa tulevasta 
hyvinvoinnista), antamisen ilo (vanhemmille oleellista on lahjoituk-
sen/perinnön suuruus) ja korvaus perillisille näiden huolenpidosta tai 
tarjoamista palveluksista. (Gale – Slemrod, 2001, s. 17–20)

Perintöverotuksen käyttäytymisvaikutuksista merkittävimpänä on 
usein pidetty veron vaikutusta säästämiseen. Muutokset säästämis-
asteessa voivat vaikuttaa pääomanmuodostukseen ja sitä kautta ta-
louskasvuun. Taloustieteen perussanoma on yhtäältä, että malleissa, 
joissa perinnönjättö on suunnitelmallista, verotus vääristää perin-
nönjättäjän elinaikaista säästämistä. Vaikutuksen tarkempi luonne 
riippuu kuitenkin perinnönjättömotiivista (Cremer – Pestieau, 2003; 
Gale – Slemrod 2001). 
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Toisaalta, vaikka perintöverotus vääristäisikin säästämistä, se voi kui-
tenkin olla osa optimaalista verorakennetta. Koska myös muut verot 
ovat vääristäviä, on tärkeää selvittää, millä kokonaisverorakenteella 
vero tulisi kantaa mahdollisimman vähin tehokkuustappioin.

Grossmannin ja Poutvaaran (2006) mallissa vanhemmat voivat ra-
hallisen lahjoituksen lisäksi tukea lastensa koulutusta. Näin vanhem-
mat voivat myös epäsuorasti siirtää resursseja lapsilleen. Päätulos on 
se, että vaikka varallisuuden siirto on täysin suunnitelmallista, niin 
perintövero voi olla – kielteisestä säästämisvaikutuksesta huolimatta 
– tehokas veromuoto. Positiivinen perintövero nimittäin voi kannus-
taa vanhempia investoimaan lapsiensa koulutukseen, jolloin yhteis-
kunnan kokonaishyöty kasvaa.

12.1.2 Perintöveron oikeudenmukaisuus

Perintövero ja horisontaalinen oikeudenmukaisuus

Verotuksen legitimiteetin kannalta on tärkeää, että verotaakka jakau-
tuu kansalaisten kesken oikeudenmukaisesti. Vakiintuneen ajattelu-
tavan mukaan jaon tulee perustua yksilöiden veronmaksukykyyn. 
Maksukyisempi kantaa suuremman taakan kuin heikommassa ase-
massa oleva ja samassa asemassa olevat maksavat yhtä paljon. Kaksi 
perinteistä mallia, jotka ovat vastauksia kysymykseen, miten veron-
maksukykyä tulisi mitata, ovat ns. laajaan tulokäsitteeseen perutuva 
verojärjestelmä (comprehensive income tax) sekä menoverojärjes-
telmä (expenditure tax). (Ks. luku 11) Kiinnostavaa on havaita, että 
kummankin mallin perusesityksissä perinnöt ja lahjat kuuluvat vero-
pohjaan (Meade, 1978, 40-42). Horisontaalisen oikeudenmukaisuu-
den näkökulmasta perinnöt ja lahjat siis lisäävät veronmaksukykyä ja 
siksi verotuksen tulee kohdistuu niihin.

Tämä tarkastelu keskittyi perinnönsaajaan. Perinnön jättäjän tapauk-
sessa asetelma on hankalampi. Kahdesta henkilöstä, joilla on sama 
veronmaksukyky, toinen kuluttaa kaikki elinaikaiset tulonsa kun taas 
toinen on säästeliäämpi ja haluaa siirtää osan varallisuudestaan lap-
silleen. Veron voi nähdä olevan säästeliään kannalta epäoikeuden-
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mukainen. Toisaalta säästeliäällä olisi ollut mahdollisuus käyttää os-
tovoimansa toisin. Horisontaalisen oikeudenmukaisuuden näkökul-
masta voidaan siis esittää sekä perintö- ja lahjaveroa puoltavia että 
vastustavia näkökantoja.

Perintövero ja vertikaalinen oikeudenmukaisuus

Verojärjestelmän oikeudenmukaisuutta voidaan analysoida myös 
vertikaalisen oikeudenmukaisuuden kannalta (vrt. luku 5). Voidaan 
kysyä, voitaisiinko verojärjestelmän tavoiteltu progression3 aste saa-
vuttaa ilman erillistä perintö- ja lahjaveroa, verottamalla pelkästään 
muita tulonlähteitä. Periaatteessa tämä on mahdollista, joskin käy-
tännössä muidenkin tulolähteiden verotuksella saattaa olla omat ra-
joituksensa.

Esimerkiksi varallisuuden arvonnousuvoitot verotetaan vasta, kun ne 
realisoidaan eikä silloin kun ne syntyvät. Tästä seuraa, että arvon-
nousuvoittojen tosiasiallinen verorasitus on matalampi kuin muiden 
tulojen. Verojärjestelmän kokonaisprogressio voi jäädä tästä syystä 
haluttua pienemmäksi. Perintö- ja lahjavero voi olla tarpeellinen, 
jotta osa realisoitumattomista arvonnousuvoitoista tulee varallisuu-
densiirron yhteydessä veronalaiseksi. Arvonnousuvoittojen veroaste 
säilyy lähempänä muiden tulojen veroastetta ja kokonaisprogressio 
lähempänä alun perin tavoiteltua.4

12.2 Perintöverotus kansainvälisessä ympäristössä

Perintöverotuksen toteutustapa vaihtelee sekä verojärjestelmän että 
verotuksen kireyden suhteen. Osa maista ei peri veroa ollenkaan. 
Useimmissa perintöä verottavissa maissa veroa täydennetään veron-
kierron estämiseksi lahjaverolla (Puronen, 2005, s. 10–11). 

3 Tässä yhteydessä progressiolla tarkoitetaan sitä, että suurempituloisen/varak-
kaamman henkilön keskimääräinen veroaste (maksetut verot/tulot tai varallisuus yhteensä) 
on korkeampi.
4 Arvonnousuihin kohdistuvana verona perintöveroon liittyy luonnollisesti myös 
tehokkuusnäkökohtia.
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12.2.1 Perintöverotuksen yleisyys

Laatikossa 12.1 on mukana yhteensä 34 Euroopan (mukana Turkki ja 
Venäjä) ja Pohjois-Amerikan maata. Näistä maista 24:ssä kannetaan 
perintö- ja lahjaveroa. Suurimmassa osassa EU-jäsenmaita on perin-
tövero. Suomen kannalta huomionarvoista on se, ettei lähinaapuri-
maistamme (Ruotsi, Venäjä ja Viro) yhdessäkään ole nykyisin erillis-
tä perintö- ja lahjaveroa. Tämä asettanee omat rajoituksensa Suomen 
perintöverotuksen tasolle.

Laatikko 12.1   Perintö- ja lahjaveron yleisyydestä vuonna 2006

Vertailussa yhteensä 34 maata, joista

24 maassa on perintö- ja lahjavero. 

o EU-maita (17 kpl): Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Itävalta, Kreikka,
Liettua, Luxemburg, Puola, Ranska, Saksa, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki,
Iso-Britannia (ei lahjaveroa) ja Unkari.

o EU:n ulkopuolisia OECD-maita (5 kpl): Islanti (lahjat tuloveron alaisia), Norja,
Sveitsi (kantonien tasolla) Turkki ja USA (liittovaltiotasolla).

o Muita maita (2 kpl): Bulgaria ja Kroatia.

10 maassa ei ole perintö- ja lahjaveroa. 

o EU-maita (7 kpl): Italia, Kypros, Latvia, Portugali, Ruotsi, Slovakia ja Viro.

o EU:n ulkopuolisia OECD-maita (1 kpl): Kanada.

o Muita maita (2 kpl): Ukraina ja Venäjä

Perintö- ja lahjavero poistunut:

Vuosi 2001: Italia,

Vuosi 2004: Portugali, Slovakia,

Vuosi 2005: Ruotsi, Ukraina,

Vuosi 2006: Venäjä.

Yhdysvalloissa (nykylainsäädännön mukaan) liittovaltion jäämistövero laskee asteittain
vuoteen 2009 asti ja poistuu vuodeksi 2010. Uusi laki on tarpeen, jos jäämistövero
halutaan poistaa pysyvästi.

Lähde: European Tax Handbook 2006, CESifo 2006.
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Laatikosta 12.1 nähdään lisäksi, että viimeisen viiden vuoden aikana 
kuusi maata5 on luopunut perintöverosta. Näistä neljä on EU:n jäsen-
maita. Lisäksi USA on tehnyt (toistaiseksi tosin väliaikaisen) päätök-
sen verosta luopumisesta asteittain vuoteen 2010 mennessä6.

Italian ja Ruotsin päätöstä luopua verosta on arvioitu helpottaneen 
maiden perintö- ja lahjaveron pieni tuotto. Molemmissa maissa osa-
syy verotulojen vähyyteen lienee ollut tehokas verosuunnittelu. (Tik-
ka, 2005)

12.2.2 Kaksi eri verojärjestelmää – perintöosuusvero ja 
jäämistövero

Perintöverotuksessa sovelletaan tavallisesti joko perintöosuus- ja 
jäämistöverojärjestelmää. Edellinen on käytössä suurimmassa osas-
sa perintöveroa perivistä maista (Suomi mukaan lukien) kun taas 
jälkimmäistä järjestelmää soveltavat USA7 ja Iso-Britannia. Lisäk-
si Tanskan perintöverotus on eräänlainen yhdistelmä molempia, se 
pohjautuu jäämistöverolle, jota täydennetään perintöosuusverolla 
(ks. esim. Tikka 2005, s. 352).

Perintöosuusverojärjestelmän peruspiirteet

Perintöosuusveron veropohjan muodostaa kunkin perillisen (tai tes-
tamentinsaajan) saama osuus kuolinpesän varallisuudesta. Vero mää-

5 Näiden maiden lisäksi Australia luopui jäämistöverosta kokonaan vuonna 1977 ja 
Uusi-Seelanti luopui vuoden 1992 jälkeen kuolleiden osalta. Kanadassa poistettiin vuoden 
1972 verouudistuksen yhteydessä pääoman siirtovero. Nyt vain pääomavoitot (myös perin-
töjen ja lahjojen tapauksessa) ovat veronalaisia. (Gale ja Slemrod, 2001)
6 Jäämistövero Yhdysvalloissa on ollut hyvin progressiivinen johtuen lähinnä kor-
keasta verokynnyksestä ja merkittävistä vähennyksistä. Esimerkiksi kaikista vuonna 1998 
kuolleista täysikäisistä vain noin kahden prosentin kohdalla verotettava jäämistön arvo ylitti 
verokynnyksen (Gale ja Slemrod, 2001). Jäämistövero yhtenä maan progressiivisimmista 
veroista onkin saanut monia merkittäviä ja rikkaita puolustajia; mm. William Gates (Bill 
Gatesin isä), George Soros ja Rockefeller-perheen jäseniä. Heidän mukaansa vero myös 
kannustaa lahjoittamaan hyväntekeväisyyteen, koska nämä lahjoitukset voi täysimääräisesti 
vähentää jäämistön arvosta. (Grossmann ja Poutvaara, 2006)
7 USA:ssa jäämistövero kannetaan liittovaltion tasolla. Osavaltiot voivat lisäksi 
periä erillisen veron varallisuudensiirrosta joko perintöosuus- tai jäämistöverojärjestelmän 
puitteissa.
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rätään kullekin perinnön saajalle erikseen. Pääasiallinen lähtökohta 
veron suuruudelle on perintöosuuden arvo. Useimmissa maissa so-
velletaan progressiivista veroasteikkoa. Veron suuruuteen vaikuttaa 
yleensä myös perinnönjättäjän ja -saajan välinen sukulaisuussuhde 
(tai sen puuttuminen), joka määrää sen, mihin veroluokkaan verovel-
vollinen eli perinnön saaja kuuluu.

Perintöosuusjärjestelmässä vähennyksiä tehdään kahdessa vaihees-
sa; ns. luonnolliset vähennykset ennen jäämistön jakamista perintö-
osuuksiin sekä erikseen henkilökohtaiset vähennykset perintöosuuk-
sista. Vainajan kokonaisvarallisuudesta tehtäviä luonnollisia vähen-
nyksiä ovat ensisijaisesti vainajan velat.

Jäämistön jakamisen jälkeen kustakin perintöosuudesta vähennetään 
perinnönsaajalle myönnettävät henkilökohtaiset vähennykset. Niistä 
arvoltaan suurimpia ovat yleensä puolisolle ja rintaperillisille (lapset 
tai näiden jälkeläiset) myönnettävät vähennykset. Monissa maissa 
rintaperillisen ikä vaikuttaa vähennyksen suuruuteen. Joissakin mais-
sa on käytössä minimivähennys, joka myönnetään kaikille perinnön-
saajille riippumatta sukulaisuussuhteesta. Eräissä maissa käytössä on 
erillinen veroasteikon verokynnys, jonka alle jäävä perintöosuuden 
arvo on verovapaa.

Jäämistöverojärjestelmän peruspiirteet

Jäämistöverojärjestelmässä veropohja on vainajan kuolinhetken va-
rallisuuden nettoarvo velkojen ja muiden vähennysten jälkeen. Yk-
sinkertaisimmassa jäämistöverotuksen mallissa jäämistön arvosta 
vähennetään velkojen lisäksi vain kiinteä perusvähennys, jonka jäl-
keen vero lasketaan joko progressiivisen veroasteikon tai kiinteän 
verokannan perusteella. Perintöosuusjärjestelmästä poiketen jäämis-
töverojärjestelmässä kokonaisverosumma on riippumaton perillisten 
lukumäärästä sekä vainajan ja perillisten sukulaisuussuhteista (Puro-
nen, 2005, s. 11). 

Jäämistöverojärjestelmässä saattaa kuitenkin syntyä tarve verosum-
man suhteellistamiseen perinnönsaajien taloudellisen aseman pe-
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rusteella. Kaikissa jäämistöveroa keräävissä maissa onkin käytössä 
erillinen verokynnys, joka takaa sen, ettei veroa kanneta liian pie-
nistä varallisuuskertymistä. Lisäksi leskelle testamentattu omaisuus 
on vähennyskelpoinen. Ennen veron määräämistä jäämistön arvosta 
vähennetään myös hautajais- ja perunkirjoituskustannukset.

Perintöosuusjärjestelmä on hallinnollisesti kalliimpi

Perintöosuusjärjestelmässä verottaja joutuu ottamaan huomioon lu-
kuisia säännöksiä ja yksityiskohtia veroa määrätessään. Tämä vä-
hentää mm. tietotekniikan hyödyntämismahdollisuuksia. Se, että 
perintöosuusvero määrätään yleensä verotoimiston suorittaman las-
kennallisen jaon perusteella, asettaa omat haasteensa veron toimitta-
miselle. Perintöosuusjärjestelmän onkin väitetty olevan hallinnolli-
sesti raskaampi ja kalliimpi kuin jäämistöverojärjestelmä (vrt. esim. 
Puronen, 2005, s. 11–12). 

12.2.3 Maakohtainen tarkastelu

Taulukoihin 12.1 ja 12.2 on koottuna perustietoa 11 EU-jäsenmaan 
sekä Yhdysvaltojen perintö- ja lahjaverotuksesta. Taulukossa 12.1 
on yhdeksän perintöosuusverojärjestelmän maata. Järjestelmät poik-
keavat toisistaan. Ensinnäkin, joissakin maissa sovelletaan veroas-
teikon verokynnystä. Joissakin maissa puolestaan pienten perintö-
jen vapauttaminen toteutetaan vähennyksillä. Veroasteikon skaala 
vaihtelee myös maittain. Lisäksi veroasteikon alimman verokannan 
yläraja sekä ylimmän verokannan alaraja vaihtelevat huomattavasti 
maittain. Myös perusvähennysten suuruudessa on huomattavia eroja. 
Maat eroavat myös siinä, kuinka pitkältä ajalta samalta lahjoittajalta 
saadut lahjat lasketaan yhteen.

Taulukko 12.2 sisältää perintö- ja lahjaverotuksen peruspiirteet kol-
men jäämistöverojärjestelmää soveltavan maan osalta. Taulukoituna 
on jäämistöverotuksessa kaikille jäämistöille myönnettävä verova-
paa osa, verovapaan kynnyksen ylittävältä osalta perittävä veroaste 
sekä eräitä merkittävimpiä jäämistöverotuksesta vapautettuja omai-
suuseriä. Lahjaverotuksen pääpiirteet on esitelty sanallisesti. Maista 
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Tanska erottuu matalan verokynnyksen ja alhaisen verokannan pe-
rusteella.

Näkökohtia verorasituksesta eri maissa

Taulukoiden 12.1 ja 12.2 tietoja voidaan käyttää hyväksi arvioitaessa 
perintöveron synnyttämää verorasitusta eri maissa. Keskimääräinen 
veroaste (ATR) on yksi verorasituksen mahdollisista mittareista. Se 
voidaan määritellä perintöveron tapauksessa esimerkiksi seuraavas-
ti:

arvotodellinenperinnön
määräveronATR 100 ,

missä perinnön todellisen arvon voi ajatella merkitsevän jäämistön 
tai perintöosuuden markkina-arvoa. 

Kaavaa voidaan muokata taulukon pohjalta tehtävän kuvailevan ver-
tailun helpottamiseksi. Se voidaan periaatteessa kirjoittaa muotoon:

saverotuksesarvoperinnöntmääräveron ,

missä t on nimellinen verokanta. Tällöin saadaan:

(1)
arvotodellinenperinnön

saverotuksesarvoperinnöntATR 100 .

Perinnön arvo verotuksessa voidaan yksinkertaisesti määritellä seu-
raavasti:

dVsaverotuksesarvoperinnön ,

missä  tarkoittaa perinnön arvostusastetta, V perinnön todellista ar-
voa (markkina-arvoa) ja d verotuksessa tehtäviä vähennyksiä.
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Taulukosta 12.1 näemme, että Suomessa jo hyvinkin pienien perintö-
osuuksien (ja lahjojen) verokannat ovat verraten korkeita. Heti 3 400
euron verokynnyksen jälkeen verokanta on vähintään 10 prosenttia. 
Suurimassa osassa maita alimman veroluokan alin verokanta on noin 
viisi prosenttiyksikköä pienempi kuin Suomessa.

Kaavan (1) suhdeluku (perinnön arvo verotuksessa/perinnön todel-
linen arvo) kuvaa perintöverotuksen veropohjan laajuutta. Perinnön 
arvoon verotuksessa vaikuttavat omaisuuden arvostussäännöt (ker-
toimen  suuruus) mutta myös muun muassa perintöosuudesta (jää-
mistöstä) tehtävät vähennykset.8 Suomessa myönnetyt vähennykset 
ovat verraten pienet. Merkillepantavaa on erityisesti se, että Suomi 
on ainoa maa, jossa lapsille sallittu vähennys rajoittuu vain alaikäi-
siin. Monessa maassa rintaperilliselle myönnettävä vähennys vaihte-
lee perillisen iän perusteella.

8 Tietopohjan puutteiden takia tarkastelu on lähinnä kvalitatiivista. Kvantitatiivis-
ten verorasituslaskelmien laatiminen vaatisi yksityiskohtaisia tietoja vähennyksistä ja varo-
jen arvostustasosta eri maissa.
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Taulukko 12.2  Perintö ja lahjaverotuksen pääpiirteitä maissa,
joissa on jäämistöverojärjestelmä

JÄÄMISTÖVEROTUS

Maa Verovapaa
jäämistön osa Veroaste Muita verosta vapaita eriä

Iso-
Britannia

£ 275 000
(0,4 milj. 40 %

Puolisolle testamentattu
omaisuus.
Merkittävä osa
yritysomaisuudesta.

Jäämistövero: 15 %
Tanska 242 400 DKK

(32 500
+ perintöosuusvero kaikille
muille paitsi lähiomaisille: 25
%

Puolisolle testamentattu
omaisuus.

USA

Vuosina 06-08:
$ 2 milj.
(1,6 milj.
Vuonna 09:
$ 3,5 milj.

Veroaste verokynnyksen
ylittävälle osalle:
47 % (vuonna 06),
45 % (vuosina 07–09).

Puolisolle testamentattu
omaisuus.

LAHJAVEROTUS

Maa Lahjaverotuksen pääpiirteet

Iso-
Britannia

Ei varsinaista lahjaveroa.
Jäämistöveron kiertämisen rajoittamiseksi vainajan 7 vuotta ennen kuolemaansa
tekemät lahjoitukset huomioidaan jäämistön arvossa. Tältä ajalta verovapaaksi
lahjaksi per vuosi sallitaan £ 3 000 (4 390

Tanska

Puolisoiden väliset lahjat verovapaita.
Lahjat muille kuin lähiomaisille ovat saajan henkilökohtaisen tuloverotuksen
alaista.
Vuodessa sallittavan verovapaan lahjan arvo vaihtelee sukulaisuussuhteen
mukaan, esim. rintaperilliset, vanhemmat ja isovanhemmat 53 900 DKK (7 220
Verokynnyksen ylittävältä osalta veroaste vaihtelee sukulaisuussuhteen mukaan,
esim. rintaperilliset ja vanhemmat 15 % sekä isovanhemmat 36,25 %.

USA

Puolisoiden väliset lahjat verovapaita.
Verovapaasti saa vuodessa lahjoittaa $ 12 000 (9 400 per saaja.
Verokynnyksen ylittävälle osalle pätee progressiivinen veroasteikko välillä 18–50
%.
Henkilö voi maksamisen sijasta kuitata veronsa henkilökohtaisella
hyvityssummalla. Koko elinaikaisen hyvityssumman arvo on miljoona dollaria.

Lisähuomautuksia:

–  Iso-Britannia: Rahastoituja omaisuuksia verotetaan kerran 10 vuodessa 6 %:n 
efektiivisellä veroasteella.

–  Tanska: Koska jäämistövero on vähennyskelpoinen ennen perintöosuusveron 
laskemista, niin yhteisveroaste ei nouse kenelläkään yli 36,25 %:n.

–  USA: Jäämistöverotaulukko on periaatteessa progressiivinen, mutta jäämistöve-
ron poistuminen aikavälillä 2002–2009 ja vuodeksi 2010 toteutetaan siten, että 
verokynnys käytännössä nousee ja ainoa voimaantuleva veroaste on veroasteikon 
korkein veroprosentti, jota samalla lasketaan. Lahjaverotus pysyy koko aikana en-
nallaan.

Lähde: European Tax Handbook 2006. Ulkomaiset valuutat pyöristetty euroihin EKP:n 
1.8.2006 julkaisemilla kursseilla.
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Perintöverotulojen BKT-osuus ja merkitys kokonaisverotuloille

Perintö- ja lahjaverotulojen osuus bruttokansantuotteesta on yksin-
kertainen mittari, jolla voidaan arvioida veron synnyttämää kokonais-
taloudellista verorasitusta. Taulukossa 12.3 on perintö- ja lahjavero-
tuksen BKT-prosenttiosuus vuonna 2003 yhdeksän EU-maan sekä 
kolmen EU:n ulkopuolisen OECD-maan osalta. Lisäksi mukana ovat 
EU:n ”vanhojen” jäsenmaiden ja OECD-maiden keskiarvot. Erityi-
sesti OECD:n keskiarvon kohdalla on syytä muistaa, että joukossa on 
mukana monta maata, joissa ei ole erillistä perintö- ja lahjaveroa. 

Taulukko 12.3  Perintö- ja lahjaverotulojen osuus BKT:sta ja jul-
kishallinnon kokonaisverotuloista vuonna 2003

Maa % BKT:sta % verotuloista

EU-maita
Alankomaat 0,3 0,8
Belgia 0,5 1,1
Espanja 0,2 0,6
Ranska 0,5 1,1
Ruotsi 0,1 0,2
Saksa 0,2 0,4
Suomi 0,3 0,6
Tanska 0,2 0,4
Iso-Britannia 0,2 0,6
EU15-ka 0,2 0,5

Muita OECD-maita
Japani 0,3 1,1
Norja 0,1 0,2
USA 0,3 1,0
OECD-ka 0,1 0,4

Lähde: OECD, Revenue Statistics 1965–2004.

Perintö- ja lahjaveron kokonaistaloudellinen verorasitus on varsin 
pieni. Verotulojen osuus bruttokansantuotteesta vaihtelee veroa kan-
tavissa maissa 0,1 ja 0,5 prosentin välillä. Suomessa osuus oli vuon-
na 2003 0,3 prosenttia, joka on yli sekä EU15-keskiarvon (0,2 %)
että OECD-keskiarvon (0,1%). Suurimmillaan osuus oli Ranskassa 
ja Belgiassa ja pienimmillään veroa kantavissa maissa Ruotsissa ja 
Norjassa.
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Keskusteltaessa perintö- ja lahjaveron tulevaisuudesta joudutaan 

Taulukon 12.3 maiden joukossa perintö- ja lahjaverotulojen osuus 
julkisyhteisöjen (lähinnä valtio/liittovaltio ja kunnat/osavaltiot) ko-
konaisverotuloista vaihteli 0,2 prosentista 1,1 prosenttiin. Suomessa 
tämä osuus oli 0,6 prosenttia, vähän yli EU15- ja OECD-keskiarvo-
jen. Yksittäisenä veromuotona perintö- ja lahjaveron merkitys näyt-
täisi olevan kaikkialla aika pieni.

Perintö- ja lahjaveron tuotto menee monessa maassa valtiolle taikka 
liittovaltiolle, joiden budjetissa veron suhteellinen merkitys on luon-
nollisesti suurempi kuin kaikkien julkisyhteisöjen yhteenlasketussa 
budjetissa. Suomessa veron tuotto vuonna 2004 oli noin 470 miljoo-
naa euroa, joka vastasi noin 1,5 prosenttia valtion kokonaisverotu-
loista (Valtion talousarvioesitys 2006). 

12.3 Suomen perintö- ja lahjaveron pääpiirteet

Perintövero määrätään jokaiselle perilliselle (tai testamentin saajalle) 
erikseen tämän kuolinpesän nettovarallisuudesta saamansa osuuden 
perusteella. Ennen veron määräämistä puolison taikka alaikäisen lap-
sen perintöosuudesta tehdään ns. henkilökohtainen vähennys. Vä-
hennyksen suuruus on puolisolle 6 800 euroa ja alaikäiselle lapselle 
3 400 euroa. 

Ennen perinnön jakoa vähennetään kuolinpesän varallisuudesta ns. 
luonnolliset vähennykset. Näitä ovat vainajan velat, kohtuulliset 
hautajais- ja perunkirjoituskustannukset sekä muun muassa vainajan 
maksamattomat verot ja julkiset maksut.

Perintövero on periaatteessa kahdessa mielessä progressiivinen; 
maksuunpantava vero on sitä suurempi mitä arvokkaampi saajan pe-
rintöosuus on ja mitä kaukaisempi on antajan ja saajan välinen suku-
laisuussuhde.
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Sukulaisuussuhteet jaetaan kolmeen veroluokkaa, joista

– I veroluokka muodostuu perinnönjättäjän aviopuolisosta, rintape-
rillisistä ja vanhemmista,

– II veroluokkaan kuuluvat perinnönjättäjän sisaruksista ja näiden 
jälkeläisistä, ja

– III veroluokassa ovat muut sukulaiset ja vieraat.

Toisen veroluokan vero on suuruudeltaan kaksinkertainen ja kolman-
nen luokan kolminkertainen verrattuna ensimmäiseen veroluokkaan. 
Avopuoliso kuuluu veroluokkaan III paitsi siinä tapauksessa, että pe-
rinnönjättäjä ja tämän avopuoliso ovat olleet joskus naimisissa tai 
heillä on yhteinen lapsi. Näissä kahdessa tilanteessa avopuoliso rin-
nastetaan aviopuolisoon. 

Veroasteikko perintöosuuden arvon ja veroluokan perusteella on tau-
lukon 12.4 mukainen. Kaikki perintöosuudet ovat verovapaita aina 
3 400 euron verokynnykseen saakka.

Taulukko 12.4  Veroasteikko eri veroluokissa vuonna 2006

I Veroluokka II Veroluokka III Veroluokka
Verotettavan
osuuden arvo
(euroa)

Vakioerä
alarajan
kohdalla
(euroa)

Vero-%
ylimenevästä
osasta

Vakioerä
alarajan
kohdalla
(euroa)

Vero-%
ylimenevästä
osasta

Vakioerä
alarajan
kohdalla
(euroa)

Vero-%
ylimenevästä
osasta

3 400–17 000 85 10 170 20 255 30

17 000–50 000 1 445 13 2 890 26 4 335 39

50 000– 5 735 16 11 470 32 17 205 48

Lähde: Perintö- ja lahjaverolaki (12.7.1970/378), 14 §. Saatavissa mm. osoitteesta www.
-

kettu itse.

Henkivakuutuskorvaukset muodostavat perintöverotuksessa poikke-
uksen muuhun varallisuuteen nähden. Kuolemantapauksen johdosta 
maksettavan vakuutuskorvauksen yleinen verokynnys on nimittäin 
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35 000 euroa. Leskelle verovapaata on kuitenkin aina puolet vakuu-
tuskorvauksen arvosta vaikka korvaus ylittäisi 35 000 euroa.

12.3.1 Perintö- ja lahjavero kohtaan esitettyä kritiikkiä

Tämä alaluku esittelee eräitä Suomessa esiin nostettuja perintö- ja 
lahjaveron ongelmia. Osassa kritiikkiä on kyse lain selvistä epäkoh-
dista, joita voidaan punnita tässä kirjoituksessa esitettyjen näkökul-
mien valossa.

Alhaiset henkilökohtaiset vähennykset

Suomen perintö- ja lahjaverotuksen erityispiirre on lesken ja alaikäi-
sen lapsen alhaiset henkilökohtaiset vähennykset. Perillisen kasvanut 
veronmaksukyky on yleisesti ollut yksi perusperiaate, jonka varaan 
perintö- ja lahjaveromme on rakentunut. Jos kuitenkin perheen elät-
täjistä toinen kuolee, niin lesken taikka alaikäisten lasten veronmak-
sukyky tuskin tosiasiassa kasvavaa. Tilanne voi olla jopa päinvastai-
nen9.

Verosuunnittelu

Verosuunnittelu on toinen ilmiö, joka selvästi synnyttää ristiriidan 
Suomen perintöverojärjestelmän tavoitteiden ja todellisuuden välil-
lä. Mitä suurempi siirtyvä varallisuus on arvoltaan, sitä todennäköi-
sempää on myös, että syntyy kannustin verotaakan pienentämiseen. 
Tämä asettaa kansalaiset ensinnäkin epätasa-arvoiseen asemaan ja 
toiseksi vaikuttaa veron todelliseen progressioon.

Suomen laki perintö- ja lahjaverosta on säädetty yli 65 vuotta sitten, 
ja siihen sisältynee – useista uudistuksista huolimatta – tähän päivään 
sopimattomia verosuunnittelun keinoja (Henttula, 2005, s. 174–175). 
Näiden epäkohtien (ja sekä verosuunnittelun että veronkierron laa-

9 Eduskunnassa on ollut vuodesta 2005 lähtien vireillä lakialoite, jossa vaaditaan 
puolisovähennyksen nostamista 50 000 euroon ja alaikäisvähennyksen nostamista 35 000
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juuden) selvittäminen olisi tarpeellista jo pelkästään verojärjestelmän 
oikeudenmukaisuuden ja tehokkuuden kannalta.

Lesken hallintaoikeuden ja perillisen omistusoikeuden ristiriita

Perillisen kannalta epäoikeudenmukaiseksi voi katsoa säännöksen, 
jonka perusteella leski säilyttää hallintaoikeuden pariskunnan kotiin 
sekä kodin irtaimistoon. Perillinenhän joutuu maksamaan omistajuu-
destaan perintöveron heti, vaikka täysi nautintaoikeus omaisuuteen 
tulee vasta lesken kuoltua. Asunnon verotusarvoa laskettaessa huo-
mioidaan hallintaoikeuden vaikutus. Kuitenkin jos leski on suhteel-
lisen nuori, niin äärimmäisessä tilanteessa perillinen voi itse kuolla 
ennen leskeä. (ks. esim. Andersson, 2002) 

Yrityksen sukupolvenvaihdos ja perintöverotus

Elinkeinoelämän edustajat ovat kritisoineet perintö- ja lahjaverotuk-
sen aiheuttamaa kitkaa yrityksen sukupolvenvaihdokselle. On väitet-
ty, että osa perheyrityksistä joudutaan myymään suuryrityksille tai 
niiden toiminta joudutaan kokonaan lopettamaan veron aiheuttamien 
likviditeettiongelmien takia. 

Nykyinen laki sisältää sukupolvenvaihdosta helpottavia säännöksiä. 
Säännösten vaikeaselkoisuutta on kuitenkin kritisoitu. (vrt. esim. Pu-
ronen, 2005, s. 570–71) Lainkohtien yksinkertaistaminen olisi var-
masti kohdallaan ja parantaisi lain läpinäkyvyyttä. 

Avopuolison asema

Avopuolison kuulumista ensisijaisesti kolmanteen veroluokkaan on 
välillä kyseenalaistettu. Vaikka asia voidaan korjata avioliitolla tai 
suhteen rekisteröinnillä, niin mahdollinen tapaturmainen kuolema 
saattaa tulla suunnitelmien väliin. On myös kysytty, kuinka tarkoi-
tuksenmukaista on, että verotukselliset syyt johtaisivat päätöksiin 
avioliiton solmimisesta taikka suhteen rekisteröinnistä (ks. esim. 
Tikka, 2005).
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12.4 Perintö- ja lahjaveron tulevaisuus?

Kaikki maamme suuret poliittiset puolueet ovat ilmoittaneet, että 
vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen perintö- ja lahjaverotusta tul-
laan tarkistamaan. Käytännössä voidaan katsoa, että seuraavalla hal-
lituksella on neljä vaihtoehtoa:

– Perintö- ja lahjavero jätetään ennalleen. Tämä ei liene todennä-
köinen vaihtoehto. Ilman uudistuksia muutostarpeet ja kritiikki 
kasvaisivat edelleen. Seurauksena voisi olla veronkierron lisään-
tyminen.

– Perintö- ja lahjaveroa kevennetään, mutta pysyttäydytään perin-
töosuusjärjestelmässä. Tämä olisi yksinkertaisin vaihtoehto, kos-
ka tuttu verojärjestelmä pysyisi voimassa. Tällöin tulisi lisäksi 
päättää, kirjoitetaanko täysin uusi laki vai ainoastaan muutetaan 
osia vanhasta laista. Uuden lain kirjoittaminen saattaisi kannustaa 
perintö- ja lahjaverolain kokonaisvaltaisempaan tarkasteluun ja 
mm. edellä mainittujen epäkohtien perusteelliseen selvittämiseen. 
Erikseen voitaisiin harkita muun muassa:

 – verokynnyksen ja vähennysten indeksoimista esim. kuluttaja-
hintaindeksiin,

 – täysi-ikäisten rintaperillisille myönnettäviä henkilökohtaisia 
vähennyksiä, ja

 – veroluokkajaon yksinkertaistamista tai siitä luopumista10.
– Siirrytään jäämistöverojärjestelmään ja pyritään samalla verotuk-

sen keventämiseen. Jäämistöverojärjestelmä saattaisi olla yksin-
kertaisempi hallita sekä kansalaisen kannalta helpompi hahmot-
taa. Tanskan kokemuksista saattaisi olla hyötyä. Mahdollisimman 
kattava selvitys molempien järjestelmien eduista ja haitoista olisi 
varmasti hyödyllinen joka tapauksessa, jos halutaan muokata mo-
derni perintö- ja lahjaverolaki.

– Perintö- ja lahjaverosta luovutaan kokonaan. Tämä olisi merkit-

10 Nykyään noin 65 prosenttia verokertymästä tulee ensimmäisestä veroluokasta, 
neljännes toisesta ja kymmenisen prosenttia kolmannesta. Verovelvollisista noin 80 pro-
senttia kuuluu ensimmäiseen veroluokkaan, noin 15 prosenttia toiseen ja loput, noin viisi 
prosenttia kolmanteen. (Taloussanomat 15.7.2006)
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tävä arvovalinta. Periytyvän varallisuuden on katsottu selittävän 
merkittävän osan varallisuuserojen synnystä. Verojärjestelmän 
progression kannalta varallisuuden realisoitumattomien arvon-
nousujen verotuskysymystä tulisi myös harkita tilanteessa, jossa 
varallisuudensiirto olisi verovapaata. Oikeudenmukaisuusargu-
menttien lisäksi on hyvä huomata, että tulevaisuudessa perinnöt 
todennäköisesti muodostavat kasvavan veropohjan, josta kerät-
tävä vero todennäköisesti vääristää markkinoita vähemmän kuin 
elinaikaisista tuloista perittävä vero. 
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13EU:N VEROHARMONISOINTI – 
MISSÄ MENNÄÄN?

Seppo Kari – Timo Rauhanen

13.1 Johdanto

Euroopan unionin eräs tehtävä on edistää talouden rakenteiden kehit-
tymistä ja talouskasvua ja siten luoda vakaa pohja hyvinvoinnin ke-
hittymiselle jäsenmaissa. Sen perustamissopimuksen toisen artiklan 
nojalla keskeisiä keinoja tässä ovat tehokkaasti toimivat sisämark-
kinat sekä talous- ja rahaliitto. Näistä edellisen toimeenpano alkoi 
toden teolla vuonna 1993 ja jälkimmäisen vuonna 1999. Sisämark-
kinoilla tarkoitetaan yhtenäistä markkina-aluetta, jolla tavarat, pal-
velut, työvoima ja pääomat voivat liikkua esteettömästi ja, joilla val-
litsee vapaus elinkeinonharjoittamiseen ja sijoittautumiseen toiseen 
jäsenmaahan. Edellä mainittujen tavoitteiden toteuttaminen edellyt-
tää yhtäältä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön sovittamista 
EU:n perustamissopimuksen ja muun lainsäädännön vaatimuksiin, ja 
toisaalta koko unionin kattavien talous ja yhteiskuntapoliittisten toi-
menpiteiden edistämistä ministerineuvostossa ja muissa unionin toi-
mielimissä. Tämä tapahtuu sekä negatiivisen että positiivisen integ-
raation avulla. Edellinen viittaa toimintaan, joka kieltää yhteismark-
kinoiden kanssa ristiriidassa olevat kansalliset toimet. Jälkimmäinen 
puolestaan kuvaa yhteistä päätöksentekoa kansallisten normistojen ja 
politiikkojen koordinoimiseksi ja yhtenäistämiseksi. 

Verotus on yksi lainsäädännön ja yhteiskuntapolitiikan alue, jolla 
kansallinen lainsäädäntö voi synnyttää esteitä sisämarkkinoiden te-
hokkaalle toiminnalle. Se kuuluu kuitenkin EU:n toimivaltajaossa 
lähtökohtaisesti kansallisen päätöksenteon piiriin. Yhteisötasolle ei 
ole delegoitu verotusvaltaa eikä jäsenmaiden verojärjestelmiä ole 
yleistä kulutusverotusta lukuun ottamatta juuri yhtenäistetty. Järjes-
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telmät ovat saaneet kehittyä toisistaan erillään. Niinpä eurooppalai-
nen verotus koostuu tänä päivänä 25:stä käsitteistöltään sekä raken-
teiltaan toisistaan poikkeavasta verojärjestelmästä. Kokonaisuus on 
äärimmäisen monimutkainen ja johtaa usein verorasituseroihin riip-
puen taloudellisen toiminnan alueellisesta sijoittumisesta ja laajuu-
desta. Nämä piirteet tulevat entistä korostuneemmin esille integraati-
on edetessä muilla alueilla.

Tässä kirjoituksessa luodaan katsaus Euroopan unionin verokoordi-
naation tämän hetkiseen tilanteeseen. Jaksossa 2 tarkastellaan EU:
n päätöksentekojärjestelmää veroasioissa, EU:n toimielimien roolia 
siinä ja verokoordinaation erilaisia toimintamuotoja. Jaksossa 3 käy-
dään läpi EU:n politiikkaa välillisessä verotuksessa. Jakso 4 keskittyy 
välittömään verotukseen ja erityisesti viime vuosina vireillä olleisiin 
yritysverotuksen koordinointihankkeisiin.

13.2 EU:n päätöksentekojärjestelmä veroasioissa

Euroopan unionin perustamissopimus ja verotus

Verotuksen yhtenäistäminen on sinänsä ollut tärkeä osa EU:n sisä-
markkinaohjelmaa. Perustamissopimuksen konkreettisesti verotusta 
käsittelevät säännökset liittyvät lähes yksinomaan välilliseen vero-
tukseen. Säännökset sisältyvät sopimuksen artikloihin 90-93, joista 
artikla 90 kieltää kaikki ulkomaisia tuotteita syrjivät ja kotimaisia 
suosivat verot ja maksut. Artikla 93 puolestaan tarjoaa ministerineu-
vostolle nimenomaisen valtuutuksen antaa välitöntä verotusta yhden-
mukaistavia (harmonisoivia) säädöksiä sisämarkkinoiden ”toteutta-
miseksi ja sen toiminnan varmistamiseksi”.

Perustamissopimuksessa ei sen sijaan ole konkreettisia viittauksia 
välittömään verotukseen. Perusteen välittömän verotuksen yhdenmu-
kaistamiseen voivat kuitenkin tarjota yleiset sisämarkkinoiden toteut-
tamiseen liittyvät säännökset kuten liikkumisvapauksista säätelevät 
perustamissopimuksen kohdat (artiklat 18, 39, 43, 49 ja 56), yleinen 
syrjintäkielto (artikla 12), valtionavut kieltävä säännös (artikla 87) ja 
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kaksinkertaisen verotuksen estämistä koskeva säännös (artikla 293). 
Artikla 94 puolestaan antaa ministerineuvostolle valtuutuksen antaa 
direktiivejä ”sellaisten lakien, asetusten ja määräysten lähentämises-
tä, jotka suoraan vaikuttavat yhteismarkkinoiden toteuttamiseen tai 
toimintaan”.

Artikla 93 puhuu lainsäädännön yhdenmukaistamisesta, harmonisoi-
misesta, kun taas (yhteismarkkina-)artikla 94 asettaa norminannon 
tavoitteeksi lainsäädäntöjen lähentämisen. Perustamissopimus näyt-
täisi siis antavan valtuutuksen pidemmälle meneviin koordinointitoi-
miin välillisessä verotuksessa kuin välittömässä verotuksessa.

Verotuksen alueella toteutunut integraatio onkin noudattanut edellä 
kuvattua jakoa. Välillinen verotus, kuten seuraavassa jaksossa tuo-
daan esiin, on varsin pitkälle harmonisoitu, mistä ehkä parhaana 
esimerkkinä on unionin yhteinen arvonlisäverolainsäädäntö. Konk-
reettiset välittömän verotuksen koordinointitoimet ovat kuitenkin 
lukuisista aloitteista huolimatta olleet toistaiseksi suppea-alaisia. 
Tähän lopputulokseen on em. tekijöiden ohella myötävaikuttanut 
merkittävästi artikloissa 93 ja 94 säädetty vaatimus verotusta kos-
kevan päätöksenteon yksimielisyydestä. Tämä säännös yhdistettynä 
jäsenmaiden usein osoittamaan vähäiseen halukkuuteen tinkiä suve-
reniteetistaan on johtanut päätöksenteon jähmettymiseen välittömään 
verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Euroopan tuomioistuimen rooli verokoordinoinnissa

EY:n perustamissopimus sekä siihen nojaava sekundäärilainsäädäntö 
ovat jäsenmaita sitovaa lainsäädäntöä. Siksi jäsenmaiden verojärjes-
telmien on aina täytettävä yhteisölainsäädännön asettamat vaatimuk-
set. Toteutumista valvoo Euroopan komissio ja riitatapauksissa asi-
oita ratkaisee Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (ECJ). Viime vuosi-
na ECJ:n merkitys negatiivisen integraation toteuttajana välittömän 
verotuksen alueella on noussut huomattavaksi. Tämä johtuu yhtääl-
tä sitovien ennakkopäätösten määrän nopeasta kasvusta ja toisaal-
ta komission aktivoitumisesta hyödyntämään valvontatehtävässään 
täsmentynyttä tulkintaa yhteisön verolainsäädännöstä. Esimerkkejä 
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kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttaneesta oikeuskäytännöstä ovat 
Suomessa paljon huomiota saaneet osinkoverotukseen ja eläkeva-
kuutusten verotukseen liittyneet päätökset (tapaukset Manninen ja 
Danner, ks. Valtiovarainministeriö, 2002).

Viimeaikaisessa keskustelussa on usein pohdittu sitä kuinka perus-
teltua on, että ECJ on ryhtynyt täyttämään päätöksillään tyhjiötä, 
jonka ministerineuvoston  aikaansaannosten vähäisyys välittömään 
verotukseen liittyvissä sisämarkkinakysymyksissä on synnyttänyt. 
ECJ:lle on tässä muodostunut keskeinen oikeutta luova rooli. Ta-
lous- ja yhteiskuntapoliittinen kehitystyö ei kuitenkaan välttämättä 
ole luontevaa tuomioistuimelle. Se voi mm. toimia vain jälkikäteen 
niissä kysymyksissä, jotka tulevat sen päätettäväksi. Siten tuomio-
istuimen välityksellä tapahtuva verokoordinaatio ei ilman muuta 
suuntaudu unionin tavoitteiden kannalta tärkeimpiin kysymyksiin, 
vaan määräytyy sen mukaan miten eri tahot nostavat asioita siellä 
ratkaistavaksi. Lisäksi tuomioistuimen kannanotot kytkeytyvät aina 
käsiteltyihin yksittäistapauksiin, joiden pohjalta yleistysten tekemi-
nen voi olla hankalaa. Kumpikin piirre voi synnyttää päätöksentekoa 
häiritsevää epävarmuutta verokoordinoinnin kehityssuunnasta. Tämä 
epäkohta voidaan kiteyttää seuraavasti: toiminta jossa kansallista 
lainsäädäntöä joko hyväksytään tai tuomitaan yhteisölainsäädännön 
vastaiseksi, kykenee ehkä purkamaan haitallisia rakenteita, mutta sil-
lä tuskin kyetään rakentamaan ja kehittämään uusia parempia.

Komission strategia 2000-luvulla

Komission tiedonanto ”Tax policy in the European Union – Priorities 
for the years ahead” (23.5.2001) hahmotteli unionin veropolitiikan 
tavoitteita ja uusia toimintatapoja. Siinä korostettiin verokoordinaa-
tion kytkemistä yritysten ja kansalaisten tarpeisiin sisämarkkinoilla 
sekä muihin unionin yleisiin politiikkapäämääriin kuten Lissabonin 
sopimuksen tavoitteisiin, jäsenmaiden verotulojen vakauttamiseen ja 
työllisyyden parantamiseen. Tiedonannon mukaan kaiken verokoor-
dinaation yleisenä päämääränä tulee olla verotuksen muodostamien 
esteiden (tax obstacles) poistaminen sisämarkkinoilta. Tätä näkökul-
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maa täydentää pyrkimys estää ns. haitallista verokilpailua (harmful 
tax competition).

Tiedonannossa piirretään aiempaa selvempi kuva siitä, mitkä ovat 
koordinointitarpeet verotuksen eri alueilla. Välittömän verotuksen 
tunnustetaan pääosin kuuluvan kansalliseen päätöksentekoon, kui-
tenkin niin että EY-lainsäädännön vaatimukset on täytettävä. Henki-
löverotuksen alueella komissio näkee koordinointitarvetta yli rajan 
tapahtuvien aktiviteettien osalta. Esimerkkinä viitataan eläkkeiden 
verotukseen ja osinkoverotukseen.

Yritysverotuksen osalta komissio näki konkreettisen tarpeen poistaa 
veroesteitä sisämarkkinoiden toiminnalta. Komission arvion mukaan 
perustamissopimuksen 94 artikla tarjoaa valtuutuksen tähän. Yk-
sittäisiin säännöksiin ja ongelmakohtiin puuttuvan lähestymistavan 
lisäksi komissio avasi keskustelua kattavammasta koordinaatiosta, 
jossa tähdättäisiin yhtenäisen yritysveropohjan luomiseen usean jä-
senmaan alueella toimiville yrityksille. 

Uudet toimintatavat: Pehmeä lainsäädäntö ja avoin 
koordinaatio

Komission uudistuneeseen strategiaan kuuluvat myös uudet toimin-
tatavat. Perinteisesti komissio on toteuttanut unionin politiikkata-
voitteita antamalla direktiivi- ja asetusesityksiä. Uudessa toiminta-
mallissa se käyttää entistä enemmän ”pehmeää lainsäädäntöä” kuten 
ei-sitovia suosituksia (recommendations) ja EY-lainsäädännön tul-
kintaohjeita (guidelines and interpretative notices). Lisäksi komissio 
pyrkii edistämään perustamissopimuksen periaatteiden toteutumista 
viemällä asioita Euroopan tuomioistuimeen ja vaikuttamalla sen pää-
tösten sisältöihin lausunnollaan. 

Toinen uusi toimintatapa muistuttaa pitkälti Lissabonin Euroop-
paneuvostossa kehitettyä avoimen koordinaation metodia (open 
coordination), jota on sovellettu viime vuosina mm. sosiaalipolitiik-
kaan, terveydenhuoltoon ja eläkepolitiikkaan sekä EU:n työllisyys-
strategiaan liittyvässä yhteistyössä. Avoimen koordinaation tavoittee-
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na on levittää parhaita toimintatapoja jäsenmaihin ja edistää lähenty-
mistä EU:n tärkeimpiin päämääriin. Tämä tapahtuu vapaassa, mutta 
aikatauluin säädellyssä yhteistyöprosessissa. Avoimen koordinaation 
prosessiin kuuluvat yhdessä sovitut suuntalinjat, näistä johdetut maa-
kohtaiset tavoitteet, aikataulut tavoitteiden toteuttamiseksi, seuranta, 
maiden välinen vertailu, indikaattorien luominen. Tavoitteiden to-
teutumatta jäämiseen ei sisälly sanktioita. Avoin koordinaatio lisää 
tietojen vaihtoa ja voi johtaa hyvien toimintamallien siirtymiseen ja 
uusien kehittämiseen. Eräs sen keskeisistä rooleista on yhteistyön 
kautta edistää oikeutusta lisääntyvään yhteistyöhön politiikka-alu-
eilla, joilla koordinaatio ei edisty joko läheisyysperiaatteen takia tai 
muista syistä. (Radaelli, 2003; Kerola, 2002)

Veropolitiikan alueella ei-sitovaan yhteistyöhön perustuva avoin 
koordinaatiometodi otettiin käyttöön 1990-luvun puolen välin jäl-
keen ns. tuloverotuksen käytännesääntöjen valmistelussa (code of 
conduct on business taxation). Kyse on jäsenmaiden sopimista ei-si-
tovista säännöistä, jotka ohjaavat pidättäytymään ”haitallisten vero-
säännösten” käyttöönotosta. 

Myöhemmin, ns. siirtohinnoittelufoorumi, joka pyrki luomaan yh-
teiset toimintasäännöt siirtohinnoittelun poistamiselle, ja yhteisen 
veropohjan harmonisointihanke ovat hyödyntäneet samaa lähes-
tymistapaa. Mainitut verohankkeet poikkeavat kuitenkin avoimen 
koordinoinnin mallista ainakin kahdella tavalla. Ensinnäkin, niihin 
ei sisälly avoimen koordinoinnin metodiin kuuluvia parhaiden toi-
mintamallien välittämistä maasta toiseen. Toiseksi, niiden tarvetta on 
perusteltu ensisijaisesti sillä, että direktiivien muodossa tapahtunut 
koordinaatio ei ole ollut käytännössä mahdollista (Radaelli, 2003). 
Sekä tuloverotuksen veropakettia että yhteisen veropohjan hanketta 
tarkastellaan lähemmin jaksossa 5.4.

Nizzan sopimuksessa vuonna 2001 luotiin säädöspohja toimintata-
valle, jossa osa jäsenmaista etenee muita jäsenmaita nopeammin jär-
jestelmien integroinnissa. Järjestelmä on periaatteessa käytettävissä 
myös verotuksen koordinoinnissa. Sen yksi etu on siinä, että sovel-
tamista koskeva päätös voidaan tehdä neuvostossa määräenemmistö-
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päätöksellä. Komissio on viime vuosina toistuvasti viitannut järjes-
telmän soveltamismahdollisuuksiin mm. yritysveropohjan harmoni-
soinnissa. Lähivuosina tullaan näkemään avaako tämä toimintamalli 
uuden etenemistien verotuksen suunnitelmalliselle koordinoinnille.           

13.3 Näkymät välillisessä verotuksessa 

Välillisen verotuksen yhtenäistäminen sai vauhtia 1990-luvun alus-
sa, kun rajavalvonta poistui, valmisteverotuksen vähimmäistasoista 
sovittiin ja arvonlisäverotuksessa siirryttiin yrityksissä tapahtuvaan 
valvontaan. Seuraava merkittävä tapaus oli uusien jäsenmaiden liit-
tyminen vuonna 2004. Tässä yhteydessä unioniin liittyi maita, joiden 
verotasot olivat selvästi EU:n vanhojen jäsenmaiden alapuolella. Tä-
män vuoksi jouduttiin luomaan siirtymäsäännöksiä, joista pisimmät 
ulottuvat vuoden 2010 loppuun. Yleensä nämä säännökset koskivat 
savukkeiden ja moottoribensiinin valmisteveroja sekä energiatuot-
teiden arvonlisäverotuksen alennettuja verokantoja. Tällä hetkellä 
komission suuri huolenaihe välillisessä verotuksessa on arvonlisäve-
rotuksessa jatkuvasti yleistyvät väärinkäytökset. 

Arvonlisäverotuksessa valvontaongelmia

EU:n arvonlisäverojärjestelmä on ehdoton edellytys EU:n jäsenyy-
delle; tähän liittyvät direktiivit ovat vuosilta 1967 ja 1968. Vuonna 
1977 jäsenmaat pääsivät sopimukseen yhtenäisestä alv:n pohjasta. 
Järjestelmä on katsottu siinä määrin yhtäläiseksi, että siihen on voitu 
osittain perustaa kunkin jäsenmaan rahoitusosuus EU:n budjetista. 

EU:n arvonlisäverojärjestelmä perustuu kohdemaaperiaatteeseen. 
Sen mukaan vienti on verovapaata (= ”nollaverotettua”) ja vero li-
sätään hyödykkeeseen kulutusmaassa. Tähän järjestelyyn liittyy kui-
tenkin lukuisia väärinkäytöksen mahdollisuuksia (näihin palataan 
tuonnempana). Näiden eliminoimiseksi komissio asetti vuonna 1987 
tavoitteekseen alkuperämaajärjestelmän, jossa vientiä verotetaan ko-
timaan myyntien tavoin, mutta maahantuoja saa vähentää tavarasta jo 
maksetun veron (Hjerppe – Rauhanen, 1994). Tällaisen järjestelmän 
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on katsottu voivan toimia, mikäli vastaukset kahteen poliittiseen pe-
ruskysymykseen olisivat löydettävissä; miten sovitaan verokantojen 
harmonisointi ja miten verotulojen kohdentaminen tavaran tai palve-
lun kulutusmaahan järjestetään.

Vastauksena näihin kysymyksiin komissio esitti ”riittävää” verokan-
tojen lähentämistä sekä verotulojen lopullista kohdistamista sellai-
sella clearingmekanismilla, joka olisi perustunut yritysten maksami-
en verojen seurantaan ja siirtelyyn eri maiden välillä. Pyrkimyksenä 
oli myös luoda kahden tason veroluokat, joista välttämättömyyshyö-
dykkeet oli tarkoitus sisällyttää alempaan veroluokkaan. Tässä ”yh-
teisessä järjestelmässä” liiketoimet olisi jaettu niihin, joissa mukana 
on kolmas maa ja sellaisiin, jotka tapahtuvat sisämarkkinoilla. Vienti 
toiseen jäsenmaahan olisi verollista ja siihen kohdistuisi myyjämaan 
verotus. Kulutusmaassa tämä vero voitaisiin seuraavissa vaihdannan 
vaiheissa vähentää, joten tuotteeseen kohdistuisi lopulta kulutus-
maan verokannan mukainen vero. Samat säännökset koskisivat sekä 
jäsenmaan sisäistä että yhteisökauppaa. Koska alv-ketju säilyisi eh-
jänä, verottomaan vientiin liittyvät väärinkäytösten mahdollisuudet 
häviäisivät. Yritys rekisteröitäisiin vain yhdessä maassa, jossa kaik-
ki alv:n alaiset myynnit koko unionin alueella verotettaisiin. Myös 
ostovähennykset tehtäisiin yksinomaan tässä paikassa. Käytännössä 
tällainen järjestelmä kannustaisi yrityksiä siirtymään matalimpien 
verokantojen maihin. Tämän estämiseksi jäsenmaiden verokantojen 
olisi lähestyttävä toisiaan. 

Verokantojen harmonisoinnin vuoksi eri maiden suhteelliset kulut-
tajahinnat yhtenäistyisivät. Tästä seuraisi ns. vaihdannan tehokkuus, 
jonka on kuitenkin katsottu olevan kansantalouden tehokkuuden 
kannalta huonompi vaihtoehto kuin kohdemaajärjestelmään liittyvä 
tuotannon tehokkuus (Tuomala, 1997). Alkuperämaaperiaatteen val-
litessa ongelmaksi nousee erityisesti siirtohinnoittelu, jolla monikan-
sallinen yritys voi siirtää tytäryhtiön alv:n pohjan (arvonlisäyksen) 
maahan, jossa alv-kanta on matala.

Jäsenmaiden erimielisyydestä johtuen komission ensimmäinen eh-
dotus yhteisestä järjestelmästä jäi toteutumatta. Seuraavassa versi-
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ossaan komissio oli valmis luopumaan verotuottojen clearing-järjes-
telmästä. Sen tilalle ehdotettiin yksinkertaistettua menettelyä, jonka 
perustana olisi käytetty ulkomaankauppatilastoja. EY:n ministerineu-
vosto (ECOFIN) ei kuitenkaan syksyllä 1989 hyväksynyt komission 
uusittujakaan kaavailuja. Se päättikin arvonlisäverotusta koskevis-
ta periaatteista, jotka otettiin käyttöön ns. väliaikaisina järjestelyi-
nä 1.1.1993. Siinä varsinainen verotuksen toimittaminen tapahtuu 
edelleen siinä kohdemaassa, jolle verotulot kuuluvat. Vienti säilyi 
verottomana ja tuontia verotetaan tavaran kulutusmaan verokannan 
mukaisesti.

Arvonlisäverotuksen tekninen toimittaminen säilytettiin kohdemaa-
periaatteen mukaisena. Koska rajakontrollia ei enää ole, tuontia ei 
kuitenkaan varsinaisesti veroteta, vaan tuonnin vero kerätään seuraa-
van myyntivaiheen yhteydessä. Tällä järjestelyllä vältettiin clearing-
järjestelmä.

Myös rajakauppa muuttui ratkaisevasti vuonna 1993. Nyt kulutta-
jat voivat ylittää jäsenvaltion rajan mukanaan rajoittamaton määrä 
hyödykkeitä, joista arvonlisävero on alkuperämaassa maksettu. Jotta 
rajakauppa ei olisi paisunut hallitsemattomaksi, vakioverokannalle 
sovittiin vuoden 2005 loppuun asti 15 prosentin minimitaso. Joulu-
kuussa 2005 tuota aikaa jatkettiin vuoden 2010 loppuun. Myös alen-
nettujen verokantojen soveltaminen on tiukasti säädeltyä. Lisäksi 
postimyyntiyritysten on perittävä arvonlisävero kohdemaan vero-
säännösten mukaan. Sama koskee autojen tuontia. Palvelujen verotus 
määräytyy luovutuspaikan perusteella. 

Neuvosto ja komissio olivat yhtä mieltä siitä, että viimeistään vuoden 
1996 lopussa tulisi tehdä kattava arviointi arvonlisäverotusjärjestel-
män yhtenäistämisestä. Päätökset oli kuitenkin kirjattu niin, että ellei 
yksimielistä päätöstä saavutettaisi, väliaikainen järjestelmä pysyisi 
voimassa pitempäänkin. Näin myös tapahtui, sillä jäsenmaat olivat 
vahvasti eri mieltä komission kanssa verokantojen harmonisoinnis-
ta ja verotulojen lopullisesta kohdentamisesta tavaran tai palvelun 
kulutusmaahan. Keskeistä oli veronkantoon liittyvien kannustimien 
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puuttuminen: miksi panostaa sellaisen veron keräämiseen ja valvon-
taan, joka päätyy toiseen jäsenmaahan?

Väliaikaisessa järjestelmässä kaupallisen tuonnin tavaraliikenteen 
seuranta siirtyi rajoilta suoraan verovelvollisiin yrityksiin. Tämä joh-
ti varsin yksityiskohtaiseen säätelyyn ja raskaaseen valvontajärjestel-
mään. Näin oli kuitenkin meneteltävä, jotta verotulojen kertyminen 
kulutusmaahan voitaisiin turvata ja jäsenvaltioiden erilaisista vero-
kannoista aiheutuvat väärinkäyttöyritykset estää. 

Nykyisessä alv-järjestelmässä, josta ei enää käytetä ”väliaikainen” 
-nimitystä, yrityksen on eriteltävä liiketoimensa kotimaan myyntiin, 
yhteisökauppaan ja kolmansiin maihin suuntautuvaan kaupankäyn-
tiin. Tämä on ristiriidassa sisämarkkinoiden periaatteiden kanssa. 
Yrityksen tulisi lisäksi olla perillä lukuisista säännöistä, joiden pe-
rusteella tavaran tai palvelun kulutusmaa ja verottamiseen oikeutet-
tu viranomainen määritellään. Erityisesti pk-yritysten kustannukset 
lisääntyvät silloin, kun alv-vähennys tai -palautus on saatava jäsen-
maista, joissa yritys toimii ilman kiinteää toimipaikkaa tai joissa sen 
liikevaihto ei ylitä verotettavaa alarajaa. Lisäkuluja syntyy yhteisö-
kaupassa pakolliseksi säädetyistä veroedustajista, jotka asioivat toi-
sessa jäsenmaassa päämiehensä lukuun. 

Kohdemaajärjestelmässä alv-ketjun katkaisee viennin nollaverokan-
ta, mikä aiheuttaa väärinkäytöksen mahdollisuuden. Vientikaupassa 
yritys ei voi vähentää välituotepanoksiin sisältynyttä arvonlisäveroa, 
ja siksi vero palautetaan yritykselle. Tällöin viranomaiset ovat vie-
jäyrityksen antaman informaation varassa sen suhteen, onko tavara 
todella peräisin kotimaasta. EU:n läpi kulkevana eränä kolmanteen 
maahan vietäväksi ilmoitettu tavaraerä saattaakin päätyvä EU:n sisä-
markkinoille ilman, että arvonlisäveroa on maksettu. Eräissä maissa 
tehtyjen arvioiden mukaan petoksilla saatetaan menettää jopa kym-
menen prosenttia alv-kertymästä. Väärinkäytösten odotetaan lisään-
tyvän nopeasti, kun uusissa jäsenmaissa opitaan niiden toimintamal-
lit.
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EU:n nykyisen alv-järjestelmän keskeinen ongelma on sovittaa yh-
teen nopeat palautukset rehellisille yrittäjille ja samalla valvoa te-
hokkaasti väärinkäytöksiä. Komissio on yrittänyt taistella petoksia 
vastaan tiivistämällä jäsenvaltioiden yhteistyötä ja informaationvaih-
toa (KOM (2004) 260). Fiscalis 2003–2007 -ohjelmalla on rahoitettu 
verohallintojen yhteistoimintaa tässä tarkoituksessa. 

Kaikkein huolestuttavin ja laajalle levinnein alv:n väärinkäytöksen 
muoto on ns. katoava kauppias (missing trader) eli karusellipetos. 
Yksinomaan Isossa-Britanniassa menetetään tämän petoksen yhtey-
dessä vuosittain lähes 3 miljardin verotulot. Kansantalouden tilinpi-
don kannalta on erittäin ikävää, että karusellipetos vääristää kauppa-
tilastoja, jotka EU:ssa perustuvat alv-järjestelmään. Ison-Britannian 
viennin volyymin muutoksessa vaikutus oli vuoden 2006 ensimmäi-

for National Statistics, 2006).

Karusellipetoksessa nopeat ostot ja myynnit toteutetaan jatkuvasti 
vaihtuvan yritysryhmän avulla. Yleensä on kyseessä pienten arvo-
tavaroiden (tietokoneet ja matkapuhelimet sekä niiden komponentit) 
kauppa, jonka yhteydessä liikkuva tavara ei ole missään vaiheessa 
kuluttajan käytössä. Karusellipetos toimii seuraavasti (Kuvio 13.1): 
Maassa 2 sijaitseva toimittajayhtiö (A) myy tavaran verotta maassa 1 
toimivalle yritykselle B, joka on virallisesti alv-rekisteröity tai toimii 
kaapatulla alv-tunnuksella. B myy tavaran välittömästi alihintaan ve-
rollisena kolmannelle yhtiölle, ”välittäjälle” (C).  B ei kuitenkaan tee 
myynti-ilmoitusta eikä tilitä veroa valtiolle, vaan katoaa. ”Välittäjä” 
C saa – aivan laillisesti – vähentää ostamaansa tavaraan sisältyneen 
veron tai hakea vähennyksen. Valtiolta jää siis saamatta C:n B:lle 
maksama alv. Seuraavaksi yhtiö C myy, jälleen verotta, tavaran maa-
han 2 yhtiölle A, joka toimittaa tavaran verotta B:lle jne. Näin tavara 
voi aloittaa uuden kierroksen. Jotta viranomaiset eivät pääsisi karu-
sellipetoksen jäljille, usein käytetään puskuriyhtiötä (D), joiden läpi 

mukana petoksessa. 

Luku13.indd   287 7.9.2006   15:53:14



Seppo Kari – Timo Rauhanen

288

Kuvio 13.1 Katoavan kauppiaan tapaus eli karusellipetos 
arvonlisäverotuksessa. 

(Puskuriyhtiöt D)

Katoava
kauppias B
Saa alv:n D:ltä,
mutta ei tilitä
sitä.

Välittäjäyhtiö C
Vähentää alv:n, jota
B ei ole tilittänyt.
Myy tavaran
edelleen verotta.

Toimittajayhtiö A
Myy tavaran verotta.

JÄSENMAA 2

JÄSENMAA 1

1 meur + alv 0

0,9 meur + alv 22%

0,95 meur + alv 22%

0,97 meur + alv 0

veromenetys 198 000 eur

Alv-petokset ja väärinkäytökset voitaisiin tehokkaasti poistaa vain 
siirtymällä alkuperämaajärjestelmään1. Koska siihenkin liittyy on-
gelmia, jäsenmaat ovat halunneet pitää kiinni verotuksellisesta su-
vereenisuudestaan. Itsenäisyys veroasioissa saattaa kuitenkin olla 
näennäistä, sillä vaikka nykyjärjestelmässä verotulot kertyvätkin 
välittömästi lopulliseen kulutusmaahan, järjestelmä rakentuu vain 
osittain kansalliseen päätöksentekoon. Jäsenmaat eivät voi vapaas-
ti päättää verokannoistaan tai valvoa arvonlisäverotusta siltä osin 
kuin hankinnat ja toimitukset tapahtuvat oman maan ulkopuolella. 
Kansallista päätöksentekoa heikentää lisäksi se, että EU:n nykyisen 
alv-järjestelmän rakenne ja veropohja ovat pitkälti harmonisoidut ja 
alv-direktiivien säätelemät. 

Komission arvonlisäverostrategia-tiedonanto (KOM (2000) 348) 
merkitsi kuitenkin alkuperämaaperiaatteen ehkä lopullista hautaa-
mista. Sen mukaan arvonlisäverotusta tullaan kehittämään nykyjär-
jestelmän pohjalta; voimassa olevien sääntöjä yksinkertaistetaan ja 
uudenaikaistetaan, säännösten nykyistä yhdenmukaisempaa sovelta-
mista edistetään ja hallinnollinen yhteistyö käynnistetään uudelleen. 

1  Muista ehdotetuista alv-järjestelmistä (CVAT ja VIVAT) ks. Rauhanen (2001).
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Tiedonannossaan KOM (2003) 614 komissio toteaa useiden näistä 
tavoitteista saavutetun. 

Uusia suuntaviittoja alv-järjestelmän toimivuuden parantamiseksi ko-
missio ehdottaa ns. yhden luukun (”one stop shop”) periaatteen poh-
jalta (KOM (2004) 728). Sen mukaan myyjä voisi omassa maassaan 
hoitaa kaikki alv-velvoitteensa myös muihin jäsenmaihin.  Sama kos-
kee haettavia alv-palautuksia. Ehdotuksen yhtenä osana on ns. kään-
teisen verovelvollisuuden laajentaminen. Varsin mielenkiintoinen on 
esitys pienille ja keskisuurille yrityksille suunnatun verovapausrajan 
korottamisesta 100 000 euroon sekä kaukomyynnin verorajan nosta-
misesta 150 000 euroon.

Valmisteverotuksessa edelleen suuria eroja 

Alkoholin, tupakan ja öljytuotteiden valmisteverotuksen harmoni-
sointi oli välttämätöntä, jotta sisämarkkinaohjelmassa edellytetty ta-
varoiden vapaa liikkuminen maan rajojen yli saattoi toteutua. 

Ennen vuotta 1992 valmisteverojen harmonisoinnissa ei – toisin kuin 
arvonlisäverotuksessa – juuri edistytty. Esityksiä toki tehtiin. Vuonna 
1987 komissio ehdotti koko yhteisön alueelle tuotekohtaisesti samoja 
valmisteveroja. Suuret erot jäsenmaiden verotasoissa pakottivat kui-
tenkin komission luopumaan suunnitelmistaan. Kesäkuussa 1989 ko-
missio korjasi esitystään joustavampaan suuntaan. Nyt tehtiin ehdo-
tus tuoteryhmittäisistä minimiverotasoista. Esityksen mukaan kaik-
kien jäsenvaltioiden tuli saattaa ne voimaan vuoden 1993 alussa.

Ehdotuksessa asetettiin pitkän aikavälin verotuksen ”tavoitearvot”, 
jotka eivät olisi olleet pakollisia, mutta olisivat edustaneet yhteisön 
terveys-, energia-, liikenne- ja ympäristöpoliittisia tavoitteita. Alko-
holin ja tupakan osalta minimiverotasot asetettiin korkeammiksi kuin 
vuoden 1987 ehdotuksessa. Kaasuöljylle, raskaalle polttoöljylle ja 
kevyelle polttoöljylle esitettiin edelleen vaihteluväliä. 

Verotasojen osalta päästiin ratkaisuun lokakuussa 1992 hyväksytyssä 
direktiivipaketissa, jossa sovittiin tupakan, alkoholin ja mineraaliöl-
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jyjen vähimmäisverotasoista. Ne tulivat voimaan 1.1.1993. Erillisistä 
tavoite- ja enimmäistasoista luovuttiin. Vähimmäistasot olivat die-
selöljyä lukuun ottamatta Suomen verotasoja alhaisempia.

Tupakan valmisteverotuksessa ei jäsenmaihin kohdistunut merkit-
täviä muutostarpeita lukuun ottamatta Espanjaa ja Kreikkaa. Alko-
holiverotuksessa useimmat jäsenmaat olivat jo minimiverotasojen 
yläpuolella. Viinin valmistevero oli otettava käyttöön Saksassa, Itali-
assa, Portugalissa, Espanjassa ja Kreikassa. Nämä maat ovat viinin-
tuottajia ja ne tukevat edelleen viinin kulutusta ja vientiä soveltamal-
la viinin valmisteveron minitasoa, joka on nolla euroa. 

Öljytuotteissa suurin muutostarve kohdistui dieselöljyyn. Useat jä-
senmaat olivat ehdotetun minimitason ulkopuolella. Myös bensiinin 
valmisteveroa oli korotettava erityisesti Belgiassa, Luxemburgissa ja 
Portugalissa.

Harmonisoitujen tuoteryhmien valmistevero kannetaan vasta sen 
jälkeen kun tavarat luovutetaan kulutukseen verovapaista varastois-
ta. Liikenne näiden varastojen välillä on verotonta. Jäsenmaiden on 
auktorisoitava verottomat varastot ja niiden pitäjät sekä rekisteröidyt 
liikkeenharjoittajat. Tämä järjestelmä koskee vain kaupallista tuon-
tia.

Vuonna 1992 myös päätettiin rajoilla tapahtuvan verokontrollin 
poistamisesta sisämarkkinaohjelman mukaisesti. Verotarkastukset 
siirtyivät tulliasemien sijasta yrityksiin. Päätökseen kuului myös ns. 
verovapaiden tuomisten rajojen poistuminen EU:n sisällä. Näin ku-
luttaja voi ostaa tuotteensa vapaasti verollisena mistä maasta tahansa 
ja kuljettaa tuotteet ilman rajatarkastuksia toiseen maahan. Yksityis-
henkilöiden alkoholin ja savukkeiden tuomisia säädellään kuitenkin 
edelleen, mutta niiden enimmäismäärät nostettiin varsin korkeiksi. 
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Kuvio 13.2 Eräitä valmisteverotasoja EU:ssa vuonna 2006
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Euroopan unionin jäsenmaalla on periaatteessa oikeus kantaa muita-
kin valmisteveroja, mikäli ne eivät rajoita kilpailua eri jäsenmaissa 
toimivien yritysten välillä, ja mikäli verottamiseen ei liity rajaval-
vontaa. Rajakontrollin poistuminen johtaa kuitenkin käytännössä sii-
hen, että muiden kuin harmonisoitujen valmisteverojen kantaminen 
ei ole mahdollista.

Vuonna 2002 voiman tulleen lainsäädännön (direktiivi 2002/10/EC) 
mukaisesti savukkeiden vähimmäisvalmisteveron taso on 57 prosent-
tia savukkeiden vähittäismyyntihinnasta. Lisäksi on säädetty kiinteä 
60 euro/1000 suosituin savukelaatu -minimitaso. Näin on tarkoitus 
lähentää jäsenmaiden verotasoja, jotka osaltaan aiheuttavat laajaa sa-
vukkeiden salakuljetusta. 

Pienentääkseen jäsenmaiden alkoholijuomien verotuksen eroja ko-
missio suunnitteli vuonna 2002 mittavia uudistuksia. Tavoitteena oli 
saattaa nollaverotetut viinit edes veron piiriin ja korottaa oluen val-
misteveroja. Uudistus olisi pudottanut korkeita verotasoja sellaisissa 
maissa kuin Suomessa, mutta siirtymäkaudet olisivat useita kymme-
niä vuosia. Komissio ei ole kuitenkaan saavuttanut yksimielisyyttä 
asiasta eikä kyennyt esittämään virallista ehdotusta. 

Ympäristöverotuksessa ei edistystä

Ympäristöverotuksessa EU:n puheenjohtajamaan aktiivisuus on usein 
ollut ratkaisevaa. Komissio teki vuonna 1992 direktiiviehdotuksen 
yhdistetystä hiilidioksidi- ja energiaverosta. Esityksellä tähdättiin 
siihen, että hiilidioksidipäästöt eivät vuonna 2000 olisi vuoden 1990 
tasoa korkeampia. Belgia ajoi puheenjohtajakautenaan vuoden 1993 
jälkipuoliskolla voimakkaasti tämän direktiiviesityksen hyväksymis-
tä. Belgia, Tanska, Saksa, Alankomaat, Italia ja Luxemburg olisivat 
olleet valmiita hyväksymään esityksen ilman globaalia kytkentääkin. 
Maat asettivat esityksen hyväksymisen ehdoksi sille, että ne olisivat 

komissio olisi mielellään ollut edistämässä. 
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Muiden EU-maiden vastustuksen vuoksi asia ei edistynyt. Erityises-
ti Iso-Britannia vastusti ankarasti yhteisötason veroa ja halusi väljiä 
puitteita, joissa jäsenmaat itse voisivat päättää päästöjen supistami-
sesta. Irlanti piti veron edellytyksenä sitä, että se otetaan käyttöön 
globaalisesti. Espanja, Kreikka ja Portugali katsoivat, että ne ovat 
vähemmän teollistuneina myös vähemmän saastuttavia ja vaativat 
verohelpotuksia itselleen. Ranska vastusti suuren ydinvoimatuotan-
tonsa vuoksi veron energiakomponenttia. 

Vuonna 1994 EU:n neuvosto velvoitti komission arvioimaan  hiilidi-
oksidipäästöjen tason vuonna 2000. Samalla asetettiin korkean tason 
työryhmä selvittämään, mitä vaikutusta ympäristöveroilla olisi EU:n 
kilpailukyvylle, miten valmisteverojen ja ympäristöveron suhde tuli-
si ratkaista, millaisia veronhyvitys- ja verosta vapauttamissäännöksiä 
tarvittaisiin ja olisiko ylipäänsä mahdollista säätää ympäristöveroa 
yhteisvastuun pohjalta. Tältä pohjalta annettiin uusi direktiiviehdotus 
vuonna 1995. Siinä esitettiin suunnilleen edellisen ehdotuksen mu-
kaista veroa, jonka soveltaminen olisi vapaaehtoista vuoteen 2000 
asti ja tämän jälkeen pakollista.

Komission ehdotus torjuttiin jälleen. Erityistä vastustusta aiheutti 
ehdotuksen tiukka jako puoliksi hiilidioksidi- ja puoliksi energiave-
roon. Komissio esittikin seuraavassa, vuoden 1997 ehdotuksessaan 
uudenlaista lähestymistapaa. Siinä laajennettiin mineraaliöljyjen 
valmisteverotuksen soveltamisalaa muihin energiamuotoihin aset-
tamalla niille vähimmäisverotasot. Tässä yhteydessä keskusteltiin 
ns. ”tuplapotti-ajatuksesta”, jonka mukaan rakennemuutoksella työn 
verotuksesta ympäristöveroihin voitaisiin savuttaa sekä työllissyden 
että ympäristön paraneminen.

Toukokuussa vuonna 2002 tehtiin taas uusi yritys. Tällöin puheen-
johtajamaa Espanja esitteli uuden direktiiviehdotuksen. Merkittävää 
tässä ehdotuksessa on ainakin se, että Espanja oli pitkään ollut ym-
päristöverojen harmonisoinnin ankara vastustaja. Ehdotukseen sisäl-
tyvät suositukset fossiilisten energiatuotteiden ja sähkön kansallisten 
valmisteverojen vähimmäistasoksi, jotka otettaisiin käyttöön neljän 

Luku13.indd   293 7.9.2006   15:53:15



Seppo Kari – Timo Rauhanen

294

vuoden aikana. Käytännön edistymistä ei  tämänkään direktiiviehdo-
tuksen osalta nähty.

Suurin syy ympäristöperusteisen energiaverotuksen harmonisoinnin 
huonolle edistymiselle on energiantuotannon rakenteiden erilaisuus, 
minkä vuoksi energia- ja hiilidioksidivero kohtelisi jäsenmaita eri ta-
voin. Toinen käytännön este ympäristöverotuksen kehittämiselle on 
se, että riittävän luotettavaa tietoa eri maiden energiasektoreiden ra-
kenteista ja energiaverotuksen käytännöistä on vähän saatavilla. 

13.4 Välittömän verotuksen koordinointi: nykytilanne 
ja kehitysnäkymät

13.4.1 Nykytilanne

Voimassa oleva lainsäädäntö

Välitöntä verotusta koskeva sitova sekundaarilainsäädäntö koostuu 
nykyisin viidestä suhteellisen suppea-alaisesta direktiivistä ja yhdes-
tä verotuksen hallinnointiin liittyvästä maiden välisestä sopimuk-
sesta. Jäsenmaiden viranomaisten yhteistyötä sääntelevä virka-apu-
direktiivi vuodelta 1977 on säännöksistä vanhin. Yli vuosikymmen 
myöhemmin, vuonna 1990, astuivat voimaan siirtohinnoittelun oi-
kaisumenettelyjä koskeva arbitraatiosopimus ja kaksi ensimmäistä 
aineellista verolainsäädäntöä koskevaa direktiiviä ns. emo-tytäryhtiö 
direktiivi ja yritysjärjestelydirektiivi. Nämä direktiivit tavoittelevat 
yritysverotuksen synnyttämien haittojen poistamista erityistapauk-
sissa eli konsernin sisäisissä osingonjaoissa sekä fuusioissa ja jakau-
tumisissa. Seuraavan kerran ministerineuvosto hyväksyi välitöntä 
verotusta koskevia sitovia säännöksiä vasta vuonna 2003, jolloin ns. 
säästödirektiivi ja korko- ja rojaltidirektiivit astuivat voimaan. Laati-
kossa 13.1 selostetaan lyhyesti tämän lainsäädännön sisältöä. 
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Laatikko 13.1  Voimassa oleva välitöntä verotusta koskeva sekundäärilainsäädäntö

Emo- ja tytäryhtiödirektiivi 1990: Direktiivi kieltää lähdeveron kantamisen konsernin1

sisäiseltä osingonjaolta ja velvoittaa emoyhtiön kotimaan poistamaan osinkoon
kohdistuva kansainvälinen kaksinkertainen verotus joko vapauttamalla osingot verosta tai
myöntämällä hyvitys tytäryhtiön kotimaahansa maksaman yhtiöveron perusteella. Tällä
tavoin direktiivi pyrkii poistamaan useassa jäsenmaassa toimivien konsernien sisäisen
voitonjaon kaksinkertaisen verotuksen, jonka on nähty haittaavan pääomien vapaata
liikkumista ja yritysten vapaata sijoittumista.

Yritysjärjestelydirektiivi 1990: Direktiivi pyrkii siihen, että fuusiot ja yritysten
jakautumiset voidaan toteuttaa ilman, että niistä aiheutuu välittömiä veroseuraamuksia
osallisille yrityksille tai niiden osakkaille. Verotus lykkääntyy ajankohtaan, jolloin yritys-
järjestelyä seuraava omaisuudenluovutus tapahtuu. Konkreettisemmalla tasolla:
fuusiossa tai jakaantumisessa ei synny verotettavaa luovutusvoittoa eivätkä verotuksen
piilovaraukset, kuten käyttöomaisuudesta tehdyt arvonalenemista suuremmat poistot,
realisoidu yrityksen verotettavaksi tuloksi. Tällä tavoin direktiivi takaa vastaavan vero-
kohtelun, mikä on voimassa useimpien maiden kansallisessa lainsäädännössä. 

Säästödirektiivi 2003: Säätelee jäsenmaiden tietojen vaihdosta liittyen luonnollisen
henkilön toisesta jäsenmaasta saamiin korkoihin. Direktiivi edellyttää, että EU-valtiossa
oleva koron maksaja tekee muissa jäsenmaissa asuville luonnollisille henkilöille maksa-
mistaan koroista ilmoituksen oman asuinvaltionsa veroviranomaisille, jotka välittävät
tiedon edelleen koronsaajan asuinvaltion viranomaisille. Direktiivin tarkoituksena on
taata, että koron saajan asuinvaltiolla on tarvittavat tiedot korkojen verottamiseen.
Ehdotus direktiivistä sisältyi vuoden 1997 veropakettiin ja sitä on sovellettu heinäkuusta
2005. Erityisen siirtymäsäännöksen mukaan Itävalta, Belgia ja Luxemburg liittyvät tietojen
vaihtoon viimeistään 2011. Sitä ennen ne kantavat aluksi 15 prosentin ja myöhemmin
asteittain 35 prosenttiin nousevaa lähdeveroa, joka tilitetään osaksi koron saajien
asuinvaltioille.2

Korko ja rojaltimaksudirektiivi 2003: Direktiivi estää lähdeverojen kantamisen jäsen-
maissa toimivien konsernien sisäisistä korko- ja rojaltimaksuista. Se sisältyi vuoden 1997
veropakettiin ja tuli voimaan 1.1.2004.

Virka-apudirektiivi 1977: Sääntelee jäsenmaiden viranomaisten keskinäisestä yhteis-
työstä välittömän verotuksen alueella.

Arbitraatiosopimus 1990: Siirtohinnoittelutapauksiin liittyvä jäsenmaiden välinen
sopimus, jota sovelletaan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi etuyhteydessä
keskenään olevien yritysten tulonoikaisun yhteydessä. Sopimus mahdollistaa siirto-
hintojen oikaisutilanteessa käytettävän välitysmenettelyn. Sopimus tuli voimaan vuonna
1990 määräaikaisena ja sen voimassaoloa on jatkettu useaan kertaan.

1 Konsernisuhteen määrittävä omistusvaatimus oli alunperin 25 ja on alenemassa asteittain 10
prosenttiin vuoden 2009 alkuun mennessä. Suomessa valittiin jo direktiiviä implementoitaessa 10
prosentin raja.

2 Säästödirektiivin on arvioitu olevan tärkeä askel sijoitusvarallisuuden veropaon hillitsemisessä.
Sen tehokkuutta on kuitenkin epäilty, koska se sitoo vain unionin jäsenmaita ja eräitä harvoja
kolmansia maita. Jäsenmaiden kansalaiset voivat edelleen vapaasti siirtää säästövarojaan lukuisiin
verokeidasmaihin, joita tiedonantovelvollisuus tai lähdeverosäännökset eivät sido.
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Sitovan lainsäädännön ohella on voimassa kaksi komission suositus-
ta, joista toinen käsittelee ulkomaalaisten kohtelua kotimaisessa tu-
loverotuksessa ja toinen pienten- ja keskisuurten yritysten verotusta 
(Laatikko 13.2). 2000-luvun puolella komissio on antanut lisäksi tie-
donannot eläkevakuutusten verotuksesta ja osinkoverotuksesta, joilla 
se on pyrkinyt ohjaamaan EY-tuomioistuimen ratkaisujen sisältöä ja 
niiden pohjalta syntyvää tulkintakäytäntöä.

Laatikko 13.2  Välitöntä verotusta koskeva ”soft law”

Komission suositus (94/79/EC) ulkomaalaisten (non-resident) kohtelusta tulo-
erotuksessa: Suosituksen mukaan jäsenvaltion on tarjottava ulkomaalaiselle vastaava
tuloerokohtelu kuin maassa vakinaisesti asuville, kun nämä saavat pääosan ( 75 %)
tuloistaan lähdemaasta.

Komission suositus (94/390/EC) pk-yritysten kohtelusta tuloverotuksessa: Suositus
kiinnittää huomiota eri yritysmuotojen verotuksen epäneutraalisuuteen ja ehdottaa jäsen-
valtioiden ottavan käyttöön yhteisöveron henkilöyhtiöiden ja toiminimien verotuksessa.
Vaihtoehtoisesti ei-yhteisöjen liiketulo voitaisiin verottaa alemmalla erillisellä veroannalla.

Komission tiedonanto (Kom 2001/214) rajat ylittävää työeläketarjontaa koskevien
verosteiden poistamisesta.  

Komission tiedonanto osinkoverotuksesta (Kom 2003/810): Tiedonanto arvioi, että
EY-oikeuden ratkaisujen ja perustamissopimuksen perusteella on selvää etteivät
kansalliset osinkoverojärjestelmät saa syrjiä yksityishenkilöiden osakesijoituksia. Tiedon-
annossa kehotetaan poistamaan syrjivät säännökset kuten vain kotimaisiin osinkoihin
sovellettavat yhtiöveron hyvitysjärjestelmät.

Koordinaation suunta 

Varsin yleisen asiantuntijanäkemyksen mukaan yhteismarkkinoiden 
esteetön toiminta edellyttää välittömän verotuksen jonkinasteista 
koordinointia. Silmäys verokoordinaatiota koskeviin ehdotuksiin 
osoittaa, että näin on ajateltu jo Euroopan talousyhteisön alkuajoista 
lähtien. Ensimmäinen merkittävä välitöntä verotusta koskeva harmo-
nisointiehdotus oli ns. Neumark-komitean aloite yritys ja osinkove-
rotuksen yhtenäistämiseksi vuonna 1962. Myöhemmin samansuun-
taisia ehdotuksia on tehty toistuvasti (ks. liite 13.2). Aihe on tullut 
entistä ajankohtaisemmaksi taloudellisen integraation etenemisen 
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myötä. Talous ja rahaliiton voimaantulo vuodesta 1999, sisämarkki-
naohjelman toteutuminen vuodesta 1993, välillisen verotuksen laaja 
harmonisointi ja toimintaympäristön yleinen kansainvälistyminen 
ovat korostaneet välittömän verotuksen puutteellisen koordinoinnin 
vaikutuksia erityisesti hyödyke ja pääomamarkkinoilla. 

Jonkinlainen käännekohta välittömän verotuksen koordinoinnissa ta-
pahtui 1990-luvun puolivälissä italialaisen Mario Montin tultua vero-
tuksesta vastaavaksi komissaariksi. Sitovaan lainsäädäntöön tähtää-
vä ohjaus väheni ja epävirallisten ohjauskeinojen merkitys korostui. 
Samalla verokoordinaation tavoitteet kytkettiin tiiviimmin muihin 
talous- ja yhteiskuntapolitiikan tavoitteisiin, kuten työllisyyden pa-
rantamiseen, talouskasvuun ns. prosesseihin (esim. Lissabonin pro-
sessi). Uutta lähestymistapaa viitoittivat ns. Montin  muistio vuonna 
1996 (kts. Terra ja Wattel, 2005, s. 282) ja myöhemmin komission 
tiedonanto (KOM/2001/260), joista jälkimmäinen määritteli koordi-
noinnin tavoitteet ja toimintaperiaatteet pidemmälle tulevaisuuteen.  

Epämuodollisen koordinaation (avoimen koordinaatio) lähestymis-
tapaa sovellettiin ensimmäiseksi välittömän verotuksen veropaketin 
ja siihen sisältyvän yritysverotuksen käytännesääntöhankkeen val-
mistelussa. Myöhemmin vastaava maiden väliseen vuoropuheluun 
perustuva koordinointitoimien valmistelu tuli käyttöön yhteisen yri-
tysveropohjan hankeen ja siirtohinnoittelusopimuksen (siirtohinnoit-
telufoorumi) valmistelussa. 

Seuraavassa tarkastellaan veropakettia ja yritysveropohjan harmoni-
sointihanketta hieman yksityiskohtaisemmin. Tavoitteena on arvioi-
da myös näiden hankkeiden taloudellisista perusteista käytyä keskus-
telua.

13.4.2 EU ja haitallisen verokilpailun estäminen

Lokakuussa 1997 komissio esitteli suunnitelman verotuksen koordi-
noinnista, jonka tavoitteina oli verotulojen vakauttaminen, sisämark-
kinoiden esteiden poistaminen ja työllisyyskehityksen parantaminen. 
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Välittömän verotuksen osalta suunnitelmassa ehdotettiin toimenpi-
dekokonaisuutta, jota alettiin kutsua veropaketiksi.

Veropaketti sisälsi kolme toisiinsa löyhästi liittyvää elementtiä, ehdo-
tukset korko- ja rojaltidirektiivistä ja talletusdirektiivistä (ks. edellä) 
sekä yritysverotuksen käytännesäännöistä sopimisen. Ensimmäinen 
elementti kytkeytyi verotuksen muodostamien esteiden poistamiseen 
sisämarkkinoilta. Kaksi jälkimmäistä osaa taas liittyivät haitallisen 
verokilpailun estämiseen ja tätä kautta jäsenmaiden verotuottojen va-
kauttamiseen. Joulukuussa 1997 Euroopan unionin neuvosto hyväk-
syi veropaketin valmistelun käynnistämisen.

Yritysverotuksen käytännesäännöissä on kyse jäsenvaltioiden poliit-
tisesta sitoutumisesta haitallisiksi katsottavien verotuskäytäntöjen 
poistamiseen ja pidättäytymiseen uusien säännösten käyttöönotosta. 
Säännöissä määritellään verosäännös tai -käytäntö haitalliseksi, jos se 
vaikuttaa merkittävällä tavalla taloudellisen toiminnan sijoittumiseen 
ja jos se johtaa maan yleistä verotuksen tasoa selvästi alempaan to-
siasialliseen verotuksen tasoon. Lisäksi edellytetään eräiden muiden 
tunnusmerkkien täyttymistä, kuten avoimuuden ja tietojen vaihdon 
puutteellisuutta sekä veroetujen kohdentumista rajalliseen verovel-
vollisten joukkoon. Tyypillistä haitallisiksi tuomituille säännöksille 
on, että ne on suunnattu ulkomaisille yrityksille näiden houkuttelemi-
seksi veroedun antajamaahan. 

asetti työryhmän, joka luovutti marraskuussa 1999 neuvostolle ra-
portin, jossa se luetteli 66 haitalliseksi katsottavaa verotussäännöstä, 
joista 40 sisältyi jäsenmaiden lainsäädäntöön. Loput 26 olivat jäsen-
maiden entisten siirto- ja alusmaiden säännöksiä. Veropaketti hyväk-

Haitalliset säännökset sovittiin poistettavaksi vuoden 2005 loppuun 
mennessä. Tämän tavoitteen on arvioitu yleisesti ottaen toteutuneen. 
Eräissä poikkeustapauksissa säännösten sallittua voimassaoloaikaa 
kuitenkin jatkettiin vuoden 2010 loppuun. 
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Haitallisen verokilpailun torjumisen arviointia

EU:n hanke haitallisen verokilpailun torjumiseksi pyrkii siis pois-
tamaan verosäännökset, jotka tarjoavat yleistä verotuksen tasoa ke-
vyemmän verotuksen kansainvälisen liiketoiminnan eräille herkkä-
liikkeisille toiminnoille. Tyyppiesimerkkinä näistä säännöksistä on 
pidetty Irlannin aiempaa, alennettua 10 prosentin yhtiöverokantaa, 
josta hyötyjät olivat suurelta osin monikansallisia teollisuusyrityksiä. 
Irlannin yleinen yhtiöverokanta oli 40 prosenttia. Toinen esimerkki 
on Belgian coordination center -järjestelmä, joka tarjosi ulkomaisil-
le monikansallisille konserneille mahdollisuuden perustaa Belgiaan 
yksikkö, jonka voiton veroaste oli veropohjan kapeuden takia käy-
tännössä lähellä nollaa. Molemmat järjestelmät tuomittiin käytänne-
sääntöjen vastaiseksi. 

Irlanti tunnetusti reagoi sen alennetun verokannan tuomitsemiseen 
käytännesääntöjen vastaiseksi alentamalla vuodesta 2003 yleisen 
yhteisöverokannan 12,5 prosenttiin. Samana vuonna myös Belgia 
alensi poikkeuksellisen paljon yhteisöverokantaansa (40 prosentista 
34 prosenttiin). Nämä ratkaisut antavat aiheen kysyä, mikä vaikutus 
veronhuojennusten rajoittamisella on maiden väliseen verokilpailuun 
ja yhteisöverotuottoihin. Vähentääkö se verokilpailua ja vahvistaa 
verotuottoja vai siirtääkö se vain verokilpailun käytäväksi yleisillä 
veroperusteilla? Jos lopputulos on viimeksi mainittu, mikä on tällöin 
vaikutus verokilpailun intensiivisyyteen ja edelleen verotuottoihin?

Kysymys on synnyttänyt joukon taloustieteellisiä tutkimuksia, jotka 
analysoivat huojennussäännösten poistamisen vaikutuksia valtioiden 
käyttäytymiseen verokilpailuteorian malleilla. Keen (2001) tarkaste-
lee kahta symmetristä maata, jotka kilpailevat kahdesta liikkuvuudel-
taan erilaisesta veropohjasta. Tutkimuksen mukaan kansainvälisesti 
koordinoitu huojennusten eliminoiminen liikkuvammalta veropohjal-
ta johtaa verokilpailun kiristymiseen vähemmän liikkuvasta veropoh-
jasta. Tämän seurauksena verotuotot vähenevät kaikissa koordinaati-
oon osallistuvissa maissa. Verotuoton lisäys, joka saadaan liikkuvan 
tuotannontekijän entistä ankarammasta verottamisesta, on pienempi 
kuin verotuoton aleneneminen, joka aiheutuu vähemmän liikkuvan 
tuotannontekijän verotuksen kevenemisestä. Keenin malli on varsin 
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pelkistetty. Kokonaisveropohja, josta maat kilpailevat, on kiinteä 
eikä riipu esim. säästämisen ja investointien kautta veroasteiden ta-
sosta. Mukana ei ole myöskään kolmansia maita. Tutkimus tarjoaa 
kuitenkin uuden näkökulman EU:n ja OECD:n hankkeita koskevaan 
keskusteluun. Alkuperäinen näkemys verotuottojen vahvistumisesta 
perustui oletukseen, että hankkeilla ei olisi vaikutusta maiden stra-
tegiseen käyttäytymiseen. Kun strategiset valinnat tuodaan mukaan, 
verotuottovaikutus voi olla jopa vastakkainen alun perin ajateltuun 
nähden.

Janeba ja Smart (2003) täydentävät Keenin (2001) asetelmaa tuomal-
la mukaan  kokonaisveropohjan riippuvuuden veroasteista. Riippu-
vuuden taustalla voidaan ajatella olevan veropohjan liikkuvuus suh-
teessa kolmansiin maihin tai verojen vaikutus kotimaiseen pääoman-
muodostukseen. Kuten Keen, myös Janeba ja Smart esittävät, että 
verotuksen koordinoiminen kahden maan muodostamassa unionissa 
siten, että liikkuvalle veropohjalle annetut huojennukset poistetaan, 
johtaa verokilpailupaineiden kohdistumiseen yleiseen verokantaan. 
Sen aleneminen kasvattaa kuitenkin Janeban ja Smartin asetelmas-
sa kokonaisveropohjaa. Lopputuloksena koordinaatio ei välttämättä 
johda verotuottojen laskuun vaan, riippuen veropohjien joustoista, 
saattaa kasvattaa tuottoja. Tarkastelu tarjoaa tietyin varauksin perus-
telun huojennusregiimien poistamiselle. On kuitenkin huomattava, 
että vaikutus syntyy verokilpailun tiivistymisen ja yleisten verokan-
tojen laskun välityksellä. EU:n perustelu Code of conduct -hankkeel-
le perustui toisenlaiseen vaikutusmekanismiin: verokilpailun oletet-
tiin vähenevän ja pääoma- ja yritysverotuksen yleistason nousevan.  

Janeba ja Smart (2003) ja Haupt ja Peters (2005) tarkastelevat myös 
hieman poikkeavaa koordinointimallia, jossa huojennusregiimejä ei 
poisteta kokonaan. Niille asetetaan sen sijaan tietyt verotuksen mini-
mitasoa koskevat vaatimukset. Tutkimukset osoittavat että huojen-
nusten osittainen rajoittaminen voi olla paras koordinointivaihtoeh-
to.

seuraavasti: Jos huojennusten vaihtoehtoiskustannukset maalle ovat 
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pieniä, maa valitsee tilanteessa, jossa koordinointi puuttuu, koko yh-
teisön kannalta ylisuuren määrän huojennuksia. Huojennusten vä-
hentäminen yhteisin sopimuksin voi tällöin parantaa yhteisön hyvin-
vointia. Koska EU:n haitallinen verokilpailuhanke fokusoituu sään-
nöksiin, jotka on suunnattu suppeille, selvärajaisille kohderyhmille 
(ring fencing), säännöksiin soveltuu ehkä kirjoittajien määrittelemä 
pienten vaihtoehtoiskustannusten vaatimus. Koordinointi voi siten 
olla kannatettavaa. Koordinoinnin ei kuitenkaan tule tähdätä huojen-
nusten täydelliseen poistamiseen.

13.4.3 Hanke yritysveropohjan harmonisoimiseksi

Vuonna 2001 komissio nosti kahdessa tiedonannossaan uudelleen 
esiin laajalti hyväksytyn käsityksen, jonka mukaan koordinoimaton 
kansallinen yritysverotus häiritsee monella tavalla sisämarkkinoi-
den tehokasta toimintaa (Kom/2001/260, Kom/2001/582). Se totesi 
useiden toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten kuten EMU:
n toteutumisen, välillisen verotuksen harmonisoinnin ja monikan-
sallisten yritysten merkityksen lisääntymisen voimistaneen tarvetta 
yritysverotuksen alueella tapahtuvaan koordinointiin. Komissio hah-
motteli kaksi toisiaan täydentävää etenemistietä. Ns. lyhyen tähtäi-
men toimenpiteet tähtäsivät tärkeimpien sisämarkkinoiden toimintaa 
häiritsevien veroesteiden korjaamiseen. Esimerkkeinä mainittiin mm. 
puutteet ulkomaisten tappioiden huomioonottamisessa monikansal-
listen yritysten verotuksessa ja siirtohinnoittelun valvontaan ja oikai-
semiseen liittyvät ongelmat. Näitä ongelmia voitiin ratkaista viemäl-
lä eteenpäin aiempia direktiiviehdotuksia ja täydentämällä voimassa 
olleita direktiivejä. Komission arvion mukaan kohdennetut toimenpi-
teet eivät kuitenkaan kykenisi poistamaan sitä perusongelmaa, mikä 
aiheutuu jäsenmaiden toisistaan poikkeavien kansallisten verojärjes-
telmien rinnakkaisesta soveltamisesta yhteismarkkinoilla. Nämä on-
gelmat ilmenevät yrityksille koituvina kustannuksina ja verotuksen 
tason vaihteluna erilaisissa yritysten sijoittumisvaihtoehdoissa. 
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Laatikko 13.3   Veropohjaharmonisoinnin käsitteistöä

Yhteinen yritysveropohja (Common consolidated tax base): Komission aloitteeseen
perustuva koordinointimalli, jossa useassa jäsenmaassa toimiville konserneille annetaan
mahdollisuus siirtyä konsernitason yhteisverotukseen. Verotettava tulo lasketaan
EU-tason harmonisoiduilla veropohjasäännöksillä. Veropohja jaetaan jäsenmaille jako-
säännöillä.

Kotivaltioverotus (Home state taxation, HST): Konsernitason veromalli, jossa konsernin
veropohjasäännökset määräytyvät konsernin kotimaan kansallisen lainsäädännön
mukaan. Veropohja jaetaan jäsenmaille jakosäännöillä.

Yhteisverotus (Unitary taxation, Group taxation): Verojärjestelmä, jossa taloudellinen ja
omistuksellinen kokonaisuus, joka voi koostua useasta juridisesti itsenäisestä ja eri
maiden lainsäädännön nojalla perustetusta yksiköstä, verotetaan yhtenä verotus-
yksikkönä. Muun muassa USA:n osavaltiotason tuloverotuksessa on yhteisverotuksen
piirteitä.

Erillisverotus (Separate taxation): Verotusyksikön määrää juridinen itsenäisyys. Jokai-
nen osakeyhtiö, osuuskunta ym. verotetaan itsenäisenä kokonaisuutena riippumatta siitä,
onko se osa laajempaa taloudellisesti ja omistuksellisesti yhtenäistä kokonaisuutta (kon-
sernia). Eri maiden verojärjestelmät noudattavat pääsääntöisesti erillisverotusta. Myös
kansainvälisten järjestöjen, kuten OECD:n ja YK:n harjoittama verokoordinointi perustuu
erillisverotusmalliin.

Jakomekanismi (Formula apportionment): Järjestelmä, jolla yhteisverotuksen piirissä
olevan yrityksen voitto jaetaan verotettavaksi niissä maissa, joissa yrityksellä on toimintaa
(Laatikko 13.4).

Markkinaehtoperiaate (Arm’s length pricing): Nykyisin voimassa oleva kansainvälisen
verotuksen keskeinen periaate, jonka mukaan konsernin sisäisten liiketoimien hintojen
tulee noudattaa vastaavia hintoja, mitä sovelletaan toisistaan riippumattomien osapuolten
välisessä kaupassa. Markkinaehtoperiaate sekä verotusoikeuden jakoa ja kansainvälisen
kaksinkertaisen verotuksen poistamista koskevat käytännöt ohjaavat nykyisin kansain-
välisten konsernien maksamien verojen jakautumisen maiden välillä (erillisverotuksessa).
Vastinpari yhteisverotuksen jakomekanismille.

Toisena toimenpidekokonaisuutena komissio ehdotti yhtenäisen yri-
tysveropohjasäännöstön käyttöönottamista eurooppalaisten konser-
nien verotukseen. Komissio nosti siinä lähempään tarkasteluun kaksi 
vaihtoehtoista järjestelmää, kotivaltioverotuksen (HST) ja yhtenäi-
sen yritysveropohjan mallin (CTB). Tiedonanto korosti, että yhte-
näistäminen kohdistuisi vain veropohjaan, verokannat jäisivät edel-
leen täysin jäsenmaiden omaan päätösvaltaan. Aloitteella oli kaksi 
keskeistä tavoitetta: vähentää koordinoimattomien kansallisten vero-
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järjestelmien yrityksille aiheuttamia kustannuksia ja vähentää mah-
dollisuuksia peiteltyyn voitonsiirtoon. Samalla ratkaisut poistaisivat 
automaattisesti myös ulkomaisten tappioiden vähentämiseen liittyvät 
puutteet, lieventäisivät kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen 
ongelmaa ja toisivat läpinäkyvyyttä verokilpailuun. 

Tiedonannossa ja sen yhteydessä julkistetussa selvityksessä 
(SEC/2001/1681) puhuttiin näkyvästi myös efektiivisen veroasteen 
vaihtelun aiheuttamasta investointien kohdentumisongelmasta Eu-
roopassa. Selvityksessä tämän osoitettiin kuitenkin perustuvan ensi-
sijaisesti eroihin yhteisöverokannoissa. Siksi veropohjaharmonisoin-
tia ei varsinaisesti perusteltu sillä. 

Yhtenäisen yritysveropohjan malli (CTB) 

Komission kaavailema malli toisi seuraavia muutoksia verrattuna ny-
kytilaan:

– Uusi monikansallisten yritysten verotettavan tulon laskentaa kos-
keva EU-tason säännöstö 

– Siirtyminen erillisverotuksesta yhteisverotukseen (konsernitason 
verotukseen)

– Jakomekanismi (formula apportionment) konsernitason veropoh-
jan jakamiseksi jäsenmaille (ks. laatikko 13.4)

Järjestelmän kohderyhmä olisi useassa jäsenmaassa toimivat kon-
sernit ja malli olisi valinnainen niin yrityksille kuin jäsenmaille-
kin. CTB-mallia koskeva valmistelu tapahtui aluksi komissiossa 
(KOM/2003/726). Vuoden 2004 lopussa valmistelu siirtyi jäsen-
maiden edustajien muodostamaan työryhmään, jonka tavoitteena on 
luoda veropohjaa koskevat periaatteet ja säännökset sekä keskustel-
la veropohjan jaon periaatteista. Huhtikuussa 2006 komissio julkisti 
suunnitelman, jonka mukaan ehdotus CBT-mallin käyttöönotosta an-
netaan vuoden 2008 loppuun mennessä (KOM/2006/157).
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Kotivaltioverotus (HST)

Kotivaltioverotus -malli perustuu vastavuoroisen tunnustamisen pe-
riaatteelle: jäsenmaan, jossa eurooppalaisella konsernilla on tytäryh-
tiö tai kiinteä toimipaikka, tulee tämän periaatteen nojalla hyväksyä 
konsernin verotettavan voiton laskeminen konsernin kotimaan (pää-
konttorin kotimaan) veropohjasäännösten mukaan. Yhteinen vero-
pohja jaetaan kaavamaisilla jakoperusteilla sijaintimaille. Järjestelmä 
poikkeaa siten yhteisen veropohjan mallista erityisesti siinä, että se 
nojaa jäsenmaiden lainsäädäntöön eikä EU-tason veropohjasäännök-
siä tarvita. HST-mallin sovelluskohteena on pidetty pieniä- ja keski-
suuria yrityksiä. Mallin on nähty tarjoavan mahdollisuuden nopeaan 
etenemiseen konserniverotuksen uudistamisessa Euroopassa, koska 
sen soveltaminen vaatisi vain niukasti hitaasti etenevää EU-tason 
säännöstöä.

Tammikuussa 2006 komissio esitteli yksityiskohtaisen suunnitelman 
pilottihankkeesta, jossa arvioitaisiin HST-järjestelmän käyttöönottoa 
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(COM/2005/702). Hankkeeseen osallistuvissa jäsenmaissa otettai-
siin HST kokeiluluonteisesti käyttöön viiden vuoden ajaksi, minkä 
jälkeen arvioitaisiin järjestelmän käyttökelpoisuutta. Mallin eteen-
päinviemisestä ei ole tehty vielä ratkaisuja. 

Jakomekanismi

Jakomekanismilla, joka on välttämätön osa sekä CTB- että HST-
mallia, tarkoitetaan järjestelmää, jolla konsernien usean jäsenmaan 
alueella syntynyt voitto jaetaan verotettavaksi näissä maissa. Jako 
perustuu konsernin toiminnan alueellista sijoittumista kuvaaviin ta-
loudellisiin muuttujiin, esimerkkinä pääomakanta, palkkasumma ja 
myynnit (ks. Laatikko 13.4). Aiheesta käyty keskustelu on yleensä 
lähtenyt siitä, että jakokaava perustuu yritystason muuttujiin. Jako 
voidaan luonnollisesti tehdä myös kokonaistason tietoja hyödyntäen, 
mutta mikrotason tietojen on nähty tuovan järjestelmälle vahvemman 
legitimiteetin.

Jakojärjestelmistä on kokemuksia useista liittovaltioista. Yhdysval-
loissa ja Kanadassa sitä on sovellettu mm. yritysveropohjan jaka-
misessa osavaltioille ja provinsseille.2 Yhdysvalloissa järjestelmään 
liittyy vain lievää koordinointia. Niinpä siellä ei ole yhtä yhteisesti 
sovittua jakokaavaa, vaan osavaltiot voivat tietyin rajoituksin valita 
jakokaavassa mukana olevat jakotekijät ja näille asetetut painoker-
toimet. Myöskään veropohjasäännökset eivät ole täysin yhtenäiset. 
Eurooppalaisessa keskustelussa on lähdetty täysin koordinoidusta 
järjestelmästä jossa sekä veropohja että jakokaava ovat tarkasti sään-
neltyjä.

Yritysveropohja harmonisoinnin taloudellista arviointia

Yritysveropohjan harmonisoinnista on käyty tiivistä taloustieteellistä 
-

kustelu nojaa merkittävissä määrin jakomekanismin soveltamisesta 
saatuihin kokemuksiin Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Näissä liittoval-

2 Kanadassa myös osa arvionlisäverotuotoista jaetaan jakojärjestelmällä provins-
seille.
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tioissa jakomekanismin vaikutuksia on tutkittu jo usean vuosikym-
menen ajan. Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti eurooppalaista yritys-
veropohjaharmonisointia puoltavia ja sitä vastustavia näkökohtia em. 
kirjallisuuden valossa. Lähtökohtana on edellä kuvatun tyyppinen 
harmonisointimalli, jonka elementtejä ovat konserniverotus, yhteiset 
veropohjasäännöt ja yritystason jakotekijöihin perustuva jakomeka-
nismi.  Verokantojen oletetaan jäävän harmonisoinnin ulkopuolelle.  

Siirtyminen yhteisverotukseen (konserniverotukseen), jossa konser-
nin tulovero lasketaan sen yhteenlasketun (konsolidoidun) voiton pe-
rusteella poistaa monia nykyisen verotuksen ongelmia. Mahdollisuus 
saavuttaa veroetuja peitellyillä voitonsiirroilla eliminoituu. Siirtohin-
noittelun valvonnan aiheuttamat kustannukset ja niiden oikaisemi-
seen liittyvät epäkohdat poistuvat. Konsernien eri maissa toimivien 
yksiköiden välisen tappiontasauksen verotukselliset esteet häviävät. 
Järjestelmään liittyvien konsernien verotus yksinkertaistuu. Näiden 
tekijöiden voidaan odottaa johtavan rajan ulottuvan liiketoiminnan 
kustannuksten vähenemiseen ja markkinoiden toiminnan tehostumi-
seen.

Malliin olennaisesti sisältyvä jakomekanismi voi kuitenkin synnyttää 
uusia vääristymiä. Jos yrityksen pääomakanta ja palkkasumma ovat 
mukana jakotekijöinä, konserni voi vaikuttaa kokonaisverotaakkaan-
sa muuttamalla näiden tekijöiden alueellista jakautumista. Inves-
toimalla ja työllistämällä matalan verokannan maassa, se kasvattaa 
ko. maan jako-osuutta konsernin voitosta ja siten siellä verotettavan 
voiton määrää. Mahdollisuus vaikuttaa verotaakkaan jakotekijöiden 
kautta alentaa pääoman ja työvoiman rajakustannuksia matalan vero-
kannan maissa ja nostaa niitä korkean verokannan maissa. 

Siten yhteisverotusmalli, joka sisältää tuotannontekijöihin perustuvan 
jakokaavan, vääristää yritysten sijaintipaikan valintoja kuten erillis-
verotuskin. Erillisverotuksessa matalat verokannat vetävät puoleensa 
voittoja ja voittoa tuottavaa toimintaa. Yhteisverotuksessa taas jako-
kaavan jakotekijät siirtyvät kohti matalia verokantoja. Se, kummassa 
verojärjestelmässä vääristymät ovat suurempia, riippuu mm. jakote-
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kijöiden painokertoimista, yrityksen kannattavuudesta ja yrityksen 
toiminnan jakautumisesta eri maihin (ks. Hietala ja Kari, 2005). 

Yhteisverotusmallissa esiintyvä yritysten insentiivi siirtää toimin-
toja matalan verokannan maihin johtaa luonnollisesti myös siihen, 
että valtiot alkavat kilpailla näistä toiminnoista. Yhteisverotusmalli 
ei siten poista verokilpailua. Kilpailu vain siirtyy entistä enemmän 
käytäväksi verokannoilla (ja muilla julkisen vallan välineillä kuten 
julkisilla tuilla ja infrastruktuurilla). Samoin se, mistä tarkasti otta-
en kilpaillaan, hieman muuttuu. Jos nykyisin maat havittelevat ve-
ronalennuksilla voittoja ja voittoa tuottavaa toimintaa, yhteisvero-
tuksessa maat puolestaan kilpailevat investoinneista, työntekijöistä 
ja muista tekijöistä, joilla jakokaava mittaa konsernin toiminnan alu-
eellista sijoittumista.

Taloudellisten käyttäytymisvaikutusten näkökulmasta yhteisverotus-
malli näyttää siis ongelmalliselta. On olemassa selviä argumentteja 
järjestelmän puolesta, mutta niiden vastapainoksi jakokaavalla on 
kyseenalaisia käyttäytymisvaikutuksia. 

Ongelmat liittyvät erityisesti jakokaavaan, joka hyödyntää mikrota-
son muuttujia ja jossa yrityksen sijoittumista kuvataan ainakin osaksi 
tuotannontekijöiden, kuten pääoman ja työvoiman käytöllä. Jos näis-
tä piirteistä voidaan luopua, ongelmat pienenevät. Keskustelussa on 
kuitenkin usein viitattu siihen, että yksittäisen yrityksen veropohjan 
jako joillain makrotason mittareilla saatettaisiin kokea summittaisek-
si ja siten epäoikeutetuksi. Tämä voisi vaikeuttaa järjestelmästä sopi-
mista maiden kesken.
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Liite 13.1  EU:n arvonlisäverotuksen keskeiset direktiivit ja 
päätökset

- Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä 
huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhden-
mukaistamisesta

-  Jäsenvaltioiden on korvattava nykyiset liikevaihtoverojärjestel-
mänsä yhteisellä arvonlisäverojärjestelmällä.

- Neuvoston direktiivi 68/221/ETY, annettu 30 päivänä huhtikuuta 1968, 
perustamissopimuksen 97 artiklassa määrättyjen keskimääräisten vero-
kantojen yhteisen laskentamenetelmän käyttöönotosta

- Kolmas neuvoston direktiivi 69/463/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 
1969, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistami-
sesta - arvonlisäveron käyttöönotto jäsenvaltioissa

- Neljäs neuvoston direktiivi 71/401/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 
1971, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistami-
sesta - arvonlisäverojärjestelmän voimaansaattaminen Italiassa

- Viides neuvoston direktiivi 72/250/ETY, annettu 4 päivänä heinäkuuta 
1972, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistami-
sesta - arvonlisäverojärjestelmän voimaansaattaminen Italiassa

- Kuudes neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä tou-
kokuuta 1977, 

-  jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistami-
sesta

- yhteinen arvonlisäverojärjestelmä
- yhdenmukainen määräytymisperuste

- Neuvoston direktiivi 77/799/ETY, annettu 19 päivänä joulukuuta 
1977, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avus-
ta välittömien verojen alalla

-  Jäsenvaltioiden on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja, jotka voi-
vat mahdollistaa niille tulo- ja varallisuusverojen asianmukaisen 
määräämisen, sekä kaikkia tietoja, jotka liittyvät valmisteverojen 
määräämiseen

- Kahdeksas neuvoston direktiivi 79/1072/ETY, annettu 6 päivänä jou-
lukuuta 1979, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta - maan alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille 
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suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset sään-
nöt

- Yhdestoista neuvoston direktiivi 80/368/ETY, annettu 26 päivänä maa-
liskuuta 1980, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta - Ranskan merentakaisten departementtien jättäminen di-
rektiivin 77/388/ETY soveltamisalan ulkopuolelle

- Neuvoston direktiivi 83/181/ETY, annettu 28 päivänä maaliskuuta 1983, 
direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamis-
alasta vapautettaessa tietty tavaroiden lopullinen maahantuonti arvon-
lisäverosta

- Viidestoista neuvoston direktiivi 83/648/ETY, annettu 19 päivänä jou-
lukuuta 1983, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta - yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täytäntöönpanoa 
koskevan määräajan pidentäminen Helleenien tasavallassa

-
monization of the laws of the Member States relating to turnover taxes 
- Deferment of the introduction of the common system of value-added 
tax in the Hellenic Republic 

- Kolmastoista neuvoston direktiivi 86/560/ETY, annettu 17 päivänä mar-
raskuuta 1986, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmu-
kaistamisesta - yhteisön alueelle sijoittautumattomille verovelvollisille 
suoritettavaa arvonlisäveron palautusta koskevat yksityiskohtaiset sään-
nöt

- Neuvoston direktiivi 91/680/ETY, annettu 16 päivänä joulukuuta 
1991, yhteisen arvonlisäverojärjestelmän täydentämisestä ja direktiivin 
77/388/ETY muuttamisesta verotuksellisten rajojen poistamiseksi

-  sisämarkkinoiden toteutuminen edellyttää verotuksellisten rajojen 
poistamista jäsenvaltioiden väliltä, ja sen vuoksi tuonnin verolli-
suus ja viennin verottomuus on lopullisesti lakkautettava jäsenval-
tioiden välisessä kaupassa,

-  jäsenvaltioiden välisten liiketoimien verotukselliset tarkastukset si-
säisillä rajoilla lakkautetaan näin ollen lopullisesti 1 päivästä tam-
mikuuta 1993,

-  tuonnin verollisuus ja viennin verottomuus olisi rajoitettava yhtei-
sen arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolisten alueiden kanssa suori-
tettuihin liiketoimiin

Luku13.indd   309 7.9.2006   15:53:16



Seppo Kari – Timo Rauhanen

310

- Neuvoston direktiivi 92/12/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 
1992, valmisteveron alaisia tuotteita koskevasta yleisestä järjestelmästä 
sekä näiden tuotteiden hallussapidosta, liikkumisesta ja valvonnasta

- sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta edellyttävät tavaroiden 
vapaata liikkuvuutta, valmisteveron alaiset tavarat mukaan luettuina:
- kivennäisöljyt, alkoholi ja alkoholijuomat, valmistettu tupakka
- voimaan 1.1.1993.

- Neuvoston direktiivi 92/111/ETY, annettu 14 päivänä joulukuuta 1992, 
direktiivin 77/338/ETY muuttamisesta ja toimenpiteistä arvonlisäveron 
yksinkertaistamiseksi

- Neuvoston direktiivi 94/4/EY, annettu 14 päivänä helmikuuta 1994, 
direktiivien 69/169/ETY ja 77/388/ETY muuttamisesta ja kolmansista 
maista tulevien matkustajien verovapautusten tason sekä yhteisömat-
koilla tehtyjen verottomien ostoksien rajojen nostamisesta

- 2000/185/EY: Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2000,
luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa alennettua arvonlisäverokan-
taa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin direktiivin 77/388/ETY 
28 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti

-  Kokeilun kesto rajataan enintään 1 päivän tammikuuta 2000 ja 31 
päivän joulukuuta 2002 välisen kolmivuotiskauden ajaksi

Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 
2003, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuk-
sen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta

- Council Directive of 12 December 2005 amending Directive 77/388/
EEC with regard to the length of time during which the minimum 
standard rate of VAT is to be applied

-
ber State as a percentage of the taxable amount and shall be the 
same for the supply of goods and for the supply of services. From 
1 January 2006 until 31 December 2010, the standard rate may not 
be less than 15 %.

-      Council Directive 2006/18/EC of 14 February 2006. Directive amending 
Directive 77/388/EEC to extend the facility allowing Member States 
to apply reduced rates of VAT to certain labour-intensive services

-  The experiment of reduced rates for labour-intensive services 
should therefore be extended until 31 December 2010 and it should 
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also be made possible for all Member States to take part in it under 
the same conditions.

Liite 13.2  Toteutumatta jääneitä harmonisointialoitteita vä-
littömässä verotuksessa1960–1995 (Lähde: Rada-
elli ja Kraemer, 2005a)

Neumark-komitean ehdotus 1962: Kaksikantajärjestelmään perustu-
va harmonisoitu yhtiöverotus. Jaetulla voitolla matala yhtiöverokan-
ta.
Segre’ -komitean raportti 1966: Komitean käsittelemän pääomamarkkinoi-
den liberalisoinnin arvioitiin edellyttävän välittömän verotuksen harmoni-
sointia.
van den Tempel –raportti 1970: Klassiseen järjestelmään perustuva yhte-
näinen yhtiöverojärjestelmä.
Komission kannanotot talous ja rahaliittoa koskevan Werner-raportin jäl-
keen 1971 ja 1972: Talous- ja rahaliiton toteuttaminen edellyttää verotuk-
sen harmonisontia.
Komission direktiiviehdotus 1975: Yhtiöverokannoille ala- ja yläraja. Yh-
tiöverojärjestelmien harmonisointi hyvitysjärjestelmään perustuen.
Euroopan Parlamentti 1979: Yritysveropohjan harmonisointi etusijalle.  
Komission ehdotus 1984: Tappiontasaussäännöksiä harmonisoitava.
Komission ehdotus 1989: Korkotuloille yhtenäinen lähdeverotus.
Komission direktiiviehdotus 1990: Yli rajan tappiontasauksen harmonisoi-
minen.
Ruding –raportti 1992: Raportissa ehdotetaan mm. ala- ja ylärajoja yhtiöve-
rokannalle ja lukuisia muita koordinointitoimia.
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14JOHTOPÄÄTÖKSET – 
MITEN VEROTUSTA TULISI UUDISTAA 

Reino Hjerppe – Seppo Kari – Jaakko Kiander

Suomalainen kasvumalli on muuttunut olennaisella tavalla viimei-
sen 20 vuoden aikana. Talouden rakenteet ja toimintatavat samoin 
kuin talouspolitiikan käytettävissä olevat välineet ovat muuttuneet. 
Korkean teknologian ja palvelualojen merkitys on kasvanut ja re-
surssipohjaisten raskaan teollisuuden alojen suhteellinen merkitys on 
pienentynyt. Samalla aiemmasta kiinteitä investointeja painottavasta 
ekstensiivisestä kasvusta on siirrytty osaamis- ja tietointensiiviseen 
kasvuun. Muutokset ovat enimmäkseen johtuneet ulkoisten olosuh-
teiden muutoksista, joihin on kansallisilla päätöksillä sopeuduttu. 
Euroopan integraatio ja talouden globalisaatio ovat tämän kehityksen 
taustatekijöitä.

Talouden vapautuminen säätelystä on heikentänyt entisiä talouden 
ohjauskeinoja. Pääomaliikkeiden, rahamarkkinoiden ja ulkomaisen 
omistuksen vapauttaminen ovat heikentäneet talouspoliittisen ohja-
uksen ja sääntelyn mahdollisuuksia. Suomen liittyminen Euroopan 
rahaliittoon on merkinnyt sitä, että entisestä joustavien ja säädeltyjen 
valuuttakurssien politiikasta on jouduttu luopumaan. Kansantalouden 
kilpailukyky on nyt turvattava muilla keinoin. Niinpä verotuksesta 
on tullut entistä tärkeämpi talouspolitiikan väline. 

Verojärjestelmään kohdistuu ristiriitaisia paineita. Verokilpailusta on 
tullut uusi kansallista päätöksentekoa rajoittava tekijä. Yritysten ja 
pääomien verotus on pidettävä kilpailukykyisellä tasolla, jotta vero-
pohja ei rapaudu. On myös tärkeää, että Suomi pysyy yritysten kan-
nalta houkuttelevana toimintaympäristönä ja että verojärjestelmä luo 
kannustimia pääomien ja osaamispohjan kasvattamiselle. Nämä te-
kijät puoltavat usein verotuksen keventämistä ja progressiivisuuden 
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lieventämistä. Toisaalta väestön ikääntymisen odotetaan kasvattavan 
jatkossa julkisia menoja. Julkisen talouden pitäisi pysyä vahvana, 
mikä luo puolestaan tarpeen ylläpitää kireää verotusta ja laajentaa 
veropohjia. Laajaa kannatusta saa myös osakseen pyrkimys tuloero-
jen kasvun rajoittamiseen.

Väestön ikääntyminen ja kasvavat terveys- ja hoivamenot eivät kui-
tenkaan kasvata ainoastaan julkisia menoja. On odotettavissa, että 
pitkäikäiset kotitaloudet tulevat tarvitsemaan myös omia säästöjä 
palveluiden ostamiseen. Siksi myös yksityistalouden pitäisi olla vah-

asuntosäästämisen lisäksi. Pitkäaikaissäästämisen verokohtelu on 
tässä suhteessa avainasemassa.

Yrityksille ja pääomien omistajille varallisuusaseman parantaminen 
tuli mahdolliseksi ja houkuttelevaksi vaihtoehdoksi jo 1990-luvulla, 
kun verokannustimet uudistusten myötä muuttuivat. Yritysten taseet 

on edelleen vaatimaton muihin teollisuusmaihin verrattuna.

Suomen verojärjestelmän merkittävin muutosvaihe ajoittuu 1980-
luvun loppuun ja 1990-luvun alkuvuosiin. Välillisessä verotuksessa 
siirryttiin eurooppalaiseen arvonlisäverotukseen. Välittömässä vero-
tuksessa yhtenäisen tuloveron periaatteisiin nojaava vanha järjestel-
mä korvattiin pohjoismaisella eriytetyllä tuloverotuksella. Uudet jär-
jestelmät laajensivat veropohjia poistamalla ylimääräisiä vähennyk-
siä ja huojennuksia ja ne osoittautuivat myös tehokkaiksi verotulojen 
kerryttäjiksi. Yritys- ja pääomatuloverouudistus poisti myös suuren 
joukon vanhaan järjestelmään sisältyneitä epäneutraalisuuksia. On-
gelmaksi jäi edelleen mm. ansio- ja pääomatulojen välinen suuri ero 
rajaveroasteissa, joka kaventui jonkin verran vuosina 1996–2006 
mm. tuloveronalennuksien tuloksena. 

Uudistuksissa syntynyt tuloverojärjestelmä noudattelee kuitenkin 
eräiltä osin edelleen vanhan tuloverotuksen ideoita. Nämä vanhat 
rakenteet synnyttävät erilaisia taloudellisen käyttäytymisen vääristy-
miä, jotka kohdistuvat säästämiseen, investointeihin, yritysten rahoi-
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tus- ja voitonjakovalintoihin, pääomien lukittumiseen, työn tarjon-
taan ja kysyntään jne.

Suomessa samoin kuin muuallakin on käyty keskustelua erilaisista 
radikaaleista tuloverotuksen uudistamisvaihtoehdoista. Eräs tällai-
nen paljon julkisuutta saanut reformimalli on Hallin ja Rabushkan 
tasavero, joka yhdistää tasaverokannan yksityiseen kulutukseen pe-
rustuvaan veropohjaan. Keskustelu on pitkälti keskittynyt mallin 
suhteelliseen verokantaan ja tästä seuraaviin mahdollisiin kielteisiin 
tulonjakovaikutuksiin. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että mal-
lin veropohjaratkaisu on poikkeuksellisen innovatiivinen. Se näyttäi-
si ratkaisevan valtaosan perinteisen tuloveron tehokkuusongelmista. 

Tasaveromallissa näyttäisi olevan kuitenkin ainakin kolme ongelmaa, 
jotka saattavat muodostaa esteen sen hyväksymiselle pohjoismaisessa 
ympäristössä. Se ei vastanne kansalaisten käsitystä oikeudenmukai-
sesta tuloverojärjestelmästä. Sen budjettineutraali soveltaminen vaa-
tisi suhteellisen korkeaa verokantaa, joka johtaisi tuntuvaan verotaa-
kan uudelleenjakoon veronmaksajien kesken. Lisäksi sen joustavuus 
eurooppalaisessa verokilpailuympäristössä olisi ratkaisevalla tavalla 
heikompi kuin esimerkiksi pohjoismaisen eriytetyn tuloveron. 

Mallin veropohjaratkaisusta saattaa kuitenkin löytyä hyödyllisiä ide-
oita lähivuosien kotimaiseen tuloverokeskusteluun. Hallin ja Rabush-
kan tasaveron rinnalla kansainvälisessä verouudistuskeskustelussa 
on ollut esillä useita muitakin vaihtoehtoja tuloverotuksen perusteel-
liseksi uudistamiseksi. Yhteistä näille kaikille malleille on se, että ne 
pyrkivät takaamaan perinteistä tuloverotusta yksinkertaisemman ja 
taloudellisilta käyttäytymisvaikutuksiltaan tehokkaamman ratkaisun 
erityisesti yritys- ja pääomaverotukseen. Malleja on tarkasteltu tä-
män kirjan luvuissa 10 ja 11.

Näitä malleja hyödyntäen voisi miettiä seuraavaa kehittämisvisiota: 
Yrityksessä syntyneen tulon verotuksessa poistettaisiin useita Suo-
men järjestelmän kasuistisia piirteitä ja siirryttäisiin soveltamaan 
joko ns. ACE-mallia tai RRA-mallia. Nämä järjestelmät poistavat 
yritystulon kahdenkertaisen verotuksen joko yrityksen verotuksessa 
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(ACE-malli) tai omistajan verotuksessa (RRA-malli). Näille järjes-
telmille on ominaista, että ne yksinkertaistavat verotusta ja johtavat  
yrityksen investointi, rahoitus- ja voitonjakopäätösten neutraaliin 
kohteluun.

Kotitalouksien säästämisen suosiminen voi olla perusteltua talous-
kasvun kiihdyttämiseksi. Säästämisen edistäminen sopii myös globa-
lisoituvan talouden olosuhteisiin. Säästöjen kautta esimerkiksi suo-
malaiset joko suoraan tai eläkesäästämisen kautta voivat päästä osal-
liseksi nopeasti kasvavista uusista markkinoista, joilla sijoitustuotot 
voivat olla hyviä. Toisaalta kotitalouksien parempi varallisuusasema 
auttaisi niitä myös suojautumaan taloudellisilta riskeiltä. Ns. SIVA-
työryhmä ehdotti äskettäin pitkäaikaissäästämisen kannustamista 
käyttäen argumenttina väestön ikääntymistä (Keskenään kilpailevat 
säästötuotteet, VM:n työryhmämuistioita 26/2003). Työryhmä ehdot-
ti eläkesäästämisen verotuen laajentamista niin, että se koskisi va-
kuutusyhtiöiden ohella muita sijoituspalvelujen tarjoajia. Verotuen 
muoto, säästöjen vähennyskelpoisuus, vastaa edellä käsiteltyä me-
noveromallia (ks. myös luvut 10 ja 11), kuitenkin niin että tuettujen 
säästöjen vuotuinen enimmäismäärä olisi rajoitettu. Voidaan kuiten-
kin kysyä eikö tätä mallia voisi yleistää myös muuhun kuin eläke-
säästämiseen.

Tuloverotuksen uudistamisen lisäksi joudutaan pohtimaan myös 
varallisuuteen kohdistuvan verotuksen ja kulutusverotuksen kehit-
tämistä. Kulutusverot ovat Suomessa ankarammat kuin useimmissa 
muissa maissa. Osin niiden vuoksi myös hintataso ja nimellispalkko-
jen taso on Suomessa eurooppalaista keskitasoa korkeampi. Kulutus-
verotuksen mahdollisilla uudistuksilla voidaan tavoitella nopeampaa 
siirtymistä kohti entistä palveluvaltaisempaa yhteiskuntaa ja siirty-
mistä pois ympäristöä kuormittavasta kulutuksesta. Arvonlisävero-
tuksen eri luokkien ja valmisteverojen hyödyntäminen tarjoaa tähän 
mahdollisuuksia. Lisäksi kulutusverotuksessa voidaan pyrkiä huomi-
oimaan myös tulonjakonäkökohtia. Jos paineet tuloverotuksen prog-
ression lieventämiseksi lisääntyvät, herää kysymys, olisiko mahdol-
lista lisätä kulutusverotuksen progressiota. 
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Merkittävä muutos varallisuuteen kohdistuvassa verotuksessa tapah-
tui, kun varallisuusvero poistettiin vuonna 2004. Sen jälkeen varal-
lisuuteen kohdistuviksi veroiksi jäivät kiinteistövero ja perintövero. 
Suomessa perintöveron tuotto on suurempi ja kiinteistöveron tuotto 
taas pienempi kuin monessa muussa teollisuusmaassa. Perintöveroa 
joudutaan todennäköisesti uudistamaan eräiden siihen liittyvien ja 
epäkohdiksi koettujen piirteiden vuoksi. Houkutus kiinteistöveron ki-
ristämiseen kasvanee samalla, vaikka kiinteistövero onkin kaikkialla 
varsin epäsuosittu. Varallisuuteen kohdistuvaan verotukseen liittyy 
nykyisin kuitenkin tulonjako-ongelmia. Sekä perintö- että kiinteis-
töverotus kohdistuvat pääosin pieniin ja keskisuuriin varallisuuksiin. 
Varallisuusveron poistaminen vähensi osaltaan tämän verotuksen 
alueen todellista progressiivisuutta.
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