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Oikeudenmukainen verotus
JHL:n tavoitteena on osallistua verotuksesta käytävään julkiseen keskusteluun asiantuntevana ja
ratkaisukeskeisenä organisaationa sekä tehdä vaikuttamistyötä liittyen verotuksesta tehtävään lainvalmisteluun.
Suomen vakaa ja menestyvä yhteiskunta on myös JHL:n etu. Se takaa, että julkiset palvelut toimivat. Palvelut
rahoitetaan pääosin verotuloilla.
Pidämme tärkeänä, että Suomessa on tulevaisuudessa mahdollisimman laajat ja tiiviit veropohjat sekä matalat
verokannat. Ne takaavat rahoituksen hyvinvointivaltion palveluluille.

JHL:n verokannat tiivistettynä
Julkisen talouden tasapaino saavutettava ilman suuria leikkauksia hyvinvointipalveluista
Leikkaukset hyvinvointipalveluista saattavat tuoda lyhyen aikavälin säästöjä, mutta pidemmällä aikavälillä
kääntyä tappioksi. Julkisen talouden tasapainon saavuttaminen on silti tärkeä tavoite, johon tulee pyrkiä muun
muassa veropolitiikan avulla. Yhteisillä verorahoilla rahoitetut julkiset palvelut yhdessä toimivan yrityssektorin
kanssa luovat selkärangan yhteiskunnallemme.

Suomen korkeaa veroastetta voidaan perustella hyvinvointipalvelujen rahoittamisella
Suomessa on kansainvälisesti vertailtuna korkeatasoiset ja kohtuuhintaiset julkiset palvelut. Myös korruptio on
Suomessa kansainvälisesti vertailtuna harvinaista. Laadukkaiden palvelujen rahoittamiseksi tarvitaan runsaasti
resursseja, joita rahoitetaan esimerkiksi verotuloilla.
Ilman korkeaa veroastetta nykymuotoisen
hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen ei olisi mahdollista.

Julkisessa keskustelussa tulisi huomioida veropolitiikan tavoitteet nykyistä paremmin
Julkinen keskustelu verotuksesta ja sen kireydestä on usein polarisoitunutta, joskus jopa yksipuolista.
Verokeskustelua olisi tärkeä käydä noteeraamalla nykyistä useammin muun muassa julkisten palvelujen
rahoituspohja sekä eriarvoistumisen- ja haitallisen toiminnan ehkäiseminen, joihin veropolitiikalla voidaan
vaikuttaa.

Suomen kokonaisveroastetta voidaan tarvittaessa nostaa maltillisesti
Julkisten palvelujen rahoitustarve, väestön ikääntyminen ja talouskriiseistä jäänyt velkataakka edellyttävät, että
julkisen talouden tulopuolta on vahvistettava. Tulopuolta ja kokonaisveroastetta voidaan vahvistaa
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kasvattamalla työllisyysastetta, tiivistämällä pääomatulojen ja omistamisen verotusta, tilkitsemällä veropohjan
aukkoja ja karsimalla tarpeettomia verotukia.

Työn verotuksen kiristymistä on pyrittävä välttämään
Suomessa työn verotus on kansainvälisesti vertailtuna kohtuullisen kireää. Vaikka JHL tavoittelee
kokonaisveroasteen nostoa, olisi se pyrittävä toteuttamaan ilman työn verotuksen kiristämistä. Työn
verottamisen sijaan verotuloja voidaan kerätä enemmän siirtämällä verotuksen painopistettä kohti
omistamisen ja haittojen verottamista.

Verotuksen tulee olla mahdollisimman neutraalia
Neutraali verotus ei pyri ohjaamaan verovelvollisen toimintaa ja aiheuttaa mahdollisimman vähän muutoksia
käyttäytymisessä. Neutraali verotus ei lähtökohtaisesti aseta erilaisia ihmisiä tai yrityksiä erilaiseen asemaan.
Neutraalin verotuksen ilmentymä on esimerkiksi tilanne, jossa samasta tulosta maksetaan veroa samoilla
verokannoilla. Neutraalista verotuksesta voidaan poiketa, jos tarkoituksena on puuttua esimerkiksi tulonjakoon
tai haitallisen toiminnan vähentämiseen.

Veropohjia laajentamalla ja tiivistämällä voidaan yksittäiset verokannat pitää matalina
Yksittäiset verokannat voidaan pitää matalampina, kun veroja kerätään mahdollisimman monesta eri lähteestä.
Lisäksi tilkitsemällä veropohjan aukkoja, jotka mahdollistavat aggressiivisen verosuunnittelun ja verojen
kiertämisen, voidaan kasvattaa verotuloja nostamatta verokantoja.
Sama veropotti voidaan kerätä laajalla veropohjalla sekä matalalla verokannalla tai korkeilla verokannoilla ja
kapeilla veropohjilla. JHL peräänkuuluttaa, että veroja kerätään nykyistä useammista lähteistä ja että yksittäiset
verokannat pyritään pitämään mahdollisimman matalina.

Verojärjestelmän tehokkuutta tulee kehittää investoimalla automatisointiin ja valvontaan
Verojen maksun tulee olla helppoa ja valvonnan mahdollisimman tehokasta. Verojen maksamista ja valvontaa
voidaan kehittää panostamalla prosessien automatisointiin ja ottamalla huomioon uudenlaisten
yritystoimintamuotojen ja teknologioiden tuomat mahdollisuudet ja haasteet.

Verojärjestelmän tulee olla ennustettavaa ja johdonmukaista
Verojärjestelmän ennustettavuus tarkoittaa, että yritykset ja kotitaloudet voivat tehdä pitkän tähtäimen
päätöksiä ilman riskiä siitä, että verojärjestelmän muutokset aiheuttavat suuria ennalta-arvaamattomia
vaikutuksia taloudellisille päätöksille. Johdonmukainen verojärjestelmä puolestaan tarkoittaa
verolainsäädäntöä, joka ei poukkoile eri suuntiin esimerkiksi hallituskausien välillä.

3

Veroilla ehkäistävä ympäristölle ja terveydelle haitallista toimintaa
Veroilla ja veronluonteisilla maksuilla nostetaan terveydelle ja ympäristölle haitallisten hyödykkeiden tai
palvelujen hintaa, mikä puolestaan vähentää näiden kulutusta tai siirtää kulutustottumuksia muihin vähemmän
haitallisiin vaihtoehtoihin.
Saaduilla verotuloilla voidaan paikata haitallisesta toiminnasta koituvia lisäkustannuksia, kuten sosiaali- ja
terveyspalvelujen lisääntynyttä käyttöä tai ympäristöhaittojen ennaltaehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä.

Verotuksen tulee olla oikeudenmukaista
Oikeudenmukainen verotus edellyttää ainakin horisontaalista ja vertikaalista oikeudenmukaisuutta.
Horisontaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, että samanlaisessa taloudellisessa asemassa olevia
verovelvollisia kohdellaan verotuksessa samalla tavalla. Vertikaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa, eri
asemassa olevia verovelvollisia kohdellaan eri tavoin. Käytännössä oikeudenmukaista verotusta vaalitaan
progressiivisella verotuksella ja varmistamalla, että verojen välttämiseen ei löydy laillisia keinoja.

Suomen on tuettava kansainvälisiä verosopimuksia, jotta verolainsäädäntöä voidaan
harmonisoida maiden rajojen yli
Maiden välillä on merkittäviä eroja verolainsäädännön osalta. Globalisoituneessa maailmantaloudessa maiden
väliset erot saattavat johtaa haitalliseen verokilpailuun, joka rapauttaa veropohjaa ja pienentää kerättyä
veropottia.
Verolainsäädännön harmonisointi, kuten globaali minimiyhteisöverokanta estäisivät haitallista verokilpailua ja
antaisivat paremmat edellytykset yhteiskunnan rahoittamiselle.

Suomen tulee tukea aktiivisesti EU:n ja OECD:n toimia yritysverotuksen uudistamiseksi sekä
haitallisen verokilpailun, aggressiivisen verosuunnittelun ja veronkierron kitkemiseksi.
•
•

•

yhteinen yhdistetty veropohja (CCCTB): monikansallisia yrityksiä verotettaisiin yhtenä yksikkönä niin,
että koko konsernin voitot ja tappiot lasketaan yhteen ja verotulot jaetaan maiden kesken sen
mukaan, missä arvioidaan arvon syntyneen.
yritysten julkinen maakohtainen raportointi (pCBCR) tekisi yritysten veronmaksusta avointa ja
mahdollistaisi puuttumisen verojärjestelyihin. Maakohtainen raportointi edistäisi avoimuutta
tekemällä julkisiksi maakohtaiset tiedot esimerkiksi työntekijöiden määrästä, voitosta, liikevaihdosta
ja maksamistaan tuloveroista.
vähimmäistaso yhteisöverolle: tavoitteena on pysäyttää haitallinen kilpailu kohti mahdollisimman
matalia veroasteita, joilla yrityksiä houkutellaan maahan.
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Suomen tulee edistää komission esitystä siirtyä sopimaan veroasioista
määräenemmistöpäätöksillä nykyisen yksimielisyysvaatimuksen sijaan.
Komissio on ehdottanut, että veroasioissa siirrytään määräenemmistöpäätöksiin nykyisen
yksimielisyysvaatimuksen sijaan. Tällä hetkellä yksittäinen jäsenmaa voi estää verotuksen
oikeudenmukaisuuden kannalta tarpeelliset päätökset.

Perustelut verokannoille
Julkisen talouden tasapaino saavutettava ilman suuria leikkauksia
hyvinvointipalveluista
Suomen julkinen talous on ollut alijäämäinen pitkään ja väestön ikääntyminen sekä ilmastonmuutos aiheuttavat
menojen kasvua tulevaisuudessa. On myös väistämätöntä, että tulevaisuudessa kohtaamme uusia talouskriisejä,
joiden vaikutusten pehmentäminen edellyttää vahvaa julkista taloutta. Tavoitteeseen tulisi kuitenkin päästä siten,
että vältyttäisiin leikkaamasta julkisista palveluista.
Julkiset palvelut, kuten julkinen terveydenhuolto, -liikenne, -koulutus, ympäristöpalvelut ja tulonsiirtojärjestelmä
tukevat kansalaisten hyvinvointia ja talouskasvua. Leikkaukset edellä mainituista palveluista heikentävä
kansalaisten hyvinvointia, kasvattavat eriarvoistumista ja mahdollisesti pienentävät kansantalouden tuottavuutta
tulevaisuudessa.
Leikkaukset julkisista palveluista tuovat yleensä lyhyen aikavälin säästöjä, mutta pidemmällä aikavälillä säästöt
voivat muuttua kustannuksiksi. Leikkaukset esimerkiksi koulutusjärjestelmästä ja terveydenhuollosta voivat
aiheuttaa osaamistason ja väestön terveystason heikkenemisen, mikä saattaa näkyä pitkällä aikavälillä saatavilla
olevan työvoiman laadun heikkenemisenä.
Kansantalouden menojen tulojen tasapaino ilman mittavia leikkauksia voidaan saavuttaa kasvattamalla
työllisyyttä ja tuottavuutta sekä keräämällä nykyistä enemmän veroja.
Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu punaisella käyrällä julkisen talouden vuosittaista yli- tai alijäämää
miljardeina euroina Tilastokeskuksen tietojen avulla. Lisäksi kuviossa on havainnollistettu pystysuorilla palkeilla
valtion (sininen), kuntien (oranssi) ja sosiaaliturvarahastojen (harmaa) osuudet julkisen talouden yli- ja alijäämistä.
Kuviosta havaitaan, että Suomen julkinen talous on ollut huomattavasti alijäämäinen vuoden 2008 alkaneesta
finanssikriisistä eteenpäin. Kuviosta nähdään myös selkeästi koronapandemian aiheuttamien menojen nopea
kasvu vuoden 2020 osalta.
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Talouden tasapainottaminen vaikeutuu tulevaisuudessa entisestään, sillä Suomen väestö ikääntyy nopeasti
tulevien vuosikymmenten aikana. Väestön ikääntymisen lisäksi syntyvyys on Suomessa matalaa, minkä vuoksi
tulevina vuosina veroja maksavaa työvoimaa on nykyistä vähemmän ilman työperäistä maahanmuuttoa.
Väestön ikääntymistä voidaan havainnollistaa väestöllisen huoltosuhteen avulla. Alla olevassa kuviossa on
Tilastokeskuksen ennuste Suomen väestöllisen huoltosuhteen kehityksestä vuoteen 2050 asti. Kuviosta havaitaan
väestöllisen huoltosuhteen ennustettu nopea heikkeneminen seuraavien 30 vuoden aikana. Alla olevan kuvion
väestöllinen huoltosuhde kertoo, kuinka monta yli 64-vuotiasta henkilöä on jokaista 100 työikäistä 15–64vuotiasta kohden.

6
Väestön ikääntyminen tulee lisäämään ikäsidonnaisia julkisia menoja huomattavasti, minkä vuoksi Suomi tarvitsee
nykyistä enemmän verotuloja.

Suomen korkeaa veroastetta voidaan perustella
hyvinvointipalvelujen rahoittamisella
Suomen yhteiskunnan menestys perustuu vahvaan osaamiseen, korkeaan työllisyyteen ja luottamukseen. Edellä
mainittuja voidaan tukea muun muassa vahvalla julkisen sektorin palvelutuotannolla.
Kansalaisille ja yrityksille julkinen sektori näyttäytyy muun muassa toimivina liikenneväylinä, laadukkaan
terveydenhuoltojärjestelmänä, luotettavana oikeuslaitoksena, kouluttautumismahdollisuuksina sekä kattavana
turvaverkkona sairauden ja työttömyyden varalle.
Kattavan palveluverkon ylläpitäminen vaatii etenkin rahallisia panostuksia julkiselta sektorilta, eli valtiolta ja
kunnilta. JHL pitää tarkoituksenmukaisena, että suomalaista hyvinvointivaltiota ylläpidetään myös
tulevaisuudessa vähintään saman tasoisena.
Ylläpitäminen vaatii tulevaisuudessa enemmän rahallisia panostuksia muun muassa väestön ikääntymisen ja
ilmastonmuutoksen torjunnan vuoksi. Hyvinvointivaltion säilyttämisen ja tulevien haasteiden vuoksi JHL pitää
tarkoituksenmukaisena pitää yllä Suomen verrattain korkeita veroasteita.
Suuret verotulot mahdollistavat kattavat julkiset palvelut
Verotuksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on rahoittaa laadukkaat julkiset palvelut. Julkisuudessa käytävässä
keskustelussa painotetaan usein rahamäärää, joka yrityksiltä ja yksilöitä kerätään, mutta harvemmin verorahoilla
saatuja julkisia palveluita.
Vuonna 2019 julkisyhteisöt, eli valtio sekä kunnat ja kuntayhtymät käyttivät yhteensä yli 112 miljardia euroa
julkisten palvelujen järjestämiseen. Alla olevassa taulukossa on lueteltu julkisen sektorin rahankäyttöä eri
kohteiden välillä.

Julkisen hallinnon nettomenot yhteensä*:

112,24

Yleinen julkishallinto
Toimeenpano- ja lainsäädäntöelimet, finanssi- ja veroasiat, ulkoasiainhallinto
Taloudellinen apu ulkomaille
Yleiset hallintopalvelut
Perustutkimus
Yleisen julkishallinnon tutkimus ja kehittäminen
Muut yleisen julkishallinnon palvelut
Julkisen velan hoitoon liittyvät taloustoimet
Hallinnon eri tasojen väliset yleisluonteiset siirrot

12,58

Puolustus
Sotilaspuolustus
Siviilipuolustus
Sotilasapu ulkomaille
Puolustustoiminnan tutkimus ja kehittäminen

2,67
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Puolustus, muualla luokittelematon
Yleinen järjestys ja turvallisuus
Poliisitoimi
Palo- ja pelastustoimi
Tuomioistuimet
Vankilalaitos
Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvä tutkimus ja kehittäminen
Yleinen järjestys ja turvallisuus, muualla luokittelematon
Elinkeinoelämän edistäminen
Yleiset talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työvoimapalvelut
Maa, metsä, kala - ja riistatalous
Polttoaine- ja energiahuolto
Kaivostoiminta, teollisuus ja rakentaminen
Liikenne
Viestintä
Muut toimialat
Elinkeinoelämän tutkimus ja kehittäminen
Elinkeinoelämään liittyvät asiat, muualla luokittelematon
Ympäristönsuojelu
Jätehuolto
Jätevesihuolto
Ympäristön pilaantumisen torjunta
Biologisen monimuotoisuuden ja maisemansuojelu
Ympäristönsuojelun tutkimus ja kehittäminen
Ympäristön suojelu, muualla luokittelematon
Asuminen ja yhdyskunnat
Asuinolojen kehittäminen
Yhdyskuntakehitys
Vesihuolto
Katuvalaistus
Asumisen ja yhdyskuntapalvelujen tutkimus ja kehittäminen
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut, muualla luokittelematon
Terveydenhuolto
Terveydenhuolto
Lääkevalmisteet, lääkintälaitteet ja välineet
Avohoitopalvelut
Sairaalapalvelut eli laitoshoito
Yleiset terveydenhuoltopalvelut
Terveydenhuoltoalan tutkimus ja kehittäminen
Terveydenhuolto, muualla luokittelematon
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto
Virkistys- ja urheilupalvelut
Kulttuuripalvelut
Radio, televisio- ja julkaisutoiminta
Uskonnollisten ja aatteellisten yhteisöjen tukeminen
Vapaa-ajan, kulttuurin ja uskonnon tutkimus ja kehittäminen
Vapaa-aika, kulttuuri ja uskonto, muualla luokittelematon
Koulutus
Esiasteen ja alemman perusasteen koulutus

2,45

8,45

0,35

0,21

14,74

3,14

12,36
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Ylemmän perusasteen ja keskiasteen koulutus
Keskiasteen jälkeinen koulutus, ei korkea-aste
Korkea-asteen koulutus
Tutkintoon johtamaton koulutus
Koulutuksen tukipalvelut opiskelijoille
Koulutuksen tutkimus ja kehittäminen
Koulutus, muualla luokittelematon

Sosiaaliturva
Sairaus ja toimintarajoitteisuus
Vanhuus
Lesket ja muut edunsaajat
Perhe ja lapset
Työttömyys
Asuminen
Sosiaalinen syrjäytyminen, muualla luokittelematon
Sosiaaliturvan tutkimus ja kehittäminen
Sosiaaliturva, muualla luokittelematon

55,28

*Taulukossa esitellyt luvut ovat sulautettuja julkishallinnon nettomenoja, eli kokonaismenoja, joista on vähennetty saadut myynti- ja
maksutulot sekä tuotos omaan loppukäyttöön. Lisäksi luvuista on putsattu alasektoreiden väliset tulonsiirrot, kuten valtion ja
paikallishallinnon väliset siirrot.

Kaikki edellä esitellyn taulukon palvelut rahoitetaan pääosin verojen ja veronluonteisten maksujen avulla. Osa
julkisten palvelujen rahoituspohjasta tulee kuitenkin asiakasmaksuista, joita kerätään esimerkiksi sairaala- ja
päivähoitomaksuilla. Jokainen suomalainen käyttää valtaosaa näistä palveluista jossakin elämänvaiheessa.
Monet Suomessa tarjotut julkiset palvelut koetaan itsestään selvyydeksi, mutta todellisuudessa niiden
järjestäminen on vaatinut pitkäjänteistä yheiskunnan kehittämistä ja suurta määrää verotuloja.
Kattavia ja laadukkaita julkisia palveluita voidaan pitää korkean veroasteen vastapainona. Korkealla verotuksella
suomalaiset saavat käyttöönsä poikkeuksellisen hyvät julkiset palvelut.
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Julkiset
palvelut

Korkea verotus painaa
kulutusmahdollisuuksia
alas

Verotus

Julkiset

palvelut

nostavat kansalaisten
elintasoa ylös.

Matalat verot, kalliit palvelut?
Suomessa verovaroilla tuetaan laajasti julkisia palveluita, kuten kattavaa terveydenhuoltojärjestelmää.
Suomessa monet palvelut ovat edullisia ja kaikkien saatavilla. Näin ei kuitenkaan ole kaikissa maissa.
Yhdysvalloissa kokonaisveroaste on kansainvälisesti vertailtuna matala (24,5 prosenttia), mikä tarkoittaa muun
muassa, että bruttotuloista jää enemmän rahaa käytettäväksi. Samalla kuitenkin osa palveluista, jotka
Suomessa ovat maksuttomia tai erittäin halpoja ja kaikkien saatavilla, ovat Yhdysvalloissa verrattain kalliita tai
vain yksityisen vakuutuksen piirissä olevien saatavilla.
Esimerkiksi MTV-uutisten tuottamassa artikkelissa käydään läpi esimerkkejä, joissa terveydenhuollon
asiakasmaksut ovat huomattavasti korkeampia Suomeen verrattuna.
Vaikka useissa tapauksissa yksityinen vakuutus työpaikan tarjoamana tai itse ostettuna korvaa valtaosan
sairaalamaksuista, ovat suoraan asiakkaalta veloitetut maksut monesti huomattavan suuria ja joskus jopa niin
suuria, että yksittäisen henkilön talous kaatuu maksujen vuoksi.
Myös lasten päivähoito on Yhdysvalloissa huomattavasti kalliimpaa. Päivähoitomaksujen korkeaa hintaa
käydään hyvin läpi YLE:n artikkelissa.
Monet palvelut, jotka Suomessa rahoitetaan julkisen sektorin verovaroilla saattavat olla muissa valtioissa
markkinaehtoisia ja huomattavasti kalliimpia kuluttajan näkökulmasta.
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Alla olevissa infograafeissa on esimerkkejä julkisista palveluista, joiden tuottaminen maksaa huomattavasti
enemmän, kuin niistä perittävät maksut. Itseasiassa monet julkiset palvelut ovat maksuttomia niiden käyttäjille.
Jos julkisen sektorin keräämää veropottia leikattaisiin, jouduttaisiin mahdollisesti korottamaan palvelujen
asiakasmaksuja tai leikkaamaan palvelujen tasosta.

Todellinen kustannus

Terveydenhuolto

Asiakasmaksu

Terveyskeskuskäyn�

max 20,90 € / käyn�

84 € / käyn�

Vuodeosastohoito

max 49,50 € / vuorokausi

255 € / vuorokausi

Hammashoito

max 13,30 € / käyn�

86 € / käyn�

Fyysinen
erikoisairaanhoito

41,70 € / vuorokausi

1 065 € / vuorokausi
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Myös lääkkeiden käyttö on useissa hyvinvointivaltioissa vahvasti julkisen sektorin tukemaa. Lääkkeiden
kulutuksesta maksetaan itse vuositasolla noin 580 euroa ja loput lääkekuluista korvataan julkisen sektorin varoista.
Myös 580 euron kulukattoon asti lääkkeiden kulutuksesta kela korvaa merkittävän osan riippuen lääkkeen
korvausryhmästä.

Verokeskustelussa tulisi huomioida nykyistä enemmän niillä
rahoitetut hyvinvointipalvelut
JHL pyrkii huomiomaan verotukseen liittyvässä keskustelussa ja kannanmuodostuksessa entistä vahvemmin
veroilla rahoitetut hyvinvointipalvelut ja kattavan turvaverkon. Suomessa käytävässä verokeskustelussa
painotetaan usein kireän verotuksen aiheuttamia hyvinvointitappioita ja kannustinongelmia. Lisäksi
verokeskustelu kytketään liian harvoin julkisiin palveluihin ja hyvinvointiyhteiskunnan rahoittamiseen.
On hyvä tiedostaa, että kireä verotus aiheuttaa joissain tapauksissa hyvinvointitappioita heikentyneiden
taloudellisten kannustimien vuoksi, mutta samalla tulisi pohtia, miten hyvinvointipalvelujen kestävä rahoituspohja
tukee koko yhteiskunnan hyvinvoinnin kasvua.
Verotuksesta käytävä keskustelu on nykymuotoisena yksipuolista ja keskittyy liian usein taloudellisten
kannustimien vaalimiseen. JHL katsoo, että julkista keskustelua tulisi viedä nykyistä enemmän kohti verorahoilla
saatavia hyvinvointipalveluita.

Kireän verotuksen aiheuttama hyvinvointitappio
Verotuksen hyvinvointitappiolla tarkoitetaan taloudellista menetystä verotuksen aiheuttamien
käyttäytymisvaikutusten vuoksi. Esimerkiksi työn verottaminen aiheuttaa hyvinvointitappioita, jos työstä
maksettavat verot nousevat korkealle ja työpanoksen määrä vähenee.
Henkilö A työskentelee 3500 euron kuukausipalkalla ja hän maksaa veroja bruttotuloistaan 20 prosenttia
(700e), jolloin hänelle jää nettotuloja 2800 euroa. Jos verotusta päätetään kiristää siten, että henkilö A joutuu
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maksamaan veroja 80 prosenttia (2800 euroa) palkastaan, jää hänelle käytettäväksi verojen jälkeen enää 700
euroa.
Tällaisessa tilanteessa on hyvin todennäköistä, että henkilö A jättäytyy työmarkkinoiden ulkopuolelle, eikä enää
ota vastaan tarjottua työtä. Näin myös julkisen sektorin keräämä veropotti pienenee ja tehdyn työn määrä
vähenee. Kun töitä tehdään vähemmän verotuksen aiheuttaman kiilan vuoksi, pienenee myös yhteiskunnan
kokonaishyvinvointi.
Esimerkki ei vastaa todellisuutta, sillä 80 prosentin veroaste keskituloiselle henkilölle ei ole realismia. Esimerkillä
pyritään vain havainnollistamaan verotuksen aiheuttamia mahdollisia käyttäytymisvaikutuksia.

Verotulojen avulla saatavien palveluiden hyvinvointituotto
Kuten aiemmassa esimerkissä havainnollistettiin, johtaa kireä työn verotus mahdollisesti tehdyn työn
vähenemiseen. On kuitenkin tärkeä muistaa, että kattavilla hyvinvointipalveluilla tuetaan koko Suomen
hyvinvoinnin kehitystä ja niille voidaan joissain tapauksissa laskea arvio hyvinvoinnin kasvun tuotosta.
Esimerkiksi valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) tekemällä tutkimuksella osoitetaan, että
syrjäytymisen ehkäisemiseen kanavoidulla tukirahoituksella oli merkittävä positiivinen vaikutus oppilaiden
hakeutumisessa toisen asteen koulutukseen. Nuorten hakeutumisella toisen asteen opintoihin on
kansantalouden tehokkuutta ja hyvinvointia lisäävä vaikutus.
Vastaavia hankkeita voidaan toteuttaa julkisen sektorin keräämillä verotuloilla, mikä tulisi ottaa useammin
huomioon verokeskusteluissa.
Lisää esimerkkejä hyvinvointipalvelujen hyödyistä löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilta

Suomen kokonaisveroastetta voidaan tarvittaessa nostaa
maltillisesti
Suomen kokonaisveroaste on kansainvälisesti vertailtuna korkea. Vertailu osoittaa kuitenkin, että useamman
relevantin vertailumaan, kuten Ruotsin ja Tanskan kokonaisveroasteet ovat Suomea korkeammat.
Suomen, sekä muiden Pohjoismaiden korkeita kokonaisveroasteita selittävät kattavat julkiset palvelut ja
sosiaaliturvajärjestelmät, joiden ylläpitäminen edellyttää verotuloja. Vertailussa on hyvä huomioida, että
kokonaisveroasteen suuruuteen vaikuttaa myös työllisyysaste, joka esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on hieman
korkeampi.

Kokonaisveroasteiden

vertailu

etenkin

Tanskaan

ja

Ruotsiin

osoittaa,

että

Suomen

kokonaisveroastetta voitaisiin tarvittaessa nostaa, jotta julkista taloutta saataisiin vietyä kohti tasapainoa.
Alla olevassa kuviossa vertaillaan kokonaisveroasteiden tasoja eri maiden välillä vuonna 2019. Suomen
kokonaisveroaste (sininen palkki) vuonna 2019 oli 42,2 prosenttia.
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Maissa, joissa palvelut tarjotaan pääosin yksityisen sektorin toimesta, ovat kokonaisveroasteet keskimäärin
matalammat Pohjoismaihin verrattuna.
Suomen kokonaisveroaste oli vuonna 2016 43,7 prosenttia vuoden 2019 42,2 prosentin sijaan, mikä tarkoittaa 1,5
prosenttiyksikön eroa. Vuoden 2019 bruttokansantuotteesta 1,5 prosenttiyksikköä tarkoittaisi noin 3,6 miljardia
euroa lisätuloja (ilman käyttäytymisvaikutuksia) julkiseen talouteen. Näin ollen julkisen sektorin alijäämän
kattamiseksi olisi tärkeä pohtia myös veroasteen maltillista korottamista
Oheisessa
kuviossa
on
havainnollistettu
Suomen
kokonaisveroasteen kehitystä
vuodesta 1975 eteenpäin.
Suomen kokonaisveroaste nousi
voimakkaasti
1990
luvun
loppupuolelle asti, mutta lähti
tämän jälkeen madaltumaan
2000-luvulla.

Tulevaisuudessa väestön ikääntymisen ja nykyisen alijäämän kattamiseksi olisi siis järkevää tarkastella myös
kokonaisveroasteen maltillista nostamista työllisyyden ja tuottavuuden nostamisen lisäksi.
Vaikka JHL tavoittelee kokonaisveroasteen nostamista, pitäisi tämä saavuttaa ilman työn verotuksen kiristymistä.
Suomessa työn verotus on jo nykyisellään verrattain kireää, minkä vuoksi JHL katsoo, etteivät veronkiristykset
näiltä osin ole toteuttamiskelpoisia.
Veroasteen kasvattaminen tulee toteuttaa etenkin veropohjaa tiivistämällä ja laajentamalla. Veropohjaa voidaan
tiivistää muun muassa omistamisen verotusta kiristämällä.
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Kokonaisveroaste kuvaa verotuksen tasoa
Kokonaisveroaste tai usein julkisessa keskustelussa esiintyvä veroaste kuvaa verotuksen tasoa
kokonaisvaltaisesti. Kokonaisveroaste saadaan laskemalla julkisen sektorin keräämien pakollisten verojen ja
veronluonteisten maksujen kokonaismäärä vuositasolla ja vertaamalla sitä saman ajanjakson
bruttokansantuotteeseen. Esimerkiksi, jos valtiossa A kerätään veroja yhteensä 100 euroa vuoden 2021 aikana
ja valtion bruttokansantuote on 200 euroa, saadaan valtion A kokonaisveroasteeksi 50 % (100/200)

Työn verotuksen kiristymistä on vältettävä siirtämällä verotuksen
painopistettä kohti pääoman ja varallisuuden verottamista
JHL pitää leikkauksia julkisista palveluista ja yhteiskunnan turvaverkoista kestämättömänä ratkaisuna julkisen
talouden tasapainotukseen. Suomi tarvitsee tulevaisuudessa enemmän verotuloja, jotta tällaisilta leikkauksilta
voitaisiin välttyä. JHL katsoo, että verotuksen painopistettä tulisi siirtää enemmän kohti omistamisen
verottamista.
Verotus voidaan jakaa työn-, kulutuksen ja omistamisen verotukseen. Suomessa verotuksen painopiste eroaa
Euroopan Unionin keskimääräisestä verotuksesta siten, että kulutuksen vero-osuus on korkeampi ja omistamisen
vero-osuus matalampi. JHL ehdottaa, että verotuksen painopistettä siirrettäisiin enemmän kohti omistamisen
verotusta.
Kuvio: Verotuksen painopiste Suomessa ja Euroopassa vuonna 2019. (Eurostat, 2021)

Oheisessa kuviossa vertaillaan
verotuksen

painopistettä

Suomen ja EU:n välillä.
Kuviosta

havaitaan,

että

Suomessa omistamisen verotus
kattaa suhteellisesti pienemmän
osuuden

julkisen

sektorin

kokonaisverotuotosta.
Verotuksen

painopistettä

mahdollista

siirtää

on
kohti

omistamista etenkin tiivistämällä
ja
Näin

laajentamalla

veropohjaa.

myös

verokantojen

korottamiselta

voitaisiin

mahdollisesti välttyä.
Yllä olevan kuvion tiedot on noudettu Euroopan Komission julkaisemasta verotuksen trendejä käsittelevästä
raportista.
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Verotuksen tulee olla mahdollisimman neutraalia – verot
maksetaan samoilla verokannoilla riippumatta tulojen lähteestä
Kun verokannat ovat yhtenevät tulojen lähteestä riippumatta, voidaan verojärjestelmää kutsua neutraaliksi.
Neutraalilla verotuksella tarkoitetaan verojärjestelmää, joka kohtelee samalla tavalla eri tulonlähteitä,
arvonmuodostustapoja sekä sijoituskohteita.
Neutraali verojärjestelmä kohtelee kansalaisia ja yrityksiä mahdollisimman yhdenmukaisesti ja tarjoaa vähäiset
mahdollisuudet verojen välttämiseen. Lisäksi neutraalin verojärjestelmän tulisi aiheuttaa mahdollisimman vähän
muutoksia taloudellisten toimijoiden (yritysten, kuluttajien ja työntekijöiden) valintoihin ja käyttäytymiseen.
Käytännön tasolla täysin neutraalia verojärjestelmää ei ole olemassa, mutta verojärjestelmiä on mahdollista viedä
kohti neutraalimpaa suuntaa erilaisilla uudistuksilla.
JHL:n tavoitteena on taloudellisesti tehokas ja mahdollisimman neutraali verojärjestelmä, joka saavutetaan
puolustamalla laajoja veropohjia ja poistamalla tiettyjä verotukseen liittyviä erikoissääntöjä, poikkeuksia sekä
huojennuksia, jotka madaltavat taloudellisten toimijoiden kohtaamaa verorasitusta. Mitä enemmän
verojärjestelmään luodaan poikkeuksia ja erikoissääntelyä, sitä todennäköisemmin verojärjestelmän
neutraalisuus heikkenee.
On tärkeä muistaa, että kaikkien verojen ei tule edes olla neutraaleja, sillä niiden perimmäinen tarkoitus on ohjata
valintoja. Hyvänä esimerkkinä tällaisista veroista ovat päästöverot, joiden tehtävänä on vähentää ympäristölle
haitallista taloudellista toimintaa nimenomaan käyttäytymisvaikutusten avulla.
Jos pääomatuloverotuksen progressiota kasvatettaisiin siten, että matalilla pääomatuloilla maksettaisiin
pienempää veroprosenttia, kannustaisi tämä matalatuloisia hankkimaan enemmän pääomatuloja ja kasvattamaan
varallisuuttaan.
Suurien pääomatulojen osalta veroprosentti jää huomattavasti pienemmäksi, kun verrataan vastaavan suuruiseen
ansiotuloon. Suurta eroa ansiotulojen ja pääomatulojen välillä on vaikea perustella pelkästään sillä, että
pääomatulojen hankintaan liittyy suurempi riski ja oman varallisuuden investointi.
JHL katsoo, että verojärjestelmän neutraalisuuden vuoksi olisi perusteltua kiristää pääomatulojen verotusta
asettamalla esimerkiksi uusia veroportaita pääomatuloille. Näin ansiotulojen ja pääomatulojen verokannat olisivat
lähempänä toisiaan.
Suuri ero pääomatulojen ja ansiotulojen verotuksen välillä kannustaa myös muuntamaan korkeita suuria
ansiotuloja mahdollisimman paljon pääomatuloksi, mikä on ongelmallinen tavoiteltaessa tehokasta
verojärjestelmää. Finnwatchin (2020) mukaan ansiotulojen muuntamisesta pääomatuloksi hyötyvät erityisesti
hyvätuloiset miehet.
JHL katsoo, että pidemmällä aikavälillä pääomatulojen verotuksen progressioita olisi järkevä kiristää. Progression
kiristämistä voitaisiin tavoitella niin, että matalista pääomatuloista maksettaisiin veroja nykyistä matalammilla
veroprosenteilla ja suuremmista pääomatuloista puolestaan nykyistä korkeammilla veroprosenteilla.
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Veropohjia pitää laajentaa ja tiivistää, jotta verokannat voidaan
pitää mahdollisimman matalina
Veropohjan tulee olla laaja ja tiivis, jotta yksittäiset veroprosentit, eli verokannat voidaan pitää matalina. Jos
veropohjaa laajennetaan, voidaan joitain veroprosentteja jopa laskea. Esimerkiksi työn verotusta on mahdollista
keventää, jos verotuloja saadaan kerättyä nykyistä useammasta lähteestä.
Veropohjien laajentamisen lisäksi veropohjaa tulee tiivistää, mikä tarkoittaa jo olemassa olevaan veropohjaan
vaikuttavaa lainsäädännön uudelleentarkastelua ja veropohjan aukkojen tilkitsemistä. Yksinkertaistettuna laaja
veropohja tarkoittaa, että verotetaan mahdollisimman montaa eri tulonlähdettä. Toisin sanoen veropohjan
laajuus varmistaa, että tulot ovat laajasti veronalaisia ja vastaavasti menot laajasti vähennyskelpoisia.
Tiivis veropohja tarkoittaa yksinkertaistettuna, että olemassa oleviin veropohjiin ei löydy lainsäädännöstä tapoja
tehdä poikkeuksia tai, että tulonlähdettä ei voi muuttaa matalamman verokannan piiriin.
Yksinkertaisimmillaan verotulojen määrä voidaan laskea veropohja kerrottuna veroprosentilla. Jos veropohja on
laaja, ei verotuoton saamiseksi tarvita korkeita veroprosentteja. Jos puolestaan veropohja on kapea, tarvitaan
korkeampi veroprosentti saman verotuoton saamiseksi. Jos veropohja on laaja, muttei tiivis joudutaan
tilanteeseen, jossa laajojakin veropohjia joudutaan verottamaan korkeilla verokannoilla. Korkeat verokannat ja
epätiiviit veropohjat johtavat epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin silloin, jos vain jotkut kykenevät hyödyntämään
veropohjan aukkoja. Tällöin verojärjestelmä käytännössä suosii joitain henkilöitä.

Esimerkki laajasta veropohjasta ja matalasta verokannasta
Valtion A kansalaisille muodostuu tuloja yhteensä 200 euroa siten, että pääomasta ja omistuksista muodostuu
100 euroa ja palkkatuloista yhteensä 100 euroa. Valtio tarvitsee 50 euroa hyvinvointipalveluiden
rahoittamiseen. Valtio kerää verotuloja verottamalla palkkatuloja 50 % veroasteella. Verottamalla pelkästään
palkkatuloja valtio saa kerättyä tarvitsemansa 50 euroa hyvinvointipalveluiden rahoittamiseen.
Valtiossa B tuloja muodostuu myös 200 euroa samalla tavalla, kuin valtiossa A. Valtio B on kuitenkin päättänyt
verottaa pääomatuloja sekä palkkatuloja molempia 25 % veroasteella. Valtio B kerää yhteensä veroja 50 euroa
verotuloja, mutta verot kerätään useammasta lähteestä verrattuna valtioon A.
Valtion B veropohja on laajempi, kuin valtion A ja yksittäiset verokannat ovat matalampia.

Veropohjaan muodostuu aukkoja erilaisten verovähennysten vuoksi, jolloin tavoite veropohjan tiivistämisestä on
hankala toteuttaa.
Verojärjestelmässämme on myös monia epäsuoria verotukia, joiden vuoksi julkisen sektorin tulot pienentyvät.
Verotuet eivät näy valtion budjetissa suorina menoina, vaan välillisesti saamatta jääneinä verotuloina.
Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) mukaan vuonna 2019 verotukien taloudellisen vaikutuksen arvioitiin
olevan noin 28,5 miljardia euroa. Valtiovarainministeriön mukaan vuonna 2021 Suomessa oli yli 190 yksittäistä
verotukisäädöstä. Verotuista vain osalle kyetään arvioimaan euromääräinen vaikutus, eikä verotuen poisto
välttämättä vahvista julkisen sektorin budjettia ennalta arvioidulla määrällä. On kuitenkin hyvin
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Oheisessa taulukossa on muutama esimerkki verotuista ja niiden taloudellisesta vaikutuksesta julkisen sektorin
tuloihin. Täydellinen luettelo verotuista löytyy valtiovarainministeriön muistiosta.
Taulukko: Esimerkkejä eräistä verotuista ja niiden fiskaalisista vaikutuksista vuonna 2021 (VM, 2021)

Verotuki
Omasta asunnosta saadun myyntivoiton verottomuus
Luontoisetujen (ateriaetu) osittainen verovapaus
Kotitalousvähennys
Yrittäjävähennys
Asuntotulon verovapaus
Listaamattomien yhtiöiden osinkojen markkinakorkoa suurempi tuottoprosentti
Turpeen normia alempi verokanta

Verotuen arvo
(milj.€)

1 500
30
380
135
4 300
430
172

Yksi suurimmista verotuista on niin sanottu laskennallisen asuntotulon verovapaus. Asuntotulon verovapaus
luetaan verotueksi, koska omistusasunnon katsotaan tuottavan omistajalle asumispalvelua, joka rinnastetaan
muiden sijoituskohteiden tuottoon. Kun muiden sijoituskohteiden tuottoja verotetaan, voidaan asuntotulon
katsoa olevan verotuki.
Asuntotuloa 1 muodostuu omistusasunnon käyvän vuokrahinnan ja välittömien asumiskulujen erotuksesta.
Asuntotulo tavallaan kuvastaa asunnon omistavan kotitalouden saamaa etua verrattuna vastaavanlaisessa
markkinahintaisessa vuokra-asunnossa asuvaan kotitalouteen. Asuntotuloa syntyy myös, jos asutaan toisen
kotitalouden asunnossa vastikkeetta, sekä silloin jos kuntien ja yleishyödyllisten yhteisöjen asunnoista maksetaan
markkinahintoja alhaisempaa vuokraa (Tilastokeskus, 2021.)
Valtio verottaa vuokra-asumista perimällä vuokraajan vuokratuloista pääomatuloveroa. Vastaavaa veroa ei
kohdisteta omistusasumiseen.

Esimerkki veropohjan tiivistämisestä
Laaja veropohja tarkoittaa, että verotetaan mahdollisimman montaa tulonlähdettä. Tiivis veropohja tarkoittaa,
että verotettavista tulonlähteistä tosiasiassa maksetaan veroja ilman suuria vähennys- ja
tulonmuuntomahdollisuuksia. Käytännössä tiivis veropohja tarkoittaa, että verotettavaa tuloa ei ole
mahdollisuutta muuttaa toiseen muotoon, eikä maksettua veron määrää voida pienentää erilaisilla
poikkeussäännöillä.
Jos pääomatulon verokanta on kuvitteellisen valtion lainsäädännössä lähtökohtaisesti 30 %, mutta
lainsäädäntöön on lisätty aikojen saatossa erilaisia poikkeuksia ja vähennysmahdollisuuksia veropohja saattaa
vuotaa, eli tarjota verovelvollisille mahdollisuuksia maksaa tosiasiallisesti pienempää veroprosenttia.
Henkilö A saa pääomatuloja yrityksestä X 40 000 euroa vuodessa ja maksaa veroa 30 % (12 000 euroa).
Henkilö B saa myös 40 000 euroa vuodessa pääomatuloja yrityksestä Y, jolla on vahvempi pääomarakenne, kuin
yrityksellä X. Vahvemman pääomarakenteen vuoksi maksaa henkilö B veroja 20 % (8 000 euroa).

1

Kutsutaan myös laskennalliseksi nettovuokraksi
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Henkilö B maksaa vähemmän veroa, kuin henkilö A lainsäädännössä olevan poikkeussäännön vuoksi, mikä
tarkoittaa, että kokonaisveropotti jää pienemmäksi ja henkilön B pääomatuloja kohdellaan eri tavalla
verrattuna henkilöön A.
Kuvitteellinen valtio päättää muuttaa lainsäädäntöänsä siten, että yrityksen pääomarakenteen vahvuudesta
riippumatta veroa maksetaan 30 % verokannalla. Tässä esimerkkitilanteessa valtio on siis tiivistänyt veropohjaa.

Mahdollisia toimenpiteitä veropohjan laajentamiseksi ja tiivistämiseksi
Listaamattomien osakeyhtiöiden huojennetun osinkotulon tuottoasteen alentaminen tai sitominen
markkinakorkoihin
Nykyjärjestelmä asettaa listaamattomista ja listatuista osakeyhtiöistä saadut osingot verotuksellisesti eri
asemaan. Listaamattomista yhtiöistä osinkotuloja voidaan nostaa huomattavasti matalammalla verokannalla,
jos yrityksen nettovarallisuus on suuri. Nykyjärjestelmä kannustaa kasvattamaan yrityksen nettovarallisuutta ja
tekee joissain tapauksissa liiketoimintainvestoinneista kannattamattomia ja lisäksi se vähentää verotulojen
kokonaismäärä ja heikentää julkisen talouden rahoitusasemaa.
Perintö- ja lahjaverotus
Perintö- ja lahjaverolla voidaan hillitä varallisuuden kasautumista ja varallisuuserojen liiallista kasvua. Perintöja lahjaverotuksen veropohjan tiivistämisessä tulee kuitenkin huomioida veronmaksukyky esimerkiksi
tarkastelemalla veron maksuaikoja.
Institutionaalisten sijoittajien osinkotuloille 5 % lähdevero
Lähdeveron voisi ulottaa sijoitusrahastoihin, eläkerahastoihin, yleishyödyllisiin yhteisöihin, vakuutuskuoriin ja
julkisyhteisöihin. Mahdollisessa uudistuksessa tulee kuitenkin huomioida rahoitusasemaltaan huonossa
asemassa olevat yleishyödylliset yhteisöt.
Kiinteistösijoittamisen veropohjan tiivistäminen
Sijoitusrahastot on vapautettu maksamasta tuloa kiinteän omaisuuden tuotoista, mikä johtaa siihen, että ne
voivat sijoittaa suomalaisiin kiinteistöihin maksamatta Suomeen veroa. Kiinteän omaisuuden tuoton
verovapaudesta tulisi luopua.
Yrittäjävähennyksen pienentäminen
Vuonna 2017 käynnistetty yrittäjävähennyksen pienennys tai poistaminen tiivistäisi veropohjaa. Nykyisen
yrittäjävähennyksen puitteissa verottaja tekee 5 prosentin vähennyksen elinkeinotoiminnan tulosta liikkeentai ammatinharjoittajalle. Yrittäjävähennyksen saajien joukossa on kuitenkin myös matalatuloisia yrittäjiä,
joiden taloudellinen asema tulee huomioida.
Vakuutuskuorien verotus
Nykytilanteessa sijoitusrahastoihin, vakuutustuotteisiin ja erilaisiin kuorijärjestelyihin kertyvän tulon verotusta
voidaan pitkittää ja joissain tapauksissa välttää pysyvästi. Vakuutuskuoriin kertynyttä varallisuutta ja tuloa on
mahdollista verottaa samoin, kuin suoria sijoituksia.
Asuntotulon verottaminen
Laskennallisesti asuntotulo on 4,3 miljardin euron suuruinen verotuki. Asuntotulon maltillinenkin verottaminen
voisi vahvistaa julkista taloutta oleellisesti.
Tasevapautuksen poisto
https://veropolitiikka.blog/2018/11/26/caruna-sai-viimeisen-sanan/
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Verojärjestelmän tehokkuutta tulee kehittää investoimalla
automatisointiin ja valvontaan
Suomen verojärjestelmää on kehitettävä, jotta harmaan talouden torjunta olisi tehokkaampaa. Harmaan talouden
torjunta on yksi tapa tilkitä veropohjan aukkoja ja kerätä nykyistä suurempi veropotti yhteiskuntamme
rahoittamiseksi.
Harmaa talous pienentää samanaikaisesti verokertymää sekä vääristää yritysten välistä kilpailua ja markkinoiden
toimintaa. Sääntöjä noudattavat toimijat kohtaavat suuremman verorasitteen verrattuna veroja kiertäviin
toimijoihin, mikä saattaa johtaa veroja kiertävien toimijoiden markkinaosuuden kasvuun. Tällaisessa tilanteessa
veropotti jää pienemmäksi ja sääntöjä noudattavat yritykset saavat vähemmän voittoa itselleen.
Lisäämällä resursseja harmaan talouden torjuntaan olisi mahdollista tukea sääntöjä noudattavien toimijoiden
menestymistä markkinoilla ja samalla kasvattaa julkisen sektorin keräämää veropottia.
Verojen maksusta tulisi tehdä mahdollisimman vaivatonta kansalaisten ja yritysten näkökulmasta investoimalla
verotuksen automatisointiin ja suoraviivaistamiseen. Verojen maksun yhteydessä tulisi olla mahdollisimman
vähän välivaiheita ja sen tulisi rasittaa mahdollisimman vähän veronmaksajia.
Teknologian kehitys mahdollistaa toistoa vaativien tehtävien automatisoinnin. Tulevaisuudessa automaattisella
alv-raportoinnilla ja verotusmenettelyllä voidaan helpottaa veronmaksua, ja tehostaa koko prosessia. Yritysten
sähköinen taloustieto olisi tärkeä saada kulkemaan suoraan Verohallinnolle ilman erillisiä ilmoituksia.
Työtä tekevien osalta muun muassa alustatalous tarjoaa uusia mahdollisuuksia verotuksen automatisointiin, sillä
verojen maksuun tarvittavat tiedot kootaan alustojen ylläpitäjän rekisteriin. Tietojen siirron tulisi tapahtua
automaattisesti alustan ylläpitäjän ja verohallinnon välillä digitaalisesti.
Sujuva ja mahdollisimman automaattinen verojärjestelmä helpottaa verojen maksamista ja vapauttaa
veronmaksajien sekä verohallinnon aikaa muuhun toimintaan. Lisäksi automatisoitu verotus tekee veronkierrosta
hankalampaa ja näin myös vähentää harmaata taloutta.

Alustatalous
Alustatalous tarkoittaa liiketoiminnan organisointia internet-infrastruktuurin päälle rakennettuun alustaan tai
sovellukseen, joka mahdollistaa taloudellisen, sosiaalisen ja yhteiskunnallisen toiminnan ja palvelun.
Alustatalous haastaa nykyistä verojärjestelmää, mutta samalla tarjoaa uusia mahdollisuuksia verotuksen
automatisointiin.
Käytännössä jokin yritys rakentaa verkon välityksellä toimivan alustan, jonka sisällä yksittäiset henkilöt tai
yritykset voivat tarjota tuotteita tai palveluita toisille yrityksille tai yksityishenkilöille.
Esimerkkejä suosituista alustapalveluista ovat asunnon vuokraamista varten luotu AirBnb, henkilökuljetuksia
varten luotu Uber ja ruoan kuljetusta varten luotu Wolt.
Tiedot transaktioista ja niiden hinnoista kerätään alustan tarjoajan toimesta, joten niiden toimittaminen
verohallinnolle voitaisiin automatisoida.
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Verojärjestelmää voidaan tehostaa seuraavilla toimenpiteillä
-

Tyyppihyväksytyt kassakoneet
o Online-kassajärjestelmä, jonka avulla verottaja saa suoraan tiedon myyntitapahtumista
reaaliajassa parantaa valvonnan tehokkuutta
o Online-kassajärjestelmä vaikeuttaa myös myynnin salaamisia ja väärentämisiä.
o Verohallinnon selvityksen mukaan Online-kassajärjestelmän käyttöönotto kasvattaisi
verotuloja arviolta 120–140 miljoonaa euroa vuodessa.

-

Alustatalous automatisoidun verotuksen piiriin
o Alustatalouden toimijoiden verotukseen tarvittavat tiedot tulisi kerätä keskitetysti suoraan
alustan ylläpitäjältä
o Nykytilanteessa useat yksittäiset alustatalouden toimijat joutuvat ilmoittamaan verotietonsa
oma-aloitteisesti, mikä on tehotonta ja altistaa järjestelmää helpommin veronkierrolle. Lisäksi
valvonta on hankalaa.

-

Tilaajavastuun laajentaminen
o Tilaajavastuulain tiukentaminen tarkoittaisi muun muassa sitä, että tilaaja vastaisi myös siitä,
että alihankkijat maksavat heille kuuluvat verot sekä sosiaaliturva- ja eläkemaksut.
o Tilaajavastuulain tiukentaminen lisäisi valvonnan tehokkuutta siksi, että taloudelliset toimijat
valvoisivat tarkemmin myös toistensa toimintaa.
o Lisätietoja tilaajavastuulain tiukentamisesta voit lukea täältä

Verojärjestelmän tulee olla ennustettavaa ja johdonmukaista
Veropolitiikan tulee olla johdonmukaista ja ennustettavaa, sillä kotitaloudet ja yritykset joutuvat tekemään
valintoja, joilla on pitkän aikavälin vaikutuksia.
Ennustettava ja johdonmukainen verojärjestelmä tukee talouden toiminnan jatkuvuutta, pienentää
päätöksenteon riskejä ja tekee Suomesta houkuttelevamman investointikohteen.
JHL pyrkii tekemään vaikuttamistyötä siten, että verolainsäädäntöä kehitetään pitkäjänteisesti suuntaan, joka
tukee hyvinvointipalveluiden rahoitusta. Verojärjestelmää uudistettaessa tulee viestiä selkeästi pidemmän
aikavälin tavoitteet.
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Pitkän aikavälin vaikutukset ja veropolitiikan ennustettavuus
Taloudelliset toimijat, kuten yritykset ja kotitaloudet tekevät päätöksiä useammaksi vuodeksi eteenpäin.
Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi valinta vuokra-asumisen ja omistusasumisen välillä sekä yritystoiminnan
tuotannon laajentaminen uudella tehtaalla.
Kun päätökset tehdään useammaksi vuodeksi eteenpäin, on niillä pitkän aikavälin vaikutuksia.
Päätösten vaikutuksia punnitaan muun muassa niiden aiheuttamien kustannusten ja tulojen suhteella. Lisäksi
vaikutuksia pohditaan eri vaihtoehtojen välillä.
Verotus vaikuttaa oleellisesti kustannuksiin ja tulovirtaan sekä päätösten kannattavuuteen. Jos veropolitiikan
muutoksia on vaikea ennakoida ja poliittiset päätökset vaihtelevat esimerkiksi hallituskausien yli huomattavasti,
aiheutuu taloudellisten toimijoiden päätöksentekoon liittyviä riskejä.
Yritykset saattavat nähdä investoinnin tulovirtoihin vaikuttavien verolainsäädännöllisten muutosten
aiheuttavan riskin, joka johtaa investointipäätöksen lykkäämiseen tai siirtämiseen muualle.
Yksittäinen kotitalous puolestaan saattaa jättää omistusasunnon tai auton hankinnan tekemättä, jos
epävarmuus verotuksen tasosta lähitulevaisuudessa on merkittävä
Varovaisempi toiminta saattaa johtaa matalampaan investointiasteeseen yritysten osalta ja pienempään
kulutukseen kotitalouksien osalta, mikä heikentää kansantalouden kehitystä.

Verojen tulee vähentää haitallista toimintaa, jotta terveys- ja
ympäristöpoliittiset tavoitteet saavutetaan
Verotuksen avulla voidaan ohjata taloudellisten toimijoiden (yritysten ja kuluttajien) päätöksentekoa
vaikuttamalla kulutuksen hintaan. Veroja kiristämällä voidaan tehdä haitallisesta kulutuksesta ja toiminnasta
kalliimpaa, minkä seurauksena haitallisen kulutuksen määrä pienenee. Lisäksi verotuksen avulla voidaan tehdä
tietynlaisesta kulutuksesta suhteellisesti kannattavampaa verrattuna muuhun kulutukseen.
Yksinkertaistettuna verotuksen tuoma kustannus nostaa haitallisen kulutuksen hintaa ja näin vähentää sitä tai
siirtää toisenlaiseen kulutukseen. Alla on havainnollistettu kaksi yksinkertaista esimerkkiä siitä, miten verojen
kiristäminen hillitsee haitallista kulutusta tai siirtää sitä.

Tupakan
verotusta
kiristetään

Tupakan
hinta
nousee

Tupakan
polttaminen
vähenee

Kansan
terveystaso
parantuu

Polttoaineen
verotusta
kiristetään

Polttoaineen
hinta nousee

Sähköautoista
tulee
kannattavampi
vaihtoehto

Ilmastolle
haitalliset
päästöt
vähenevät
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Haitallisella kulutuksella on usein kielteisiä vaikutuksia muihin, kuin itse kuluttajaan. Näitä vaikutuksia kutsutaan
taloustieteessä kielteisiksi ulkoisvaikutuksiksi. Jos kielteisiä ulkoisvaikutuksia ei sisällytetä kulutuksen hintaan, on
kulutuksen määrä yhteiskunnan näkökulmasta liian korkealla tasolla. Kulutuksen hintaa säätämällä voidaan
haitallisen kulutuksen määrää madaltaa yhteiskunnan näkökulmasta järkevälle tasolle.
Verotuksen avulla taloudelliset toimijat kohtaavat tekemiensä kulutuspäätösten todelliset kustannukset.
Kulutuksen todelliset kustannukset voidaan katsoa olevan ulkoisvaikutusten ja hinnan summa.

Hinta

Ulkoisvaikutus

Kulutuksen
todellinen hinta

Julkisessa keskustelussa käytetään usein termiä haittojen verottaminen. Haittaverolla tarkoitetaan veroja, jotka
asetetaan esimerkiksi ympäristölle tai terveydelle haitalliseen kulutukseen.
Haittojen verottamisen osalta kansainvälinen kilpailu sekä eriarvoistumisen riski asettavat raamit kulutuksen ja
haittojen verottamiselle. Kansainvälisen kilpailun tuoma ongelma tarkoittaa, että Suomessa toimivat yritykset ja
työvoima kohtaavat markkinoilla toimijoita, jotka saattavat olla haittaverotuksen osalta kevyempien sääntöjen
piirissä.
Edellä mainittuun ongelmaan voidaan puuttua puolustamalla kansainvälisiä verosopimuksia ja luomalla yhteiset
pelisäännöt toimijoille riippumatta maantieteellisestä sijainnista.
Kansainvälinen kilpailu nousee aiheelliseksi esimerkiksi silloin, jos suomalainen tehdas kilpailee ulkomaisen
tehtaan kanssa siten, että suomalaisen tehtaan tuotanto kohtaa kireämmän ympäristöveron Suomessa. Edellä
mainitussa tilanteessa on riskinä tuotannon siirtyminen sellaiseen maahan, jossa ympäristöverotus on kevyempää.

Eriarvoistumisen kasvu haittaverotuksessa
Haittaverotuksen lisääminen saattaa lisätä eriarvoistumista varallisuuserojen ja tuloerojen kasvun vuoksi.
Eriarvoistuminen kasvaa tilanteissa, joissa kulutuskäyttäytymistä ei ole mahdollista muuttaa ja kaikki kuluttajat
kohtaavat samansuuruisen veroprosentin aiheuttaman hinnan nousun.
Esimerkiksi autoilun verotuksen kiristyminen lisää työmatka-autoilun kustannuksia. Palkansaajat, jotka
turvautuvat työmatka-autoiluun eivät välttämättä pysty vähentämään autoilua, vaikka kustannukset nousevat,
mikä johtaa heidän käytettävissä olevien tulojen pienenemiseen.
Jos autoilun verotusta kasvatetaan huomattavasti, vaikuttaa tämä suhteellisesti enemmän pienituloisiin
työssäkäyviin, sillä suurempi osa heidän tuloistaan menee autoilun kuluihin.

Eriarvoistumisen riskin vuoksi haittojen verotuksen ohella tulisi tarkastella kompensaatiojärjestelmien siten, että
kuluttajien käytettävissä olevat tulot tai varallisuus huomioidaan verotuksen kokonaisuudessa. JHL kannattaa
haittojen verotusta, jos ne pystytään toteuttamaan ilman suurta eriarvoistumista.
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Ympäristö- ja terveyspoliittiset tavoitteet saavutetaan seuraavilla toimenpiteillä
-

Alkoholi- ja tupakkaveroja voidaan korottaa maltillisesti tulevaisuudessa.
o Alkoholin- ja tupakkatuotteiden kulutuksella on selkeästi osoitettavia kielteisiä vaikutuksia

-

Terveellistä käyttäytymistä voidaan ohjata esimerkiksi terveysveron avulla.
o SOSTE:n ehdotus terveysverosta voisi soveltua taloudellisen tavoitteen lisäksi ohjaamaan
kansalaisia terveellisempiin elämäntapoihin, jonka seurauksena pidemmän aikavälin
terveysongelmiin liittyvät julkiset menot vähenisivät.

-

Liikenteen verotusta voidaan lisätä myös tulevaisuudessa, kunhan huomioidaan työvoiman
liikkuvuus ja eriarvoistumisen kasvun estäminen.
o Käytännössä liikenteen verotuksessa tulisi huomioida työmatkaliikenteelle joltain osin
kevyempää verotusta
o Lisäksi harkintaan tulee tarvittaessa ottaa kompensaatiojärjestelmä, joka tosiasiassa
vaimentaa veron vaikutuksia pienituloisten osalta

-

Ympäristölle haitallista toimintaa tulee verottaa tulevaisuudessa kireämmin, kuitenkin niin, että
kilpailukyky ei heikkene muihin maihin verrattuna ja eriarvoisuus huomioidaan.
o Ilmastonmuutoksen torjuntaa tulee jatkaa tulevaisuudessa ja yksi oleellinen työkalu on
ilmastolle haitallisen toiminnan kireämpi verotus.
o Ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvien verojen osalta tulee kuitenkin huomioida
oikeudenmukaisen siirtymän periaate sekä eriarvoistumisen estäminen.
o Ilmastonmuutoksen luoma uhka on globaali, joten ongelman torjuntaan tulisi löytää
kansainvälisiä ratkaisuja

-

Ilmastolle hyödyllistä ja vähemmän haitallista toimintaa voidaan tukea kevyemmällä verotuksella

Haittaverot ovat tärkeä mekanismi esimerkiksi ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä terveyshaittojen
ehkäisemisessä. Haittaveroja suunniteltaessa pitäisi huomioida mahdolliset kulutuksen siirtymät muihin
haitallisiin

asioihin

tai

sellaisille

alueille,

joissa

haittaveroja

ei

kerätä.

Kulutuksen mahdollinen siirtyminen haittaverojen vuoksi
Kulutusta voi siirtyä haitallisten asioiden välillä, jos yhtä haittaa aletaan verottaa kireästi, mutta samalla
korvaavien haittojen verotusta ei muuteta. Kulutus saattaa siis siirtyy yhdestä haitasta toiseen.
Esimerkiksi terveellistä syömistä voidaan tukea sokeriverolla. Sokerituotteiden valmistajat pyrkivät kuitenkin
korvaamaan verotettua sokeria vastaavilla aineilla, kuten makeutusaineilla tai rasvalla. Kuluttajat saattavat
samanaikaisesti siirtyä sokeripitoisista elintarvikkeista esimerkiksi suolaisiin tai rasvaisiin tuotteisiin.
Edellä mainittu kulutustottumuksien muuttuminen tulisi huomioida verotusta suunniteltaessa. Verotuksen
ohjausvaikutus saattaa jäädä pieneksi, jos korvaavaa haittakulutusta on tarjolla kevyemmällä verotuksella.
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Verotus suomalaisessa hyvinvointivaltiossa
Terveydenhuolto, julkinen liikenne, koulutus, vanhusten hoito ja sosiaalietuudet rahoitetaan veroilla. Jokainen
Suomessa asuva tai oleskeleva nauttii joistakin hyvinvointivaltion tarjoamista palveluista koko elämänsä ajan.
Verotuksen avulla tasataan tulo- ja varallisuuseroja, jotta yhteiskuntamme olisi tasa-arvoisempi. Käytännössä
tasaaminen tarkoittaa, että suurituloiset ja paljon varallisuutta omistavat ihmiset maksavat enemmän veroja.
Verotus on tärkeä työkalu, kun valtio pyrkii ohjaamaan kansalaisten tai yritysten toimintaa. Verotuksen avulla
voidaan esimerkiksi kannustaa ympäristöystävälliseen tuotantoon ja kulutukseen verottamalla tiukemmin
toimintaa, joka vahingoittaa ympäristöä.
Verojärjestelmä vaikuttaa työllisyyteen ja yritysten sekä ihmisten toimintaan muun muassa kannustinmuutosten
kautta. JHL tavoittelee verojärjestelmää, joka uudistuu talouden rakenteiden mukana.
JHL pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon siten, että Suomen verojärjestelmä kykenisi tulevaisuudessa pitämään
julkisen sektorin menot ja tulot tasapainossa, eriarvoisuuden matalana ja julkiset palvelut turvattuina.

Kuvio: Hyvän verojärjestelmän toimintaperiaatteet ja tavoitteet
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Suomen verotulot
Vuonna 2019 Suomessa kerättiin veroja sekä veronluonteisia maksuja hieman yli 101 miljardia euroa. Vuonna
2020 koronapandemia supisti taloutta rajusti ja verotulot laskivat noin 99 miljardiin.
Verotulot

ovat

Suomessa

kasvaneet

vuosien

varrella

huomattavasti,

mutta

verojen

suhde

bruttokansantuotteeseen, eli kokonaisveroaste on hieman laskenut 90-luvulta. Vuonna 2019 verojen ja
veronluonteisten maksujen suhde bruttokansantuotteeseen oli reilut 42 prosenttia.
Kuvio: Suomessa kerättyjen verojen määrä miljardeina euroina

Kokonaisveroaste on usein käytetty mittari, jonka avulla vertaillaan verotuksen tasoa eri maiden välillä sekä
verotuksen kireyden muutoksia yli ajan.

Verojen ja veronluonteisten maksujen kerääjät Suomessa
Valtio on Suomen suurin verojen kerääjä, noin 48,9 prosentin osuudella.
Sosiaaliturvarahastot keräävät veroista 27,9 prosenttia. Sosiaaliturvarahastoihin kuuluvat Suomessa
työeläkelaitokset, jotka keräävät eläkemaksut, hoitavat rahastoja sekä myöntävät ja maksavat eläkkeet
(Työeläke.fi, 2021). Työeläkelaitosten keräämät eläkemaksut luetaan verotuksen näkökulmasta veronluonteisiksi
maksuiksi. Työeläkelaitoksia ovat työeläkeyhtiöt (Varma, Veritas, Ilmarinen ja Elo), erityiseläkelaitokset,
eläkesäätiöt ja -kassat sekä julkisten alojen Keva. Keva on Suomen suurin eläkevakuuttaja ja huolehtii kunta-alan,
valtion, kirkon, Kelan henkilöstön, Suomen Pankin ja uusien hyvinvointialueiden eläkeasioista. Työeläkelaitoksia
sitoo yhteisvastuu: ansaitut eläkkeet maksetaan aina.
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Lisäksi tähän ryhmään luokitellaan nk. muut sosiaaliturvarahastot, joihin kuuluvat Kansaneläkelaitos (Kela) sekä
työttömyys-, sairaus-, hautaus- ja eroavustuskassat. Muut sosiaaliturvarahastot toteuttavat lähinnä julkisen vallan
perusturvaa,

joita

varten

kerätään

palkasta

meneviä

pakollisia

ja

valinnaisia

maksuja.

Muiden

sosiaaliturvarahastojen keräämät maksut katsotaan verotuksellisesti olevan veronluonteisia maksuja.
Kunnat, eli paikallishallinto kerää veroja kolmanneksi eniten. Ne saavat kokonaisveropotista suoraan noin 22,8
prosenttia. Kuntien keräämät verot perustuvat kunnallisveroprosentteihin, jotka ne määrittävät itse.
Euroopan unionille maksetaan veronluonteisia maksuja ja niiden osuus kokonaisveropotista on noin 0,4
prosenttia. Myös kirkot keräävät veroja niiltä, jotka kuuluvat evankelisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon.
Suomessa kerättyjen verojen ja
veronluonteisten

maksujen

kokonaissumma,

ilman

Euroopan unionille tilitettäviä
veronluonteisia maksuja, oli
vuonna 2019 hieman yli 101
miljardia euroa.

Valtio keräsi erinäisiä maksuja yhteensä melkein 50
miljardin euron edestä, paikallishallinto puolestaan
hieman yli 23 miljardia euroa.
Sosiaaliturvarahastot keräsivät yhteensä hieman yli 28
miljardia

euroa,

työeläkelaitoksille

josta

valtaosa

maksettiin

ja

loput

muille

sosiaaliturvarahastoille, kuten Kansaneläkelaitokselle ja
työttömyyskassoille.
Vuonna 2019 EU:n toimielimille maksettiin veroja ja
niihin rinnastettavia maksuja 403 miljoonan euron

Verotulojen lähteet
Suomessa verovelvolliset maksavat veroja muun muassa seuraavista lähteistä:
•

Ansiotulot
o

o

Palkkatulot
Yrittäjätulon ansiotulo-osuus
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o
•

o

Veronalaiset sosiaalietuudet, kuten työttömyyskorvaus

o

Osinkotulot

o

Omaisuuden luovutuksesta saatu tulo

o

Kiinteistö

Pääomatulot
o

•

•

Vuokratulot

Omaisuus
o

•

Eläketulot

Varainsiirto, esim. asunto-osakkeesta

o

Perinnöt ja lahjat

o

Yhteisön tulos

o

Tavarat ja palvelut

o

Alkoholi, savukkeet ja polttoaine

Yritystoiminta
Kulutus
o

o

Energia, kuten sähkö
Ajoneuvovero

Välittömät ja välilliset verot
Veroja voidaan luokitella ja jaotella useilla eri tavoilla. Yksi yleinen tapa on tarkastella välittömiä ja välillisiä veroja
erikseen.
Välittömillä veroilla tarkoitetaan veroja, jotka tulevat maksettavaksi heti verovelvollisen saamista tuloista.
Välittöminä veroina pidetään esimerkiksi ansio-, pääoma- ja kiinteistöveroa.
Välillisiä veroja puolestaan maksetaan esimerkiksi kulutuksesta. Esimerkiksi arvonlisävero tai tupakkavero on
välillinen vero. Välillinen vero tulee kuluttajan maksettavaksi tuotteiden tai palvelujen hinnan välityksellä.

TULO- JA PÄÄOMAVEROT
Ansiotulojen verotus:
Ansiotuloista maksetaan valtion ansiotuloveroa, kunnallisveroa ja kirkollisveroa. Kirkollisveroa maksavat
vain evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet.
Yleisin ansiotulon muoto on työnteosta maksettu palkka tai siihen rinnastettava tulo, kuten lounas- ja
puhelinedut. Lisäksi ansiotuloihin lasketaan esimerkiksi eläkkeet, työttömyyspäiväraha sekä
sairauspäiväraha.
Ansiotulojen verotus on Suomessa progressiivista. Mitä enemmän ansaitset, sitä suurempi on
veroprosenttisi.
Alla olevassa taulukossa on valtion progressiivinen tuloveroasteikko vuodelta 2021.
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Verotettava ansiotulo

Vero alarajan kohdalla

18 600
27 900
45 900
80 500

8
566
3671
11 023,50

Vero alarajan ylittävästä
tulon osasta, %
6
17,25
21,25
31,25

Kuntavero on tasavero, mikä tarkoittaa, että kaikki maksavat sitä samalla veroprosentilla.
Kunnallisverotuksesta tehdään kuitenkin useita vähennyksiä eli käytännössä myös kuntaveroa maksetaan
progressiivisesti, kuten valtion tuloveroa.
Pääomatulojen verotus:
Pääomatuloja ovat esimerkiksi vuokratulo, myyntivoitto ja korkotulot. Pääomatulojen verotus on
Suomessa lievästi progressiivista. Alle 30 000 euron pääomatuloista peritään 30 % veroa, tämän ylittävältä
osalta veroprosentti on 34.

PAKOLLISET SOSIAALITURVAMAKSUT
Palkkatuloista maksetaan veroihin rinnastettavia maksuja, joiden avulla rahoitetaan esimerkiksi
työttömyysvakuutus- ja eläkejärjestelmä. Maksut jakautuvat palkansaajan ja palkkaa maksavan yrityksen
välillä. Näitä maksuja kutsutaan myös veronluonteisiksi maksuiksi.
Pakollisia sosiaaliturvamaksuja ovat työeläkemaksut ja sosiaaliturvamaksut. Pakollisilla eläkemaksuilla
rahoitetaan esimerkiksi eläkkeet, työttömyyskorvaukset ja sairauspäivärahat.

KULUTUS:
Kulutusverot maksetaan tavaroiden ja palveluiden käytön, eli kulutuksen perusteella. Kulutusveroista
merkittävin on arvonlisävero, joka näkyy lähes kaikissa Suomessa kulutetuissa tuotteissa ja palveluissa.
Suomen arvonlisäverotuksen verokannat näet täältä.
Kulutusverot muodostavat noin kolmanneksen Suomessa kerätyistä veroista ja niillä on tärkeä osuus
julkisen sektorin rahoituksessa.
Kulutusveroilla voidaan myös ohjata ihmisten käyttäytymistä. Esimerkiksi tupakka-, ajoneuvo- ja
energiaverolla pyritään vähentämään kulutusta, jolla on haitallisia vaikutuksia luontoon tai muihin
ihmisiin.

OMAISUUSVEROT
Omaisuusveroilla tarkoitetaan veroja, joita maksetaan omaisuuden käytöstä, omistamisesta tai sen
siirtämisestä toisen henkilön nimiin.
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Omaisuusveroa maksetaan kiinteästä omaisuudesta tai varallisuudesta, josta on ensin vähennetty velat,
kuten perinnöstä, lahjoituksesta ja rahoitus- tai pääomatransaktioista.
Esimerkiksi varainsiirtovero ja kiinteistövero ovat omaisuusveroja. Varainsiirtoveroa maksetaan
kiinteistön ja arvopaperin luovutuksesta. Veron maksaa luovutuksen saaja eli esimerkiksi asunnon ostaja.
Kunnan kiinteistöveroprosenteista päättää vuosittain kunnanvaltuusto lain salliman vaihteluvälin
puitteissa.
EU:n jäsenmaista vain yhdeksässä omaisuusveroja kerätään vähemmän kuin Suomessa. Ruotsia lukuun
ottamatta nämä maat ovat etupäässä entisiä itäisen Euroopan sosialistisia maita.

Kuvio: Verotulot jaoteltuna veron lähteisiin (Tilastokeskus, 2020)

Palkkatuloista maksettujen verojen virrat
Palkasta maksettuja veroja ja veronluonteisia maksuja on vaikea hahmottaa, koska palkasta tilitetään maksuja eri
kohteisiin. Osalla maksuista rahoitetaan suoraan palkansaajan omia tarpeita, kuten sairaanhoitomaksuja ja
työttömyysturvamaksuja. Osalla maksuista rahoitetaan yhteiskuntamme erilaisia toimintoja.
Alla olevat kuviot havainnollistavat palkasta perittyjen maksujen virtoja eri kohteiden välillä kahden esimerkin
avulla.
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Esimerkki 1: Palkansaajan verot ja maksut, kun bruttopalkka on 2000 € (Veronmaksajain keskusliitto, 2021)

Esimerkki 2: Palkansaajan verot ja maksut 3500 euron bruttopalkasta (Veronmaksajain keskusliitto,2021)

Kuntien verot
Valtaosa kuntien palveluista on määrätty laissa kuntien tehtäviksi. Esimerkiksi koulujen, päiväkotien, jätehuollon
ja kaupunkisuunnittelun ylläpitäminen kuuluu kuntien vastuulle.
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Verotulot tuovat kuntien kassaan yli puolet niiden
rahoituksesta.
Kuntien verotulot muodostuvat kolmesta eri
lähteestä, joista tärkein on kunnan tulovero eli
kunnallisvero.
Kunnallisvero peritään ansiotuloista perustuen
kunnan asettamaan kunnallisveroprosenttiin, jonka
kunnat päättävät itse.
Vuonna 2019 kunnat keräsivät veroja yhteensä 23,02
miljardia, joista tuloveroja oli 19,24 miljardia.
Lisäksi kunnat saavat valtiolta osan yhteisöveron
tuotosta, mikä kattaa keskimäärin hieman yli 8
prosenttia kuntien kaikista verotuloista.
Loppuosa, noin 8 prosenttia kunnan verotuloista
muodostuu kiinteistöverosta, jonka tason kunnat
voivat itse määrittää valtion asettamissa rajoissa.

Kunnan tulovero kattaa noin 84 prosenttia kaikista kuntien verotuloista ja sitä maksetaan ansiotuloista. Vuoden
2021 korkein kuntaveroprosentti oli 23,5 ja matalin 16,5 prosenttia. Painotettu keskimääräinen
kunnallisveroprosentti oli 20,02.
Julkisten palveluiden tarve on kasvanut samaan aikaan verotulojen kanssa. Palveluiden tarpeen kasvu johtuu
muun muassa väestön ikääntymisestä ja kuntien lakisääteisten tehtävien lisääntymisestä. Kuntien rahoituksen
tarve on kasvanut, mikä puolestaan on johtanut korkeampiin veroasteisiin.
Keskimääräinen veroaste (aritmeettinen keskiarvo) kertoo, mikä on kunkin vuoden keskimääräinen veroprosentti
kaikkien kuntien osalta Suomessa. Painotettu keskiarvo puolestaan kertoo keskimääräisen veroprosentin, kun
jokaisen kunnan veroprosenttia on painotettu kunnan verotettavien tulojen määrällä.
Jos Helsingin, Espoon ja Vantaan kunnalliveroastetta nostetaan yhden prosenttiyksikön verran vaikuttaa se
painotettuun kunnallisveron keskiravoon enemmän, kuin Juukan, Rääkkylän ja Rautavaaran veroasteiden nosto.
Tämä johtuu siitä, että pääkaupunkiseudun verotulot ovat huomattavasti suuremmat, kuin muun Suomen, jolloin
ne saavat suuremman painoarvon painotetun keskiarvon laskennassa. Aritmeettisen keskiarvon avulla
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laskettavassa keskimääräisessä veroasteessa puolestaan kaikki kuusi edellä mainittua kuntaa saavat
samansuuruisen painoarvon.

Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu kuntien veroasteiden kehitystä vuodesta 1990 lähtien.

Kuntien taloudelliset tilanteet
eroavat

toisistaan,

mikä

osaltaan johtaa erisuuruisiin
veroasteisiin.
Kuntien

taloudelliseen

tilanteeseen

vaikuttavat

samanaikaisesti monet tekijät
kuten väestön ikärakenne ja
paikallisten

yritysten

menestyminen ja veronmaksu.
Vaikka

kunnallisveroprosentit

ovat kaikille kunnan asukkaille
samat,

on

käytännössä
vero

valtion

kunnallisvero
progressiivinen
asettaman

Kunnallisveron progressiivisuutta on havainnollistettu alla olevassa kuviossa. Matalilla vuosituloilla Suomessa ei
tarvitse maksaa kunnallisveroa, mutta maksetun kunnallisveron määrä nousee, kun tulot ylittävät ennalta
määritellyn rajan. Esimerkissä on havainnollistettu, kuinka maksettu kunnallisveron määrä muuttuu vuositulojen
mukaan vuoden 2021 keskimääräisen kunnallisveroprosentin mukaan (20,02 %). Matalilla vuosituloilla Suomessa
ei tarvitse maksaa kunnallisveroa, mutta maksetun kunnallisveron määrä nousee, kun tulot ylittävät ennalta
määritellyn rajan.
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Progressiiviset verot
Progressiivinen verotus tarkoittaa, että suuremmilla tuloilla maksetaan korkeampaa veroprosenttia.
Progressiivista verotusta sovelletaan Suomessa etenkin ansiotuloihin, mutta myös pääomatulojen verotuksessa
on käytössä lievä progressio.
Progressiivisella verotuksella voidaan tehokkaasti tasata tuloeroja ja rahoittaa hyvinvointivaltion palveluita.
Progressiivista verotusta sovelletaan käytännössä siten, että rajaveroastetta nostetaan portaittain tulojen
noustessa. Rajaveroastetta kutsutaan usein myös marginaaliveroasteeksi.

Esimerkki progressiivisesta verotuksesta
Henkilö A tienaa 3 000 euroa ja hänen veroprosenttinsa on 20 %. Henkilö A maksaa jokaisesta ansaitsemastaan
eurosta 20 senttiä veroa. Yhteensä henkilö A maksaa veroa 600 euroa. Marginaaliveroaste ja veroprosentti
ovat molemmat 20 prosenttia.
Verotusta muutetaan progressiiviseksi siten, että 2 000 euron ylittävästä tulo-osuudesta maksetaan jokaisesta
eurosta 40 senttiä veroa. Henkilön A marginaaliveroaste nousee 40 prosenttiin 1 000 euron tulo-osuudesta,
mutta pysyy 20 prosentissa 2 000 euron tuloihin asti.
Henkilö A maksaa edelleen 2 000 euroon asti jokaisesta ansaitsemastaan eurosta 20 senttiä veroa. Jokaisesta
2 000 euron ylittävästä eurosta hän kuitenkin maksaa 40 senttiä veroja.
Muuttuneessa verojärjestelmässä henkilö A maksaa veroja 20 prosentin marginaaliveroasteella 2 000 euron
tuloihin asti ja tämän jälkeen 40 prosentin marginaaliveroasteella 3 000 euroon asti.
Yhteensä henkilö A maksaa veroja 800 euroa ja hänen veroprosentiksensa muodostuu noin 26,7 %. Henkilön A
marginaaliveroaste on kuitenkin noussut 40 prosenttiin.
Yksinkertaistettuna marginaaliveroasteella ilmaistaan, kuinka paljon viimeisimmästä ansaitusta eurosta
maksetaan veroa ja veroprosentti kertoo, kuinka suuri osa kaikista tuloista menee veroihin.
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Tasaverot eli suhteelliset verot ja oikeudenmukaisuus
Julkista keskustelua hallitsevat usein progressiiviset verot, kuten ansiotuloverot, joita parempituloiset maksavat
korkeamman veroprosentin mukaan.
Julkisessa keskustelussa usein kritisoidaan verotuksen korkeaa progressiota Suomessa, vaikka tosiasiassa
verojärjestelmässämme on runsaasti myös tasaveroja.
Merkittävä osa veroista kerätään tasaveroilla kuten arvonlisäverolla. Tasaveroilla tarkoitetaan veroja, jotka
maksetaan kiinteällä veroprosentilla riippumatta ansioiden määrästä tai varallisuudesta tasosta.
Esimerkiksi arvonlisävero, joka on euromäärältään yksi merkittävimmistä veroeristä, kerätään kaikilta samalla
veroprosentilla.
Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu valtiohallinnon keräämien verojen määriä eräissä verolajeissa. Kuviosta
huomataan, että arvonlisäveron merkitys on valtava valtion keräämien verojen osalta. Nyt maksetaan enemmän
tasaveroa ja vähemmän palkkaveroa.
Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 arvonlisäverot kattoivat yli 46 prosenttia valtion keräämistä veroista ja 22
prosenttia kaikista julkisyhteisöjen keräämistä veroista.

Arvonlisäverokantojen taulukko (Lähde: Verohallinto https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/verot-jamaksut/arvonlisaverotus/arvonlisaveroprosentit/ )

Arvonlisäverokanta

Veroprosentti

Yleinen verokanta:

24 %

•

Valtaosa palveluista ja tuotteista kuuluu tähän verokantaan

Alennettu verokanta:
•
•
•

14 %

Elintarvikkeet
Rehut
Ravintola- ja ateriapalvelut

Tämä ei koske alkoholijuomien ja tupakkatuotteiden myyntiä eikä tarjoilua.
Alennettu verokanta:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kirjat
Sanoma- ja aikakauslehdet
Lääkkeet
Liikuntapalvelut
Elokuvanäytökset
Kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien sisäänpääsymaksut
Henkilökuljetukset
Majoituspalvelut

10 %
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•

Televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset

Nollaverokanta:
•
•
•
•
•
•

0%

Arvonlisäverottomien vesialusten myynti, vuokraus ja rahtaus sekä näihin
aluksiin kohdistuvat työsuoritukset
Jäsenlehtien ja mainosten veroton myynti yleishyödyllisille yhteisöille
Varastointimenettelyihin liittyvä veroton myynti (verovarasto alvissa)
Vienti EU-alueen ulkopuolelle
Tavaran myynti EU-maihin arvonlisäverovelvollisille ostajille (ohje alv EUtavarakaupassa)
Muut kansainväliseen kauppaan liittyvät tavaroiden ja palvelujen myynnit,
esim. veroton myynti diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille.

Tasaverot iskevät kipeimmin pienituloisiin
Ansiotuloverotuksen ja muiden välittömien verojen tarkastelu ei anna koko kuvaa Suomen verotuksen
progressiosta. Välittömien verojen lisäksi julkinen sektori kerää runsaasti välillisiä veroja, jotka on käytännössä
lisätty tuotteiden ja palveluiden hintoihin.
Kulutukseen kohdistuvia arvonlisäveroja maksetaan Suomessa noin 17 miljardia euroa, josta yli puolet on kotitalouksien maksamaa. Suhteessa tuloihin pienituloisimmat maksavat niitä eniten, mikä heikentää kokonaisveroasteen progressiota (Parikka, 2019).
Merkittävä osa veroista on tasaveroja, jotka yleensä kohdistuvat kulutukseen. Esimerkiksi arvonlisävero eli ALV on
tasavero.
Kulutuksen tasaverot kohtelevat pienituloisia ankarammin kuin progressiiviset verot. Koska veroprosentti on
kaikille sama, pienituloiset maksavat oleellisesti suuremman osuuden tuloistaan kulutusveroina. Kulutukseen
kohdistuvaa verotusta voidaan kutsua regressiiviseksi veroksi. Regressiivinen vero tarkoittaa, että veron osuus
kokonaistuloista pienenee tulojen kasvaessa.
Alla olevasta kuviosta havaitaan arvonlisäveroihin menevä osuus bruttotuloista kotitalouksien tulokymmenysten
mukaan. Pienituloisimmalla kymmenyksellä arvonlisäveron osuus bruttotuloista on jopa kaksinkertainen
verrattuna esimerkiksi suurituloisimpaan kymmenykseen.
Alla olevassa kuviossa on vertailtu arvonlisäverojen ja välittömien verojen osuutta bruttotuloista vuonna 2016
tulokymmenyksittäin (Tilastokeskus, Kulutustutkimus 2016).
Lisätietoja arvonlisäverotuksen tulonjakovaikutuksista voi lukea lisää Tilastokeskuksen blogista.
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Euroopan unioni ja verotus
Euroopan unionilla ei ole verotusoikeutta. EU ei suoraan osallistu verojen keräämiseen eikä jäsenmaiden
verokantojen määrittämiseen. Kunkin jäsenmaan hallitus päättää kansalaisten maksamien verojen määrästä ja
verovarojen käytöstä. Verotusta ei ole harmonisoitu EU-tasolla, vaan jokaisella jäsenvaltioilla on vapaus päättää
veropolitiikastaan, kunhan se ei ole EU:n perusperiaatteiden vastaista.
EU kuitenkin valvoo kansallisia verosääntöjä ja varmistaa, että
• tavarat, palvelut ja pääoma voivat liikkua vapaasti EU:n sisämarkkinoilla
• verotuksella ei anneta jonkin maan yrityksille kohtuutonta etua kilpailijoihin nähden
• verotus ei ole syrjivää muiden EU-maiden kuluttajia, työntekijöitä tai yrityksiä kohtaan
EU:lle tilitetään Suomessa kerättyjä veronluonteisia maksuja, kuten
•

tuonnin verot ja

•

luottolaitoksilta, eli pankeilta, rahoitus- ja korttiyhteisöiltä kerättävät EU-vakausmaksut.

Vuonna 2019 EU:n toimielimille maksettiin veroja ja niihin rinnastettavia maksuja 403 miljoonan euron edestä
(ennuste vuodelle 2020: 409 miljoonaa).

EU:lla on veropolitiikassa vain rajallista toimivaltaa
Verotuksen alalla EU:ssa voidaan tehdä tiivistä yhteistyötä (esimerkiksi viranomaisten tiedonvaihtoa koskeva
Fiscalis-ohjelma), mutta veropolitiikkaa koskevassa sääntelyssä vaaditaan jäsenmaiden yksimielinen
hyväksyntä.
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Tarvetta parempaan koordinointiin kuitenkin on esimerkiksi veronkierron suitsimiseksi.
Komissio on ehdottanut, että veroasioissa siirrytään määräenemmistöpäätöksiin nykyisen
yksimielisyysvaatimuksen sijaan. Tällä hetkellä yksittäinen jäsenmaa voi estää verotuksen oikeudenmukaisuuden
kannalta tarpeelliset päätökset.

Suomalainen palkansaaja eurooppalaisessa vertailussa
Suomen palkkaverotus on Euroopassa keskitasoa, kun katsotaan matalaa palkkatasoa, mutta verotus kiristyy
palkansaajan tulojen noustessa. Suomen palkkaverokiila (kts. ylempänä) on pienissä palkoissa vertailumaiden
tasolla, mutta nousee jo keskituloisella keskiarvon yläpuolelle. Ero kasvaa palkkatason noustessa.
Kuvio: Tuloveroasteet 29 200 euroa vuodessa ansaitsevalla perheettömällä palkansaajalla vuonna 2020 (Veronmaksajat, 2021)

Kuvio: Tuloveroasteet 45 000 euroa vuodessa ansaitsevalla perheettömällä palkansaajalla vuonna 2020 (Veronmaksajat, 2021)
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Kuvio: Tuloveroasteet 146 000 euroa vuodessa ansaitsevalla perheettömällä palkansaajalla vuonna 2020 (Veronmaksajat,
2021)

Verokiila OECD:n määritelmän mukaan:
Osuus keskipalkkaisen yksinasuvan lapsettoman palkansaajan tuloista, jotka maksetaan veroina ja
veronluonteisina maksuina julkishallinnolle. Verokiilassa on huomioituna samanaikaisesti palkansaajan ja
työnantajan maksamat verot ja veronluonteiset maksut.

Kuvio: Keskipalkkaisen henkilön verokiilat vuonna 2020 kansainvälisesti vertailtuna (OECD, 2021)
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Suomalainen pääomatulon saaja eurooppalaisessa vertailussa
Suomessa tuloverotus jakautuu ansiotulon ja pääomatulon verotukseen, mikä tarkoittaa, että yksityishenkilöt
maksavat veroja saamastaan palkasta ja omaisuuden kerryttämästä tulosta. Verotuksen kireyttä tarkasteltaessa
on kiinnitettävä huomiota samanaikaisesti pääoman ja ansiotulon verotukseen.
Kansainvälisen vertailun perusteella havaitaan, että Suomessa pääoman verottaminen ei ole todellisuudessa kovin
kireää.
Kuvio: Pääomaverot suhteessa bruttokansantuotteeseen %-yks (OECD, 2021)

Table 58: Taxes on capital as % of total taxation - Income of households

40

Table 57: Taxes on capital as % of GDP - Income of households

Haitallinen verokilpailu nakertaa verotuloja EU-maissa
Suomessa yritykset maksavat saamastaan voitosta yhteisö- eli yritysveroa. Yritysten lisäksi yhteisöveroa
maksavat osuuskunnat sekä tietyin edellytyksin liikelaitokset, julkisyhteisöt, yhdistykset, laitokset, säätiöt ja
asunto-osakeyhtiöt. Suomen yritys-/yhteisöveroprosentti on 20, mikä on EU:n keskiarvon alapuolella.
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Suomessa yhteisöveroa laskettiin viimeksi vuoden 2014 alussa 24,5 prosenttiyksiköstä 20 prosenttiin.
Veroprosentin laskemisella pyrittiin turvaamaan yritysverotuksen kansainvälistä kilpailukykyä, sillä
yritysveroprosentteja on kevennetty monissa maissa viime vuosina. Euroopan maissa yritysten voittoja
verotetaan nyt yli puolet kevyemmin kuin vuonna 1980.

Lähde: https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Tuloverot/Yhteisoverotus/#421be858

EU:n jäsenmaat hyötyvät pääsystä sisämarkkinoille, mutta haitallinen verokilpailu nakertaa verotuloja.
Haitallinen verokilpailu vaikuttaa toisen maan veropolitiikkaan liiaksi ja heikentää sen veropohjaa. Verokohtelun
ensisijainen tavoite voi esimerkiksi olla suuryhtiöiden houkuttelu oman kevyemmän verotuksen piiriin.
Haitallinen verokilpailu häiritsee toisten valtioiden veropolitiikan johtamista ja edesauttaa sitä, että pääoma ja
työvoima virtaavat muihin maihin.
Haitallinen verokilpailu kaventaa julkisen talouden rahoituspohjaa ja mahdollisuuksia rahoittaa
hyvinvointipalveluja. Pahimmillaan se johtaa yhteisöverojen syöksykierrettä kohti pohjatasoa yhä useammassa
maassa (’race to the bottom’).
Maat tarvitsevat verotuloja hyvinvointipalveluihin ja budjettivajeen kuromiseen. Matalat yritysverot myös
vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla. Suomi ei ole osallistunut haitalliseen verokilpailuun.
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Tapaus Irlanti ja Apple
Kyseessä on pitkällinen verokiista. EU:n komission tulkinnan mukaan teknologiayhtiö Apple on saanut Irlannissa
epäreilua valtiontukea ja maksanut muita yrityksiä vähemmän veroja. Veroprosentti oli käytännössä lähes nolla.
Esimerkiksi vuonna 2014 se oli 0,005. Irlanti on Applen rinnalla vedonnut oman verotuslainsäädäntönsä laillisuuden
puolesta. Irlannin hallituksen linjausta on arvosteltu, sillä koronapandemian aiheuttama taantuma on vähentänyt
valtion tuloja. Summalla olisi katettu huomattavasti budjettivajetta.
Komissio vei Irlannin EU-tuomioistuimeen Applen verotuksen vuoksi. Komission mukaan Irlanti on jättänyt perimättä
Applelta veroina 13 miljardia euroa. Komissio määräsi Applen maksamaan verot, koska se katsoo yhtiön saaneen
Irlannilta laitonta valtionapua. Sekä Apple että Irlanti valittivat komission linjauksista, mutta Irlanti ryhtyi kuitenkin
perimään veroja Applelta vuonna 2018. Vuonna 2020 EU:n Euroopan unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin päätti,
ettei ole kyseessä laiton valtionapua ja ettei Applen tarvitse maksaa verosummaa Irlannille. Komissio on valittanut
yleisen tuomioistuimen päätöksestä ja moittii sitä virheellisistä tulkinnoista. Valituksen käsittelee Euroopan unionin
tuomioistuin, ja prosessi on kesken. - Sekä Irlannin hallitus että Apple ovat vakuuttaneet noudattaneensa lakia.
Syksyllä 2021 uutisoitiin Irlannin liittyvän OECD-maiden verosopimukseen, jonka myötä teknologiayhtiöt joutuvat
jatkossa maksamaan myös Irlannissa 15 prosentin yritysveroa.

Verokilpailu tarjoaa yrityksille mahdollisen väylän välttää niiden koti- ja toimintavaltioissa säädetyt verot.
Epäreilu verokilpailu on luonteeltaan maailmanlaajuista, joten EU-maiden veropohjiin kohdistuu myös ulkoisia
haasteita. EU on luetteloinut EU:n ulkopuoliset maat, jotka kannustavat verotuksen väärinkäytöksiin, jotka

heikentävät jäsenmaiden yhtiöverotuloja.

EU ja OECD yrittävät uudistaa yritysverotusta
Kilpailua matalilla yritysveroilla yritetään estää ja yritysverotusta uudistaa EU:ssa ja OECD:ssa
(OECD=Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö). Jäsenvaltiot eivät pysty yksin taistelemaan haitallista

verokilpailua vastaan.
OECD ja G20-maat (maailman 19 rikkainta maata + EU-edustus) aloittivat vuonna 2013 BEPS-nimisen hankkeen
(BEPS=Base Erosion and Profit Shifting), jonka tarkoituksena on estää veropohjan rapautuminen ja
monikansallisten yrityksien keinotekoinen voittojen siirto valtiosta toiseen. Hankkeen tavoitteena on turvata
valtioille verotuloja globaalissa toimintaympäristössä toimivilta yrityksiltä. BEPS-hankkeen avulla pyritään
puuttumaan keinotekoisiin järjestelmiin, joiden avulla monikansalliset yritykset pyrkivät pienentämään
verotaakkaansa. Luomalla yhteisiä pelisääntöjä ja ohjeita valtioiden verokäytäntöihin pystytään haitallista
verokilpailua hillitsemään ja torjumaan.
EU on ottanut BEPS-hankkeen osaksi taisteluaan haitallista verokilpailua vastaan ja antanut sen pohjalta useita
direktiiviehdotuksia. EU:n jäsenvaltioissa BEPS-hankkeen toimenpiteet tulee siis saattaa osaksi kansallista
lainsäädäntöä. Hankkeen soveltaminen siten, ettei loukattaisi jäsenvaltioiden oikeutta päättää omasta
veropolitiikastaan, on kuitenkin haastavaa.
Alla luetellut OECD:n ja EU:n aloitteet etenevät hyvin hitaasti tai voivat kaatua EU:n jäsenmaiden vastustukseen.
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•

yhteinen yhdistetty veropohja (CCCTB): monikansallisia yrityksiä verotettaisiin yhtenä yksikkönä niin,
että koko konsernin voitot ja tappiot lasketaan yhteen ja verotulot jaetaan maiden kesken sen mukaan,
missä arvioidaan arvon syntyneen.

•

yritysten julkinen maakohtainen raportointi (pCBCR) tekisi yritysten veronmaksusta avointa ja
mahdollistaisi verojärjestelyihin puuttumisen. Avoimuutta parannetaan tekemällä julkisiksi
maakohtaiset tiedot esimerkiksi työntekijöiden määrästä, voitosta, liikevaihdosta ja maksamistaan
tuloveroista. Uudet säännöt koskisivat yrityksiä, joiden liikevaihto on yli 750 miljoonaa euroa kahden
perättäisen vuoden ajan. (hyväksytty marraskuussa 2021)

•

vähimmäistaso yhteisöverolle: tavoitteena on pysäyttää haitallinen kilpailu kohti mahdollisimman
matalia veroasteita, joilla yrityksiä houkutellaan maahan. (maailmanlaajuinen sopimus 15 prosentin
minimiverosta suurimmille ylikansallisille yhtiöille 2021 sekä esitys EU-direktiiviksi 2021)

Millaista on oikeudenmukainen verotus?
Kansainvälinen ay-liike ja monet kansalaisjärjestöt vaativat oikeudenmukaisempaa verotusta.
Oikeudenmukainen verotus koostuu seuraavista tekijöistä:

•

tiivis veropohja: samasta tulosta maksetaan sama vero; jos pohjat tiiviit, voivat tasot olla suhteellisen matalat
haitallisten tulo- ja varallisuuserojen tasaaminen
tulo- ja pääomaverotus on progressiivista
pääpaino siirtyy työn verottamisesta pääomatulojen ja varallisuuden verottamiseen
kulutusta ekologiseen suuntaan ohjaavat verot, mutta siirtymässä tarvitaan myös heikompien tukemista
korjaavat haittaverot, joilla pyritään vähentämään haitallista kulutusta (esim. sokeri) ja ohjaamaan kulutusta
terveydelle ja ympäristölle vähemmän haitallisiin tuotteisiin
veronkierron, aggressiivisen verosuunnittelun ja harmaan talouden torjunta

•

vero maksetaan siellä, missä voitto ja arvonlisä syntyvät

•
•
•
•
•
•

Verotuksen oikeudenmukaisuudesta puhuttaessa voidaan erottaa horisontaalinen oikeudenmukaisuus ja
vertikaalinen oikeudenmukaisuus.
•

Horisontaalinen oikeudenmukaisuus edellyttää, että samanlaisessa asemassa olevia verovelvollisia
kohdellaan verotuksessa samalla tavalla.

•

Vertikaalisen oikeudenmukaisuuden mukaan eri asemassa olevia verovelvollisia tulisi kohdella eri tavoin.

Kansainvälinen ay-liike ja kansalaisjärjestöt veronkiertoa vastaan
Kansainvälinen ay-liike ja kansalaisjärjestöt ovat vuosikausia kampanjoineet veronkiertoa vastaan, tehneet
paljastuksia, selvityksiä ja raportteja. JHL:n kattojärjestöt EPSU ja PSI ovat tiiviisti mukana kampanjoissa.
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Tapaus MacDonald’s
Maailman toiseksi suurin yksityinen työnantaja MacDonald’s onnistui välttämään miljardiluokan yritysverot
voitoistaan sekä Euroopassa että Yhdysvalloissa kansainvälisen verotuksen porsaanreikien vuoksi. EU:n komissio
myönsi tilanteen, mutta mitään sanktioita ei lopulta voitu asettaa.
Luxemburgiin sijoittuneen yhtiön ei voitu osoittaa saaneen valikoivaa etua.
Asiaa tutkittiin vuosien 2015—2018 aikana ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen vaatimuksesta.

Laillista vai laitonta?
Verovälttelyllä tarkoitetaan toimintaa, jossa hyödynnetään verolakien ja/tai verosopimusten aukkoja muita
verovelvollisia matalamman verotuksen tason saavuttamiseksi. Kyse on useimmiten täysin laillisesta
toiminnasta.
Aggressiivinen verosuunnittelu tarkoittaa yritysten pitkälle vietyjä ja usein todelliseen liiketoimintaan
liittymättömiä keinotekoisia järjestelyitä, joiden tavoitteena on minimoida verojen maksua. Verolainsäädännön
porsaanreikien vuoksi laillisen ja laittoman välille jää harmaa alue, jota yritykset voivat hyödyntää siirtämällä
verotettavat tulonsa matalampaa verotusta tarjoavaan valtioon.
Toisinaan yritysten aggressiivinen verosuunnittelu voidaan verottajan tai tuomioistuimen toimesta todeta
laittomaksi veron kiertämiseksi.
Veron kiertämisestä on kyse, kun on osoitettavissa, että esimerkiksi rahansiirrolle kirjanpidossa esitetty
oikeudellinen muoto ei vastaa sen todellista tarkoitusta. Kyse on laittomasta toiminnasta, johon voidaan puuttua
veron kiertämistä koskevien säännösten avulla.

EU:n veronkiertodirektiivi
EU:n veronkiertodirektiivi hyväksyttiin vuonna 2017. Direktiivi sisältää veronkiertoa vaikeuttavia toimenpiteitä,
muun muassa ylärajan yritysten korkovähennyksille sekä postilaatikkofirmojen toiminnan vaikeuttamisen.
Suomessa tehtiin direktiivin johdosta useita, varsin monimutkaisia lainsäädännön muutoksia vuosina 2018—
2019.

Veroparatiisit ovat maita tai alueita, joissa on alhainen tai olematon verotus ja tiukka pankkisalaisuus; joiden lait
mahdollistavat yritysten todellisten omistajien salaamisen; joissa yrityksiltä ei edellytetä varsinaista
tuotannollista toimintaa. Veroparatiisit ovat haitallisen verokilpailun äärimuoto. Niiden mahdollistaman
verovälttelyn vuoksi valtioilta jää vuosittain saamatta miljardeja euroja yhteisöverotuloja.
Veroparatiiseja on myös Euroopassa. EU:n omia veroparatiisivaltioita ovat muun muassa Luxemburg,
Alankomaat ja Irlanti.
Veroparatiiseja hyödyntäviä verojärjestelyjä löytyy myös Suomessa toimivien monikansallisten yrityskonsernien
omistus- ja rahoitusjärjestelyistä sekä suomalaisten työeläkelaitosten sijoitussalkuista.
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Saadaanko veronkierto kuriin EU:ssa?
EU:n yhteisten sääntöjen luominen on vaikeaa, koska osa maista hyötyy verokikkailusta. Verotuksen
korjaamiseen puuttuu myös poliittista tahtoa.

Joka sekunti hoitajan vuosipalkkaa vastaava summa veroparatiiseihin
Joka sekunti hoitajan vuosipalkkaa vastaava summa menetetään veroparatiiseihin. Vuositasolla arvioituna
menetetty summa on jopa 427 miljardia dollaria globaalisti. Euroopan parlamentti otti täysistunnossa tärkeän
askeleen kohti veroparatiisien lopettamista hyväksymällä verovaliokunnan historian ensimmäisen
päätöslauselman. Päätöslauselmassa vaaditaan EU:n veroparatiisilistaukselta laajempaa läpinäkyvyyttä ja
tiukempia kriteerejä. Vaadimme, että nämä pitää ottaa käyttöön tämän vuoden loppuun mennessä. Esimerkiksi
nollaprosentin yritysveron maat kuuluisivat listalle automaattisesti. Parlamentin ratkaisu oli merkittävä myös
siksi, että siinä tunnustettiin veroparatiisitoimintaa tapahtuvan myös EU:n rajojen sisällä. Parlamentti vaatiikin,
että EU:n pitää soveltaa samoja sääntöjä omiin jäsenmaihin kuin se vaatii noudatettavan EU:n ulkopuolisiin
valtioihin. (Europarlamentaarikko Eero Heinäluoman uutiskirjeestä 22.1.2021)

EU:lle uusia tuloja uusilla veroilla?
EU:lle kaavaillaan uusia tulonlähteitä koronakriisistä elpymisen rahoitukseen:
•
•
•
•
•

digitaalivero: suuriin teknologiayrityksiin kohdistuva vero
muovimaksu: kierrättämättömän muovijätteen määrään perustuva maksu (tuli voimaan 1.1.2021)
päästökauppa: kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien myynnistä saatavat tulot
hiilitulli: tulli tietyille tuontituotteille maista, jotka eivät ole riittävän kunnianhimoisia ilmastotavoitteiltaan
rahoitusmarkkinavero (FTT): pörsseissä tehdyistä arvopaperikaupoista perittävä vero

Kumppanit ja kampanjat verovastuullisuudessa
JHL on mukana edistämässä verovastuullisuutta ja verotuksen oikeudenmukaisuutta kattojärjestöjensä EPSUn ja
PSI:n kautta. Kotimaassa yhteistyötä tehdään erityisesti yritysvastuujärjestö Finnwatchin sekä muiden aykumppanien ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

