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Esipuhe

Kalevi Sorsa -säätiö ja Palkansaajien tutkimuslaitos asettivat vuoden 2009 
alussa Oikeudenmukainen verotus -projektin määrittelemään hyvän verojär-
jestelmän perusperiaatteita. Lähtökohtana pidettiin hyvinvointivaltion tehtä-
vien vaatiman verotulon kokoamista kansalaisten kannalta oikeudenmukai-
sella ja kansantalouden kannalta tehokkaalla tavalla. 

Suomessa ja muissa pohjoismaissa hyvinvointivaltio takaa maassa asuville 
riittävän toimeentulon ja palvelut, jotka rahoitetaan yhteisistä verovaroista. 
Vuonna 2007 hyvinvointivaltion perustehtävät eli tulonsiirrot sekä sosiaali-, 
terveys-, ja koulutuspalvelujen menot muodostivat kaksi kolmasosaa Suomen 
julkisen sektorin 85 miljardin euron kokonaismenoista. Osuus nousee jopa 71 
prosenttiin, jos mukaan otetaan myös ympäristönsuojelu, asumisen kehittä-
minen sekä kulttuuri- ja virkistyspalvelut. 

On päivänselvää, että riittävän rahoituksen varmistaminen julkiselle sekto-
rille on hyvinvointivaltion kohtalonkysymyksiä. Se tulee edellyttämään väistä-
mättä varsin korkeita veroasteita ja laajaa veropohjaa. On huolestuttavaa, että 
samalla kun yleisesti nähdään julkisten hyvinvointitehtävien tarpeen kasvavan 
tulevina vuosina, muun muassa väestön ikärakenteen muutoksen vuoksi, niin 
samanaikaisesti nykyisen hallituksen toimesta tuloverotusta ja arvonlisävero-
tusta kevennetään ja veropohjia rapautetaan. Lisäksi lama tekee verotuloihin 
suuren loven. 

Kunnallisverotus puolestaan kiristyy monissa kunnissa ensi vuonna ja hal-
litus on päättänyt käynnistää elvytyksen ”sammuttamisstrategian” nostamalla 
arvonlisäveroa ensi kesänä. Voi vain toivoa, ettei orastava talouden elpyminen 
tukahdu nuppuunsa.
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Nyt on vältettävä edellisen laman virheet ja pidettävä päättäväisesti kiinni 
pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin ideaaleista. Juuri hyvinvointivaltion 
yhteiset turvaverkot ovat luoneet Suomeen sellaista sosiaalista pääomaa ja 
luottamusta, johon pohjautuen kansalaiset ovat voineet suhtautua talouden 
globalisaatioon ja sen aiheuttamaan ns. luovaan tuhoon pääosin avoimesti. 

Jos ja kun veronkorotuksiin lähivuosina joudutaan, ei ole yhdentekevää, 
kuinka veroastetta nostetaan, ja miten verotuksen rakenne muuttuu. Huo-
miota on kiinnitettävä muun muassa siihen, miten verotus vaikuttaa oikeuden-
mukaisuus- ja tulonjakokysymyksiin, kasvuun ja työllisyyteen, tasa-arvoon, 
Suomen kansainväliseen kilpailuasemaan sekä ympäristö- ja ilmastopolitiikan 
tavoitteisiin. 

Ansioituneet tutkijat tarkastelevat tässä kirjassa kriittisesti verotuksen 
tuoton rapautumista ja rakenteen kehittymistä sekä arvioivat uudistamistar-
peita. Kirjoituksissa esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä vält-
tämättä vastaa heidän työnantajiensa tai Kalevi Sorsa -säätiön kantoja. Muun 
muassa seuraavia tärkeitä näkökohtia nousee esiin:

Kokonaisveroaste uhkaa nousta lähivuosina useita prosenttiyksikköjä. 
Jyrkkiä muutoksia on vältettävä. Nousupainetta vähentää talouskasvuakin 
tehokkaammin työllisyyden paraneminen, jota kaikkien veroratkaisujen olisi 
tuettava. 

Tuloerot ovat Suomessa kasvaneet tuntuvasti viimeisten 20 vuoden aikana 
osittain veropoliittisten ratkaisujen vaikutuksesta. Verotuksen vanha tasapuo-
lisuusperiaate ”verot maksukyvyn mukaan” on palautettava kunniaan. Tulon-
jakoa korjaavia muutoksia tarvitaan etenkin tuloverotukseen. Mahdolli-
suuksia tulojen muuntamiseen ansiotuloista pääomatuloihin on kavennettava. 

Veropohjaa rapauttavia verovähennyksiä – ja poikkeuksia on karsittava. 
On analysoitava yksityiskohtaisesti, saavutettiinko verovähennyksillä niille 
asetettuja tavoitteita. 

Suomi ei ole ympäristönsuojelussa enää suinkaan eturivin maita. Ilmas-
tonmuutoksen torjuminen ja Itämeren suojelu edellyttävät ympäristövero-
tuksen terävöittämistä. 

Kunnallisveropohjan tulisi olla mahdollisimman vakaa ja ennustettava. 
Kiinteistöverotuksen merkitystä voisi kasvattaa ja käyttää sillä koottavat tulot 
lähinnä perusrakenteen kehittämiseen. Kunnallinen vesi, - viemäri, - jäte- ja 
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sähkö- ym. maksuja ei ole syytä alihinnoitella. Sitovan katon asettamista kun-
nallisveroprosentille on harkittava.

Puolisoiden yhteisverotuksen käyttöönotto olisi virheliike talous- ja tasa-
arvopolitiikassa. 

Yhteisverotus vaikuttaisi negatiivisesti työhön osallistumisen taloudelli-
siin kannusteisiin pienituloisemman puolison kohdalla ja siten uhkaisi laskea 
työllisyysastetta.

Kansainvälinen verokilpailu joudutaan ottamaan huomioon verotuksen 
tasoa ja rakennetta koskevissa ratkaisuissa. Suomen tulee aktiivisesti tukea 
kansainvälistä yhteistyötä, joka tähtää veroparatiisien piilotetun varallisuuden, 
arviolta 11 500 miljardin dollarin esiintuomiseen ja saattamiseen verotuksen 
piiriin. 

Oikeudenmukainen verotus -projekti jatkuu vuonna 2010 siten, että kirjan 
artikkeleissa esiteltyjen verotuksen uudistamistarpeiden pohjalta pyritään täs-
mentämään Suomessa lähivuosina tarvittavan verouudistuksen kokonaisuus 
vaikutusarvioineen.

Kiitos Palkansaajasäätiölle, jonka tuki on mahdollistanut projektin. 
 
Helsingissä, 1.12.2009 

Pertti Sorsa
Oikeudenmukainen verotus -projektin ohjausryhmän puheenjohtaja. 

Antti Alaja
Oikeudenmukainen verotus -projektin koordinaattori
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Verotulojen tarve tulevaisuudessa

Ja akko  k iander

Hyvinvointivaltio tarvitsee riittävästi verotuloja – ja mitä luultavimmin 
nykyistä korkeampia veroja. Vuoden 2009 talouskriisillä on Suomessa pitkä-
aikainen vaikutus valtion ja kuntien rahoitustasapainoon ja velkaan. Kriisin 
seurauksena valtiontalouteen on syntynyt alijäämä, joka muodostuu pitkäai-
kaiseksi. Talouden elvyttämisen ja työllisyyden parantamisen ohessa talous-
politiikan pitkäaikaiseksi haasteeksi muodostuukin 2010-luvulla julkisen 
talouden vahvistaminen. Tämä edellyttää hyvin todennäköisesti nykyistä kor-
keampia veroja.

Talouskriisin seurausten lisäksi julkisen talouden tilaa heikentävät väestön 
ikärakenteen muutoksesta aiheutuvat muutospaineet. Eläkemenot ja hoiva-
menot nousevat seuraavan 20 vuoden ajan nopeammin kuin kansantuote ja 
julkisen talouden veropohja. Menojen kattamiseksi julkinen sektori tarvitsee 
lisää tuloja.

Tässä artikkelissa pohditaan vuoden 2009 talouskriisin seurauksia jul-
kisen talouden kannalta ja yritetään arvioida, kuinka paljon lisää verotuloja 
tulevaisuudessa tarvitaan, jotta suomalaisen hyvinvointivaltion rahoituspohja 
voidaan kestävällä tavalla turvata. Vastaus riippuu monesta tekijästä, joista 
keskeisin on työllisyysasteen kehitys.

 Artikkelin loppupuolella kartoitetaan nykyisiä veropohjia ja arvioidaan, 
mitä mahdollisuuksia verotuksen kiristämiseen ja siten verotulojen kasvatta-
miseen on. Samalla tuodaan esiin veronkorotusten reunaehtoja kuten vero-
kilpailua ja verojen käyttäytymisvaikutuksia.
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Verotulojen tarpeeseen vaikuttaa olennaisella tavalla julkisten menojen 
kehitys. Tässä artikkelissa esitettyjen menokehitysarvioiden pohjana on oletus, 
jonka mukaan valtion ja kuntien tehtävät säilyvät entisellään eikä menoleikka-
uksia tehdä. Veronkevennysmahdollisuuksia voidaan menoleikkausten lisäksi 
luoda myös myymällä valtion ja kuntien omaisuutta, mutta näin saatu hyöty 
on väliaikainen eikä se luo pysyvää veronkevennysvaraa. Tämän takia yksi-
tyistämistulojen tarkastelu on rajattu pois. 

Lähtökohta:  
JuLkisen taLouden tiLa vuoden 2009 kriisin JäLkeen

Syksyllä 2007 alkanut globaali finanssikriisi kärjistyi syksyn 2008 aikana maa-
ilmantalouden lamaksi, joka alkoi nopeasti supistaa kansainvälistä kauppaa. 
Kriisi iski pahimmin niihin maihin, joissa on suuri vientiteollisuus ja erityi-
sesti niihin, joiden viennissä investointitavaroilla on suuri merkitys. Suomi on 
yksi näistä maista. Teollisuuden tilaukset supistuivat nopeasti lähes puoleen 
normaalista ja teollisuustuotannon määrä aleni vuoden 2009 aikana edellis-
vuoden tasolta noin 30 prosenttia. Samoin tavaraviennin määrä oli vuonna 
2009 noin 30 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Vastaavan suuruista 
vientiteollisuuden romahdusta ei Suomessa ole koskaan aiemmin koettu.

Vientiteollisuuden kriisi vaikutti myös kokonaistuotantoon, jonka määrä 
supistui vuonna 2009 noin 7 prosenttia – yhtä paljon kuin vuonna 1991, jol-
loin Suomi oli edellisen kerran vakavan talouskriisin kourissa. Vuoden 2009 
kriisin ei kuitenkaan odoteta muodostuvan yhtä pitkäksi kuin 1990-luvun 
suuri lama, joka kesti neljä vuotta (1990–94). Tämä johtuu siitä, että maa-
ilmantalous ja samalla myös Suomen tärkeimpien kauppakumppaneiden 
talous alkoi elpyä syvimmästä kriisistä jo vuoden 2009 jälkipuoliskolla, jolloin 
useiden maiden kokonaistuotanto alkoi uudelleen kasvaa. On syytä olettaa, 
että Suomen talous elpyy yhdessä muiden pohjois-eurooppalaisten talouk-
sien kanssa ja palaa vähitellen vanhalle kasvu-uralleen. Tämän palautumisen 
odotetaan kuitenkin kestävän useita vuosia, koska vuonna 2009 toteutunut 
tuotannon pudotus oli hyvin jyrkkä. 

Talouskriisi jättää pitkäaikaisia jälkiä talouteen ja yhteiskuntaan, vaikka 
vienti ja teollisuustuotanto elpyisivätkin verraten nopeasti. Talouden akuutin 
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kriisivaiheen jälkeen suurimmiksi ongelmiksi muodostuvat korkea työttö-
myys ja julkisen talouden alijäämäisyys.

Työttömyyden kasvu on seurausta tuotannon jyrkästä supistumisesta. 
Talouden lamaantuminen johtaa lähes aina työllisyyden heikentymiseen. 
Aluksi yritykset sopeuttavat työvoiman käyttöään vähentämällä työtunteja 
ja lomauttamalla väkeään. Työttömyyden nousu käynnistyy, kun tuotanto 
supistuu useamman kuukauden ajan. Tuotannon pudotuksen työllisyysvai-
kutukset tulevat kokonaisuudessaan näkyviin vasta vähitellen. Työttömyys voi 
olla korkeimmillaan silloin kun talous on jo alkanut elpyä. On odotettavissa, 
että Suomessa – samoin kuin muissakin Euroopan maissa ja Yhdysvalloissa 
– työttömyyden huippu saavutetaan vuoden 2010 aikana. Tällöin työttömyys-
aste voi ylittää 10 prosenttia. 

Työllisyystilanne ei palaudu ennalleen. Kriisin aikana yritykset saneeraavat 
toimintojaan ja osa toimipaikoista suljetaan lopullisesti. Suomen tapauksessa 
tunnetuimpia esimerkkejä tästä ovat useiden paperi- ja sellutehtaiden sul-
kemiset. Näissä tapauksissa työpaikat menetetään lopullisesti. Muutos jättää 
pysyvät jäljet teollisuuden rakenteeseen ja tehdaspaikkakunnille.

Talouden kriisivaiheen aikana tapahtunut jyrkkä tuotannon supistuminen 
heikentää myös yritysten tuottavuutta, mikä luo paineen rationalisoida tuo-
tantoa. Tämän vuoksi uusia työpaikkoja ei synny silloin kun tuotannon kasvu 
käynnistyy uudelleen, vaan vasta myöhemmin. 

Yhdysvaltojen pankkijärjestelmästä alkaneen luottamuskriisin seurauk-
sena Suomen kaltaisissa kaukaisissa maissa vallitsee reaalitalouden kriisi. 
Talouskriisin seurauksena on työttömyyden kasvu ja työllisyyden supistu-
minen sekä julkisen talouden heikentyminen. Työllisyyskriisi näkyy työllisten 
määrän, työllisyysasteen ja työhönosallistumisasteen laskuna. Työllisyyden 
laskun vuoksi myös palkkasumma ja yksityinen kulutus supistuvat. Tästä 
vuorostaan seuraa julkisen talouden kriisi, koska palkkatuloista kerättävien 
verojen (näitä ovat valtion ja kuntien tuloverot sekä työnantajien ja työnteki-
jöiden maksamat sosiaalivakuutusmaksut, jotka yhdessä ovat yli 50 prosenttia 
bruttopalkoista) kertymä alenee, mikä supistaa valtion ja kuntien tuloja. Jul-
kisen sektorin tulot supistuvat myös siksi, että yritysten kannattavuuden hei-
kentyessä yritysveron tuotto laskee. Lisäksi kotitalouksien supistaessa kulutus-
taan välillisten verojen (arvonlisävero, valmisteverot) tuotto alenee. Samaan 
aikaan julkiset menot kasvavat. Tämä johtuu siitä, että työttömyyden kasvu 
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lisää paitsi työttömyysturvamenoja myös muita sosiaalimenoja kuten asumis-
tukea ja toimeentulotukea. Lopputuloksena on julkisen talouden alijäämä.

kUVio 1: Julkisen talouden ylijäämä

Lähde: Tilastokeskus ja Palkansaajien tutkimuslaitos

Talouden kehitys vaikuttaa julkisen talouden tasapainoon sekä verotu-
lojen että menojen volyymin ja myös niiden bkt-osuuden kautta. Tuotannon 
supistuessa tuotantoon sidotut verotulot laskevat samaan aikaan kuin julkiset 
menot kasvavat entistä nopeammin. Tämä johtaa nopeasti julkisen talouden 
rahoitustasapainon heikkenemiseen. Tällainen kehityskulku koettiin Suo-
messa erittäin voimakkaana 1990-luvun alussa. Tuolloin alun perin selvästi 
rahoitusylijäämäinen julkinen talous kääntyi nopeasti syvästi alijäämäiseksi. 
Samanlainen kehityskulku toistuu vuosina 2009–2010 (ks. kuvio 1). Alijäämä 
tarkoittaa sitä, että julkisen talouden tulot eivät riitä menojen katteeksi. Ali-
jäämä rahoitetaan ottamalla velkaa (lyhyellä aikavälillä alijäämää voidaan 
kattaa myös supistamalla valtion mittavia kassavaroja). Julkisen talouden ali-
jäämäisyys johtaa tämän vuoksi julkisen velan kasvuun. 
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kUVio 2: Valtion ja kuntien yhteenlaskettu bruttovelka

Lähde: Tilastokeskus ja Palkansaajien tutkimuslaitos

Käytännössä julkisen talouden alijäämäisyys ja velkaantuminen tarkoittaa 
valtiontalouden alijäämäisyyttä ja valtion velan kasvua. Kuntatalous on myös 
usein alijäämäinen, mutta kuntien rahoitusvaje on verraten vähäinen verrat-
tuna valtioon. Lisäksi julkiseen talouteen kuuluviksi luetaan myös sosiaalitur-
varahastot (lähinnä työeläkerahastot), jotka ovat rahoitusylijäämäisiä.

Julkinen talous alkaa tasapainottua vähitellen siinä vaiheessa, kun talous-
kasvu käynnistyy uudelleen ja työllisyys alkaa kohentua. Tällöin työllisyyden 
kasvu alkaa kasvattaa verotuloja ja työttömyyden lasku taas hidastaa julkisten 
menojen kasvua. Tasapainottumisprosessi on kuitenkin hidas ja tasapainottu-
minen voi siksi edellyttää veronkorotuksia ja menoleikkauksia – tai ainakin 
menojen kasvun rajoittamista. Koska muutokset ovat asteittaisia, seuraa krii-
sistä usean vuoden kestävä alijäämäisyys ja julkisen velan kasvu. 1990-luvun 
kriisissä julkinen velka kasvoi 8 vuoden ajan (vuosina 1991–98) ja velan suhde 
kokonaistuotannon arvoon nousi dramaattisesti – vajaasta 20 prosentista yli 
60 prosenttiin (ks. kuvio 2). Vuoden 2009 kriisin seurauksena on odotettavissa 
samansuuntainen kehitys. Muutokset jäänevät kuitenkin pienemmiksi kuin 
1990-luvulla, koska kriisi ei näytä muodostuvan yhtä pitkäksi. Lisäksi julkisen 
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velan kasvua hidastaa erittäin matala korkotaso. On kuitenkin odotettavissa, 
että valtion ja kuntien yhteenlasketun bruttovelan suhde kokonaistuotantoon 
nousee 2010-luvun alussa kriisiä edeltäneeltä runsaan 30 prosentin tasolta 
selvästi yli 50 prosenttiin. Vaikka velan nousu näyttää muodostuva huomat-
tavaksi, on syytä muistaa, että verrattuna useimpiin muihin teollisuusmaihin 
Suomen julkisen velan taso näyttää pysyvän suhteellisen matalana. Monissa 
maissa julkisen velan ennakoidaan nousevan lähelle 100 prosentin tasoa vuo-
sien 2010–12 aikana.

JuLkisten menoJen kehityksen ennakointia

Vuoden 2009 talouskriisin perintönä Suomen julkinen talous joutuu painimaan 
alijäämäongelman kanssa todennäköisesti koko 2010-luvun. Sen jälkeen kun 
vuoden 2009 talouskriisin vaikutuksista on toivuttu, julkisen talouden suu-
rimmaksi haasteeksi muodostuu väestön ikääntyminen. Suurten ikäluokkien 
eläköityminen vuosina 2005–2015 ja työikäisen väestön supistuminen johtavat 
Suomessa talouden ns. huoltosuhteen – eli työvoiman ulkopuolella olevien ja 
työllisten suhteen – heikentymiseen. Julkisessa taloudessa tämä näkyy ensin elä-
kemenojen kasvuna ja myöhemmin hoito- ja hoivamenojen kasvuna. 

Tämä ei ole mikään yllätys, koska Suomessa on jo pitkään arvioitu, että 
tulevaisuudessa keskeisin julkiseen talouteen vaikuttava tekijä on väestön 
odotettavissa oleva ikääntyminen. Tällä tarkoitetaan eläkeläisten ja vanhusvä-
estön (varsinkin yli 80-vuotiaiden) lukumäärän voimakasta kasvua ja saman-
aikaista työikäisten lukumäärän supistumista. Tähän kehitykseen vaikuttavat 
paitsi eri aikoina syntyneiden ikäluokkien kokoerot myös eliniän odotetta-
vissa oleva pidentyminen. Tämä kehityskulku on nähtävissä kuviossa 3, missä 
työikäisen väestön (eli 16–64 -vuotiaiden) lukumäärä kääntyy laskuun 2010-
luvun alussa samaan aikaan kuin eläkeikäisten (eli 65 vuotta täyttäneiden) 
lukumäärä jatkaa kasvuaan. 

Vaikka väestöennusteet ovat verraten luotettavia, liittyy kuitenkin tule-
vaan väestökehitykseen useita epävarmuustekijöitä. Eläkeikäisten ja van-
husten lukumäärän ennakointi on suhteellisen luotettavalla pohjalla. Tässä 
ryhmässä epävarmuus liittyy lähinnä elinaikaodotteen ennustamiseen. Sen 
sijaan työikäisen väestön kehityksen ennakointi on vaikeampaa kuin elä-
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keläisten määrän arviointi. Tämä johtuu siitä, että työikäisten määrän tule-
vaan kehitykseen vaikuttavat paitsi nykyisten ikäluokkien koko myös tule-
vaisuuden maahanmuutto ja syntyvyys. Arviot näistä vaihtelevat jatkuvasti. 
Tilastokeskuksen syksyllä 2009 esittämän väestöennusteen mukaan Suomen 
väkiluku kasvaisi enemmän kuin aiemmin oli arvioitu ja saavuttaisi 5,7 mil-
joonan rajan jo vuonna 2030 ja lähestyisi tämän jälkeen 6 miljoonan tasoa. 
Väestön kasvu johtuu odotetusta syntyvyyden ja maahanmuuton kasvusta 
sekä eliniän pidentymisestä. Aiemmat ennusteet väkiluvun kääntymisestä 
laskuun eivät ole toteutuneet.

Väestön ikääntymisen vuoksi julkisten menojen – varsinkin sosiaali- ja 
terveysmenojen – odotetaan kasvavan selvästi ainakin vuoteen 2030 asti ja 
myös sen jälkeen. On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon menot nousevat 
reaalisesti ja kuinka paljon taas suhteessa kokonaistuotantoon ja veropoh-
jaan. Veropohjan kehitys riippuu keskeisesti kansantalouden kasvusta. Kan-
santalouden kasvun määrittävät puolestaan tuottavuuden, väestön ja työlli-
syysasteen kehitys. On selvää, että varsinkin pitkällä aikavälillä talouskasvun 
jatkuvuuteen ja talouden kasvupotentiaaliin liittyy suurta epävarmuutta. Eri-

kUVio 3 Työvoima ja eläkeläiset

Lähde: Tilastokeskus ja Palkansaajien tutkimuslaitos
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tyisen suurelta tämä epävarmuus vaikuttaa keskellä talouskriisiä, jolloin tuo-
tantokapasiteettia supistetaan. 

2010-luvun alkupuoliskon osalta on kaikesta huolimatta odotettavissa, että 
julkiset menot supistuvat suhteessa kokonaistuotannon arvoon. Tämä johtuu 
siitä, että vuoden 2009 poikkeuksellista talouskriisiä ja tuotannon pudotusta 
seuraa hyvin todennäköisesti muutamia vuosia kestävä nopean talouskasvun 
aika, jolloin talous toipuu kriisistä ja palaa takaisin vanhalle kasvu-uralleen. 
Tällaisen kasvuvaiheen aikana julkisten menojen kasvu jää bkt:n kasvua 
hitaammaksi ja julkisten menojen bkt-osuus alenee. Näin kävi 1990-luvun 
jälkipuoliskolla, jolloin julkisten menojen bkt-osuus supistui enemmän kuin 
10 prosenttiyksikköä (yli 60 prosentista alle 50 prosenttiin), ja uudelleen vuo-
sina 2005–2007, jolloin talouskasvun kiihtyminen alensi uudelleen julkisia 
menoja suhteessa kokonaistuotantoon (ks. kuvio 4). Toisaalta julkiset menot 
nousivat suhteessa bkt:en voimakkaasti lamavuosina 1991–93, ja lievemmin 
myös 2000-luvun alkuvuosina, jolloin talouden kasvu oli hidasta.

Ikääntymisen vaikutuksia julkiseen talouteen voidaan parhaiten arvi-
oida tarkastelemalla suhdannevaihteluista puhdistettua kokonaistuotannon 
kasvu-uraa ja julkisten menojen suhdetta siihen. On odotettavissa, että jul-
kisten menojen bkt-osuus kasvaa ikärakenteen muutoksen vuoksi vuosien 
2010–2035 aikana 4–6 prosenttiyksikköä. Muutos johtuu puoliksi eläkeme-
nojen noususta ja puoliksi erilaisten hoivamenojen kasvusta. Jos lähtökohtana 
pidetään vuoden 2008 tasoa, merkitsisi tällainen muutos julkisten menojen 
bkt-osuuden nousua noin 50 prosentista noin 55 prosenttiin. Toisin sanoen 
Suomen julkiset menot kasvaisivat 2020-luvulla sille tasolle, millä Ruotsin ja 
Tanskan julkiset menot ovat jo pitkään olleet.

On sanomattakin selvää, että näin pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat las-
kelmat ovat hyvin epävarmoja. Julkisista menoista voidaan laatia jonkinlainen 
kehitysarvio, mutta tulevan talouskasvun ja julkisen sektorin tulojen enna-
kointi on hyvin vaikeaa. Bkt:en suhteutettujen menojen kehitys riippuu tie-
tysti siitä, miten bkt ja sen taustalla vaikuttavat työllisyysaste ja työn tuot-
tavuus kehittyvät. Yleisempien arvioiden mukaan ikääntymisen vaikutus on 
kuitenkin 4–6 prosenttiyksikön haarukassa (kuviossa 4 tämä näkyy trendi-
bkt:en suhteutettujen menojen tasaisena kasvuna).

Näin suuri menojen kasvu on epäilemättä kaikin tavoin merkittävä. 
Vuoden 2008 lukuja käyttäen se tarkoittaisi noin 9 miljardin euron lisäystä 
julkisiin menoihin. Tällainen kasvupaine tuntuu suorastaan mahdottomalta 
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vuosien 2009–2010 tilanteessa, missä valtiontalous on jo lähtökohtaisesti noin 
10 miljardia euroa alijäämäinen. 

kUVio 4: Julkiset menot suhteessa todelliseen (Gact) ja trendi-BKT:en (Gtrend)

Lähde: Tilastokeskus ja Palkansaajien tutkimuslaitos

Vaikka ikääntymisestä aiheutuva menojen kasvu näyttää lyhyellä tähtäi-
mellä mahdottomalta, ei se historiallisessa vertailussa kuitenkaan vaikuta 
yhtä dramaattiselta. Se jää esimerkiksi selvästi pienemmäksi kuin talouden 
lamakausista aiheutunut julkisten menojen bkt-osuuden nousu 1990-luvulla 
ja vuosina 2009–2010. Se on myös vähäisempi kuin se julkisten menojen 
kasvu, joka toteutui hyvinvointivaltion rakennusvaiheessa vuosien 1966–1986 
välisenä aikana. Menojen kasvuun sopeutumista helpottaa se, että muutos 
toteutuu asteittain kahden vuosikymmenen aikana.

Julkisten menojen nousua ennakoivat laskelmat1 ovat luonteeltaan mekaa-
nisia. Ne pyrkivät arvioimaan sen menojen nousun, joka aiheutuu nykyisten 

1   Tällaisia laskelmia tehdään EU:n komissiossa, valtiovarainministeriössä, sosiaali- ja 
terveysministeriössä ja Eläketurvakeskuksessa.
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palvelujen ja etuuksien ulottamisesta entistä suuremmalle väestöryhmälle. 
Laskelmat eivät kuitenkaan pysty huomioimaan muita muutostekijöitä.

Hoito- ja hoivamenojen kasvupaine riippuu siitä, kuinka hyväkuntoisia 
tulevaisuuden vanhukset ovat. Toistaiseksi on käynyt niin, että vanhusväestön 
kunto on parantunut eikä hoidon tarve ole kasvanut samaa tahtia ikäänty-
misen kanssa. Varovaisuusperiaatteen mukaan voi kuitenkin olettaa, että 
eläke- ja hoivamenot kasvavat samaa vauhtia kuin väestö ikääntyy. Eläke- ja 
hoivamenoista aiheutuu julkiselle sektorille lisäkustannuksia, joiden rahoitta-
mismahdollisuudet riippuvat siitä, millaiseksi veropohjan kehitys muodostuu. 
Suuristakin menoista voidaan selvitä, jos verotulot kehittyvät suotuisasti. 
Tämä puolestaan edellyttää sitä, että työllisyysaste kohoaa pysyvästi nykyistä 
korkeammalle tasolle. 

Usein pelätään myös sitä, että ikääntymisestä johtuva hoito- ja hoivahenki-
lökunnan lisäystarve on kestämättömän suuri. Eri arvioiden mukaan sosiaali- 
ja terveysaloille tarvittaisiin lisää noin 60.000 henkeä vuoteen 2020 mennessä, 
jotta ikääntymisestä aiheutuvaan hyvinvointipalvelujen kysynnän kasvuun voi-
taisiin vastata. Muutos on kohtuullisen suuri, mutta suhteessa historialliseen 
kehitykseen sitä ei voi pitää mitenkään ylivoimaisena tai poikkeuksellisena. 
Se tarkoittaa noin 10 prosentin kasvua julkisen sektorin työvoimaan vuosi-
kymmenen aikana, mikä vastaa yhden prosentin vuosittaista kasvua. Tämän 
suuruinen muutos on luonteva osa asteittaista kehitystä, jossa Suomi muuttuu 
muiden teollisuusmaiden tapaan entistä palveluvaltaisemmaksi yhteiskun-
naksi. Samalla Suomen julkisen sektorin väestön kokoon suhteutettu työnte-
kijämäärä kasvaisi lähemmäksi Ruotsin ja Tanskan nykyistä tasoa. 

kuinka paLJon kokonaisveroasteen on noustava?

Kun yhdistetään vuoden 2009 talouskriisistä aiheutunut julkisen talouden ali-
jäämäisyys laskelmiin väestön ikääntymisen vaikutuksista julkisiin menoihin, 
päädytään helposti arvioon, jonka mukaan kokonaisveroastetta olisi nostettava 
peräti 10 prosenttiyksikköä, jotta julkinen talous voisi saavuttaa uudelleen tasa-
painon. Tällainen luku saadaan, kun lasketaan yhteen vuodelle 2010 ennakoitu 
julkisen talouden alijäämä ja ikääntymisestä aiheutuva kumulatiivinen julkisten 
menojen bkt-osuuden kasvu. Näin suuri kokonaisveroasteen nousu tuntuu kui-
tenkin mahdottomalta. Se edellyttäisi joko tuloverojen tai arvonlisäverokannan 
kaksinkertaistamista, ja johtaisi siihen, että Suomen kokonaisveroaste nousisi 
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korkeammaksi kuin missään muussa maassa.2 Onkin selvää, että näin suurta 
rahoitusalijäämää ei voida kuroa umpeen pelkästään veroja korottamalla.

Veronkorotustarvetta voidaan luonnollisesti supistaa myös leikkaamalla 
julkisia menoja tai hidastamalla niiden kasvuvauhtia. Edellä esitettyjen meno-
kehitysarvioiden pohjana on oletus, jonka mukaan valtion ja kuntien tehtävät 
säilyvät entisellään eikä menoleikkauksia tehdä. Taustalla on ajatus siitä, että 
menojen leikkaaminen merkitsisi suurella todennäköisyydellä nykyisen kal-
taisen hyvinvointivaltion purkamista, mitä ei kovinkaan laajalti pidetä tavoi-
teltavana. On kuitenkin mahdollista, että myös tämän suuntaisia toimia tul-
laan toteuttamaan 2010-luvulla. Päätöksentekijän kannalta yksinkertaisinta 
on heikentää erilaisten sosiaalietuuksien suhteellista tasoa niin, ettei niiden 
kehitys vastaa ansiotason kehitystä. Tällöin tulonsiirtomenot supistuvat vähi-
tellen suhteessa veropohjan kehitykseen.

kUVio 5: Julkisen sektorin tulot ja menot

2   Muutos merkitsisi noin 52 prosentin kokonaisveroastetta. Luku ei olisi aivan 
ennennäkemätön, koska Ruotsin ja Tanskan kokonaisveroasteet olivat tällä tasolla 
1990-luvulla, joskin ne ovat sittemmin alentuneet.

Lähde: Tilastokeskus ja Palkansaajien tutkimuslaitos
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Periaatteessa lyhyen ja keskipitkän aikavälin veronkevennysmahdolli-
suuksia voidaan menoleikkausten lisäksi parantaa yksityistämisen avulla, ts. 
myymällä valtion ja kuntien omaisuutta. Valtion omistuksia myymällä voi-
taisiin rahoittaa tuntuva veronkevennys joidenkin vuosien ajaksi. Näin saatu 
hyöty olisi kuitenkin väliaikainen ja lisäksi se heikentäisi julkisen talouden 
tilaa pidemmällä tähtäimellä, koska omaisuuden myynti vähentää omaisuus-
tuloja. Kestämättömän ja lyhytnäköisen luonteensa vuoksi yksityistämispoli-
tiikasta saatavien lyhytaikaisten tulojen tarkastelu on rajattu pois. 

Veronkorotustarvetta arvioitaessa on huomioitava talouden suhdanneti-
lanne ja tuleva kasvupotentiaali. Talouden ollessa lähellä täystyöllisyyttä jul-
kinen talous on Suomessa tyypillisesti ylijäämäinen ja tuleva veronkorotus-
tarve vaikuttaa vähäiseltä. Esimerkkejä tällaisesta tilanteesta ovat vuodet 1989 
ja 2007. Vastaavasti talouden ollessa kriisissä, ja varsinkin juuri jyrkän tuo-
tannon supistumisen jälkeen julkisen talouden alijäämä on suurimmillaan. 
1990-luvun alun laman seurauksena Suomen julkinen talous siirtyi muuta-
massa vuodessa suuresta ylijäämästä (5 % bkt:sta) suureen alijäämään (8 % 
bkt:sta). Näin kävi myös vuonna 2009. Poikkeuksellisen talouskriisin vuoksi 
julkinen talous, joka vielä vuonna 2008 oli reippaasti ylijäämäinen, vajosi 
vuoden 2009 aikana alijäämään.

Tulevaa veronkorotustarvetta arvioitaessa ei lähtökohdaksi voida kuiten-
kaan ottaa vuosien 2009–2010 tilannetta, joka on kansantalouden ja julkisen 
talouden kannalta poikkeuksellisen huono. Tällainen arvio johtaa helposti lii-
oiteltuun pessimismiin ja normaalin suhdannedynamiikan unohtamiseen. Sen 
sijaan lähtökohdiksi tulee ottaa toisaalta menotavoitteet (tai arviot menojen 
kasvupaineista) ja toisaalta arviot työllisyysasteen kehityksestä ja tulevasta 
talouskasvusta – toisin sanoen siitä, millainen on talouden kasvupotentiaali 
finanssikriisin jälkeen. Kuviossa 5 esitetään kehityskulku, jossa talouden elpy-
minen alentaa julkisten menojen bkt-osuutta vuosina 2012–17, koska julkiset 
menot kasvavat tässä vaiheessa hitaammin kuin kokonaistuotanto. Talouden 
palattua normaalille trendikasvulleen julkisten menojen bkt-osuus kääntyy 
jatkuvaan kasvuun. Tämä johtuu puolestaan siitä, että väestön ikääntymisen 
vuoksi julkisten menojen kasvu on nopeampaa kuin talouden pitkän ajan 
trendikasvu. Tästä aiheutuu julkiseen talouteen joko paheneva kestävyysvaje 
tai tarve nostaa kokonaisveroastetta useille prosenttiyksiköillä 2020-luvulla. 



21

Kuvio ennakoi kehitystä, jossa kestävyysvaje torjutaan asteittain tapahtuvalla, 
yhteensä 5 prosenttiyksikön suuruisella kokonaisveroasteen nousulla. 

Emme kuitenkaan tiedä, kuinka suureksi julkisen talouden vaje kasvaa 
vuoden 2009 talouskriisin seurauksena tai kuinka nopeasti talous alkaa toipua 
kriisistä. Samanlainen epävarmuus liittyy myös pidemmän aikavälin kasvupo-
tentiaaliin, julkisen talouden kestävyysvajeeseen ja siitä seuraavan verotuksen 
kiristystarpeeseen.

kUVio 6:
Julkisen sektorin koon riippuvuus työllisyysasteesta vuosina 1990–2010 ja 2020-luvilla

Julkisen talouden kannalta keskeinen riippuvuus vallitsee työllisyysasteen 
ja tasapainoveroasteen välillä. Mitä korkeammaksi työllisyysaste nousee, sitä 
matalammaksi muodostuu julkisen talouden tasapainottava kokonaisvero-
aste. Työllisyysaste on julkisen talouden kannalta jopa tärkeämpi muuttuja 
kuin taloudellinen kasvu. Korkea työllisyysaste merkitsee sitä, että veroja 
maksavaa aktiiviväestöä on runsaasti ja tulonsiirtoja saavaa passiiviväestöä 
taas vähemmän. Vastaavasti julkisista palveluista ja investoinneita aiheutuva 
menorasitus pienenee, kun veronmaksajien määrä kasvaa.

Lähde: Tilastokeskus ja Palkansaajien tutkimuslaitos
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Julkisten menojen bkt-osuuden ja työllisyysasteen välinen riippuvuus 
on ollut pitkään verraten vakaa. Vuosien 1990–2010 osalta tätä riippuvuutta 
kuvaa kuvio 6 alempi käyrä. Siitä voidaan nähdä, että työllisyysasteen painu-
minen 60 prosenttiin nostaisi julkisten menojen bkt-osuuden 64 prosenttiin 
(kuten kävi vuonna 1993) ja toisaalta 70 prosentin työllisyysaste alentaisi jul-
kisten menojen bkt-osuuden alle 50 prosentin (vuosi 2007). 

Väestön ikääntyminen siirtää käyrää ylöspäin. Koska ikääntyminen lisää 
julkisia menoja, nousee menojen bkt-osuus kaikilla työllisyysasteen tasoilla. 
Kuviosta voidaan nähdä, että vuoden 2009 työllisyysasteella (noin 67 pro-
senttia) julkisten menojen bkt-osuus tulisi vähitellen nousemaan noin 60 
prosenttiin. Jos taas työllisyysaste onnistuttaisiin nostamaan 75 prosenttiin, 
pysyisi julkisten menojen bkt-osuus myös 2020-luvulla vajaassa 50 prosenttia 
väestön ikääntymisen tuomista menopaineista huolimatta. 

Johtopäätöksenä voidaankin todeta, että tuleva veroasteen korotustarve 
riippuu keskeisistä siitä, kuinka korkeaksi työllisyysaste kohoaa nykyisen 
talouskriisin jälkeen. Jos työllisyysaste palaa suhteellisen nopeasti (vuosien 
2011–2013 aikana) takaisin nousevalle uralle ja saavuttaa vähitellen 70 ja 75 
prosentin tason, kokonaisveroasteen ei tarvitse nousta kovin paljoa.

mistä veroJa voidaan kerätä?

Tulevan verojen korotustarpeen suuruus on hämärän peitossa. Siihen vai-
kuttavat monet asiat: päätökset julkisten menojen kehityksestä, työllisyyden 
kehitys ja tarve harjoittaa työllisyyttä tukevaa talouspolitiikkaa. Joka tapauk-
sessa on todennäköistä, että kokonaisveroasteen on 2010-luvulla noustava. 
Tämä edellyttää joko veroasteiden nostamista tai veropohjien laajentamista 
tai molempia.

reunaehdot

Veroasteen nostomahdollisuuksia rajoittavat eri tekijät. Tärkein niistä on vaa-
timus siitä, että verotuksen kiristyminen ei saa tukahduttaa talouden elpy-
mistä. Vakavan talouskriisin jälkeen tärkeintä on saada talous elpymään ja 
työllisyys kasvuun, minkä vuoksi veroja kiristämällä ei saa estää kotimaisen 
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kysynnän kasvua eikä myöskään luoda talouden kilpailukykyä heikentäviä 
hintapaineita. Näistä syistä verotuksen kiristämisen on oltava väistämättä 
varovaista ja asteittaista. Samalla joudutaan hyväksymään julkisen talouden 
useita vuosia kestävä alijäämäisyys ja velkaantuminen.

Verotuksen kiristämismahdollisuuksia rajoittaa myös kansainvälinen 
verokilpailu ja mahdollisen verojen kielteiset käyttäytymisvaikutukset. Vero-
kilpailu koskee ennen kaikkea yhteisöveroa ja jossain määrin myös pääoma-
tuloverotusta. Ne eivät voi olla Suomessa kovin paljoa korkeammalla tasolla 
kuin muissa eurooppalaisissa valtioissa. Pienenä ja syrjäisenä maana Suomen 
on pidettävä huolta siitä, että yritysten toimintaympäristö on houkutteleva. 
Veronkorotukset eivät myöskään saa olla sellaisia, että ne heikentäisivät työ-
voiman tarjontaa.

ansio- ja pääomatulot

Tuloihin perustuvat verot ovat julkisen sektorin tärkein tulolähde. Eniten 
tuloja tuottavat työnantajien ja vakuutettujen itsensä maksamat sosiaaliva-
kuutusmaksut (työeläke-, sairaus- ja työttömyysvakuutusmaksut), jotka ovat 
noin 30 prosenttia palkkasummasta. Kunnallisvero ja valtion tulovero ovat 
niin ikään keskeisiä verotulojen lähteitä.

Tuloverojärjestelmä on Suomessa ollut vuodesta 1993 lähtien eriytetty. 
Tämä tarkoittaa sitä, että pääomatuloja verotetaan eri tavalla kuin ansiotu-
loja. Ansiotulojen tuloverotus on progressiivinen. Keskimääräinen veroaste 
on noin 25 prosenttia ja korkein rajaveroaste noin 55 prosenttia. Pääomatu-
loihin kohdistuu sen sijaan tasaverotyyppinen vero, jota tosin mutkistaa osin-
kojen mutkikas verokohtelu. Useimmiten osingoista ei kuitenkaan makseta 
yrityksen maksaman yhteisöveron lisäksi lainkaan tuloveroa.3 Tämän vuoksi 
suurituloisimpien ja varakkaimpien veronmaksajien keskimääräinen veroaste 
on vain hieman yli 30 prosenttia.

3   Pörssin ulkopuolisissa yhtiöissä osakkailla on mahdollisuus saada verovapaita osinkoja 
enimmillään 90.000 euroa vuodessa, jos osinko ei ole enempää kuin 9 % yhtiön 
nettovarallisuudesta, ts. jos yhtiössä on varallisuutta vähintään miljoona euroa osakasta 
kohden. Pörssiyhtiöiden osingot ovat taas osittain verovapaita.
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Ansiotulojen verotusta on kevennetty Suomessa tuntuvasti vuosina 
1996–2009 eikä Suomen tuloverotus nykyään ole poikkeuksellisen kireä vaan 
pikemminkin lähellä eurooppalaista keskitasoa. Jos verotuloja tarvitaan lisää, 
ansiotulojen verotuksen kiristäminen tarjoaakin suhteellisen helpon vaihto-
ehdon. Sosiaaliturvan rahoitusongelmia voidaan jonkin verran ratkoa myös 
nostamalla sosiaalivakuutusmaksuja, joita niin ikään alennettiin 1990-luvun 
lamavuosien jälkeen.

Työtuloihin kohdistuvia veroja kiristämällä voidaan suhteellisen helposti 
kerätä julkiselle sektorille useiden miljardien eurojen lisätulot. Nopeat ja 
suuret verojen kiristykset vaikuttavat kuitenkin talouden kehitykseen kiel-
teisesti: ne vähentävät ostovoimaa ja kotimaista kysyntää, supistavat jonkin 
verran työvoiman tarjontaa ja lisäksi nostavat työntekijöiden palkkavaati-
muksia, mikä vuorostaan heikentää talouden hintakilpailukykyä. Ansiotu-
loverotuksen kiristäminen lisää myös verojärjestelmän epäoikeudenmu-
kaisuutta, ellei samalla kiristetä pääomatuloveroja vähintään yhtä paljon. 
Tulonjako- ja oikeudenmukaisuustavoitteiden kannalta olisikin perusteltua 
kiristää ensiksi osinkoverotusta luopumalla 90.000 euron verovapaussään-
nöstä ja toiseksi nostaa yleistä pääomatuloverokantaa 28 prosentista yli 30 
prosenttiin, kuitenkin niin, että pienet pääomatulot vapautettaisiin samalla 
verosta kokonaan.4

Varallisuuteen kohdistuvia veroja ovat kiinteistö- ja perintövero. Niiden 
korottamisella ei ole välittömiä haitallisia vaikutuksia talouteen. Kiinteis-
töveron korottaminen nostaa kuitenkin asumiskustannuksia ja voi joissain 
tapauksissa kohdistua epäoikeudenmukaisesti, koska se ei huomioi veron-
maksukykyä. Kiinteistövero on myös varallisuusvero, joka kohdistuu pieni- ja 
keskituloisten varallisuuteen (joka yleensä muodostuu asunnosta ja mahdol-
lisesta kesämökistä) eikä varakkaiden omaisuuteen, jossa asuinkiinteistöjen 
osuus on pienempi ja finanssivarallisuuden ja maaomaisuuksien osuus taas 
suurempi. Tämän vuoksi kiinteistöveron tuntuva korottaminen ilman saman-
aikaista varallisuusveroa tai pääomatuloverotuksen kiristämistä johtaa varal-
lisuuserojen kasvuun.

4    Pääomatulovero kohdistuu pankkitalletusten korkotuottoihin, jotka monesti ovat reaalisesti 
hyvin pieniä.
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välilliset verot

Välillinen verotus muodostuu arvonlisäverosta ja valmisteveroista. Suomen 
yleinen arvonlisäverokanta on vuodesta 2010 lähtien 23 prosenttia. Eräitä 
hyödykeryhmiä kuten elintarvikkeita ja lääkkeitä, verotetaan alennetulla 
arvonlisäverokannalla. Arvonlisävero on erittäin tärkeä verotulojen lähde. 
Arvonlisäveron korottamismahdollisuudet ovat kuitenkin rajalliset. Suomen 
verokanta on jo lähellä teollisuusmaiden huippua eli 25 prosenttia. Veroker-
tymään voitaisiin jonkin verran kasvattaa myös yhtenäistämällä arvonlisäve-
rokannat. Miljardiluokan verotulojen lisäys saataisiin, jos alennetut kannat 
poistettaisiin ja yleinen alv-kanta nostettaisiin pohjoismaiselle tasolle 25 pro-
senttiin. Tämä tarkoittaisi kuitenkin monien tärkeinä pidettyjen hyödyk-
keiden hintojen nousua.5 

Arvonlisäveron kiristämisen haittoja ovat myös työhön kohdistuvan vero-
tuksen kiristyminen, hintatason nousu ja kielteiset tulonjakovaikutukset. 
Arvonlisävero kohdistuu työpanokseen, ja veron nostaminen kiristää työn 
verotusta. Hintatason nousu pyrkii nostamaan palkkavaatimuksia, mikä puo-
lestaan heikentää kilpailukykyä. Arvonlisäveron nostaminen vaikuttaa näistä 
syistä todennäköisesti kielteisesti työllisyyteen. 

Välillisen verotuksen tulonjakovaikutukset johtuvat siitä, että pienituloiset 
kuluttavat tuloistaan suuremman osan kuin suurituloiset. Tämän vuoksi kulu-
tukseen kohdistuvat verot vaikuttavat suhteellisesti voimakkaammin pienitu-
loisiin kuin suurituloisiin.

Sama ongelma liittyy myös valmisteveroihin, joita usein pidetään haitta-
veroina tai ympäristöveroina. Alkoholi- ja tupakkavero ovat aitoja haittave-
roja, koska niiden avulla pyritään vähentämään terveyden kannalta haital-
lista kulutusta. Muita merkittäviä valmisteveroja ovat autoihin liittyvät verot 
(autovero ja vuotuinen ajoneuvovero) ja energiaverot (polttoaineverot ja säh-
kövero). Suomessa nämä verot ovat perinteisesti olleet luonteeltaan fiskaalisia 
eli niillä on ensisijaisesti pyritty saamaan valtiolle tuloja, mutta niitä voidaan 
perustella myös ilmastopolitiikan välineinä, joilla pyritään rajoittamaan ener-

5   Alennettuja verokantoja sovelletaan nykyään mm. elintarvikkeisiin, lääkkeisiin, julkiseen 
liikenteeseen, kirjoihin ja kulttuuripalveluihin.
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gian kulutusta. Autoverot ja energiaverot tuottavat nykyään valtiolle noin viisi 
miljardia euroa vuodessa, joten ne ovat merkittävä tulonlähde. 

Auto- ja energiaverojen nostomahdollisuuksia rajoittavat kielteiset vai-
kutukset hintatasoon, työssäkäyntikustannuksiin ja tuloeroihin. Alkoholi- ja 
tupakkaverojen kohdalla rajoitteeksi muodostuu puolestaan mahdollisuus 
tuoda hyödykkeitä vapaasti muista EU-maista.

Johtopäätöksiä

Julkisen talouden tasapainon ja rahoituksen näkökulmasta pitkällä tähtäi-
mellä keskeisiksi tekijöiksi muodostuvat tuottavuus ja työllisyys. Työllisyysas-
teen nousu 75 prosenttiin näyttäisi turvaavan hyvinvointivaltion rahoituksen 
myös pitkällä aikavälillä. Vuoden 2009 talouskriisin vakavin seuraus on se, 
että työllisyysaste on alentunut ja erkaantunut entistä kauemmaksi 75 pro-
sentin tavoitetasosta. 

Suomen julkisen talouden tilanne vuonna 2010 näyttää hyvin hei-
kolta. Syynä tähän on talouskriisin aikaansaama tuotannon ja verotulojen 
romahdus, jotka ovat johtaneet julkisen talouden suureen alijäämäisyyteen. 
Kun kriisin vaikutuksiin yhdistetään arvio väestön ikääntymisen vaikutuk-
sista julkiseen talouteen, muodostuu kuva julkisen talouden tilasta entistä 
synkemmäksi. Globaalista finanssikriisistä seurannut talouden lamaantu-
minen ja julkisen talouden alijäämäisyys ovat todennäköisesti väliaikaisia 
ilmiöitä. Ennen kriisiä – eli vuosina 2007–2008 – Suomen julkinen talous oli 
voimakkaasti ylijäämäinen eikä merkittävää kestävyysvajetta ollut havaitta-
vissa edes pitkälläkään aikavälillä. Julkisen talouden äkillinen heikkeneminen 
vuonna 2009 johtui talouskriisin aiheuttamasta valtion omaisuustulojen ja 
yhteisöverotulojen sekä työllisyysasteen laskusta. Tässä suhteessa tilanne voi 
kuitenkin muuttua myös parempaan suuntaan. Ei ole syytä uskoa, että vuonna 
2009 julkiseen talouteen syntynyt alijäämä olisi luonteeltaan rakenteellinen. 

Suomen julkinen talous on hyvin herkkä työllisyysasteen muutoksille. 
Työllisyysasteen nousu on tehokkain tapa saada julkinen talous uudelleen 
tasapainoon ja vastata ikääntymisen haasteisiin. Julkisen talouden tasapainot-
taminen veronkorotusten avulla on vasta toissijainen keino. 
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Verojen liian äkillinen korottaminen on ongelmallista, koska se voi vaa-
rantaa talouden elpymisen ja työllisyystavoitteen saavuttamisen. Korkeammat 
verot johtavat helposti hintojen ja palkkojen nousuun, mikä vuorostaan hei-
kentää talouden kilpailukykyä ja heikentää työllisyyttä. Tämän vuoksi vero-
tuksen kiristämisessä on oltava maltillisia.

On kuitenkin varsin todennäköistä, että suomalaisen hyvinvointivaltion 
rahoituspohjan turvaamiseksi kokonaisveroasteen on noustava 2010-luvulla. 
Eniten lisää verotuloja voidaan kerätä nostamalla maltillisesti tärkeimpiä 
veroja eli ansiotulojen verotusta, sosiaalivakuutusmaksuja ja välillisiä veroja. 
Näissä veroissa ei kuitenkaan voida suuria eikä nopeita muutoksia, koska ne 
vaikuttavat ostovoimaan ja työvoimakustannuksiin.

Tuloerojen kaventamisen ja myös työllisyyskehityksen kannalta parempi 
vaihtoehto olisi pääomatuloverotuksen kiristäminen. Tämä voitaisiin toteuttaa 
nostamalla jonkin verran yleistä pääomatuloveroa ja poistamalla osinko-
verotuksen huojennukset. Tällä tavoin voitaisiin parantaa myös verotuksen 
oikeudenmukaisuutta. Näin saatavat verotulojen lisäykset ovat kuitenkin suh-
teellisen vaatimattomia. Tämän vuoksi joudutaan mitä todennäköisimmin 
turvautumaan myös kiinteistöverojen ja erilaisten energiankäyttöön liittyvien 
välillisten verojen asteittaiseen kiristämiseen. Samalla on kuitenkin arvioitava 
huolellisesti tällaisten veronkorotusten tulonjakovaikutuksia.
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Suomen verojärjestelmän  
uudistamisesta

JUkk a  P ir t t il ä  &  M at t i  t UoM al a

Mitä ja miten nyt verotetaan? Mitä ja miten pitäisi verottaa, nykyiseen tapaan 
vai jotenkin muuten? Verojärjestelmän uudistamisesta tuntuisi luontevalta 
lähteä pohtimaan vastaamalla näihin kahteen kysymykseen. Moderni opti-
maalisen verotuksen teoria, jota ns. Mirrlees Review1 kokoaa yhteen, etsii vas-
tauksia näihin kysymyksiin. 

Mirrlees Reviewn tapaan ei ole perusteita lähteä mistään satunnaisesti 
valitusta periaatteesta verotuksen kulmakivenä. Tällainen satunnainen peri-
aate olisi esimerkiksi se, että on parempi verottaa sitä, mitä kukin taloudesta 
ottaa (kulutuksen verottaminen) kuin sitä, mitä kukin talouteen tuo (tulojen 
verottaminen).2 Toinen satunnainen periaate olisi vain todeta, että on paras 

1  Brittiläinen tutkimuslaitos, Institute for Fiscal Studies (IFS), on kokoamassa laajaa 
katsausta siitä, miten verojärjestelmä tulisi suunnitella. Tämä raportti, Mirrlees Review, 
ilmestyy 30 vuotta IFS:n perustamiseen johtaneen, laajaa kansainvälistä huomiota saaneen 
Meaden komitean raportin jälkeen. Raporttien nimet viittaavat niiden toimitusneuvostojen 
puheenjohtajiin, James Meade:een ja modernin verotutkimuksen edelläkävijään, professori 
James Mirrlees:iin. On aivan ilmeistä, että Mirrlees Review:stä tulee yhtä lailla keskeinen 
veropolitiikan ohjenuora ja tutkimuksen inspiraation lähde kuin Meaden raportistakin, 
johon jatkuvasti viitataan taloustieteellisessä verokeskustelussa.

2   Siirtymistä kokonaan kulutuksen verottamiseen perusteltiin juuri näin esimerkiksi EVAn 
hiljattaisessa veropamfletissa Nyberg 2008. 
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pyrkiä mahdollisimman laajaan veropohjaan, jolloin veroasteet (ei kannat!) 
pysyisivät matalina. Tuo näkemyshän viestittää, että tiedämme mikä on ide-
aalinen veropohja. Tämä taas pitää sisällään ajatuksen, että pystymme riidat-
tomasti arvioimaan kunkin veronmaksajan ”verotettavan kapasiteetin”. Jos 
tilanne olisi tämä, niin olisi varsin helppo suunnitella verojärjestelmä jossa 
kahta saman verotettavan kapasiteetin omaavaa veronmaksajaa verotetaan 
saman verran. On kuitenkin epärealistista kuvitella, että verottajalla voisi olla 
kovin tarkkaa tietoa tästä.

Lähtökohtana on sen sijaan optimaalisen verotuksen ajatus siitä, että ensin 
tarkastellaan, kuinka verotus vaikuttaa talouteen, ja sitten verrataan kaikkia 
mahdollisia veroyhdistelmiä pitäen tavoitteena yhteiskunnallisen hyvin-
voinnin maksimoimista3. Yhteiskunnalliset tavoitteet voivat taas saada eri-
laisia muotoja juuri eriarvoisuuden karttamisen suhteen.

verotuksen perusperiaatteita

Verotusta tarvitaan luonnollisesti rahoittamaan julkiset menot. Tavoitelta-
vaan julkisten menojen tasoon vaikuttaa se, millainen julkisten palveluiden 
ja yksityisen kulutuksen osuus tuo mukanaan yhteiskunnan tavoitteiden mah-
dollisimman hyvän toteutumisen. Yhteiskunnalliset tavoitteet taas ovat arvo-
kysymys. Tässä artikkelissa pohditaan lähinnä tavoiteltavaa verorakennetta 
- ansiotulojen, pääomatulojen ja hyödykeverojen suhdetta – sen jälkeen kun 
kokonaisveroaste on päätetty. Siten emme ota juurikaan kantaa kokonaisvero-
asteeseen. Toinen arvovalinta on, kuinka uudelleenjakavaa verotuksen, perus-
turvan ja julkisten palveluiden tarjonnan tulisi olla. Uudelleenjaolla tarkoi-
tetaan joko ihmisten välistä tai henkilön elinkaaren sisäistä tulojen siirtoa. 
Kansalaisten välinen uudelleenjako vaikuttaa lähes aina jossakin määrin 
talouden toimintaa, jolloin esiin nousee talouden tehokkuuden sekä oikeuden-
mukaisen ja tasaisen tulonjaon välinen vastakkainasettelu.4 Jos pienemmille 
tuloeroille pannaan enemmän painoa, silloin siedetään menetyksiä talouden 
tehokkuudessa (esim. työtuntien määrässä tai talouden kasvuvauhdissa). Jos 

3  Banks ja Diamond 2008.
4   Aina näin ei suinkaan ole. Uudelleenjakavan verotuksen ja sosiaaliturvan yhdistelmä voi 

osittain olla myös tehokkuutta lisäävä sosiaalivakuutusjärjestelmä.
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yhteiskunta nähdään vain tavoittelevan talouden tehokkuuden maksimointia, 
niin silloin ei välitetä tulonjaosta tai äärimmilleen vietynä edes köyhyydestä. 

Vaikka verotutkimuksen ei tarvitse ottaa kantaa siihen, kuinka paljon 
tasaista tulonjakoa arvostetaan, jonkinlainen tulonjakotavoite tarvitsee vero-
politiikassa olla. Jos tulonjakotavoitetta ei olisi, voitaisiin verotuksessa tyytyä 
könttäsummaveroihin tai täysin suhteellisiin veroasteisiin. Könttäsummave-
roilla tarkoitetaan sellaisia veroja, jotka eivät mitenkään riipu taloudenpitäjän 
toiminnasta. Esimerkiksi jos vero olisi 10 000 euroa vuodessa riippumatta 
siitä, paljonko henkilö saa tuloja, verojärjestelmä olisi täysin tehokas eli vääris-
tämätön. Tällainen verojärjestelmä tuntuu kuitenkin monesta epäoikeuden-
mukaiselta, ja siksi tulonjakotavoite tulee ottaa veropolitiikan suunnittelussa 
huomioon. Lähes kaikki mielekkäät tutkimusongelmat, kuten miten tulo-
verotus pitäisi järjestää, vaativat jonkinlaisen tulonjakotavoitteen olemassa-
olon5, mutta tulonjakotavoite voi hyvin olla eriasteinen. 

ansiotuLoJen verotus Ja tuLonsiirrot

Mirrleesin optimaalisen tuloverotuksen mallissa6, joka on normatiivisen 
veroteorian tärkein malli, on hyödyllistä erottaa neljä tekijää. Tulonjakauma 
ennen veroja ja tulonsiirtoja on yksi tekijä. Se heijastaa markkinatuloeroja. Jos 
markkinatuloeroja ei pidetä hyväksyttävinä, niitä voidaan muuttaa jakamalla 
tuloja uudelleen vero- ja tulonsiirtojärjestelmän avulla. Uudelleenjaon laajuu-
teen verojen ja tulonsiirtojen kautta vaikuttaa se, miten tärkeänä julkinen valta 
pitää tulojen tasoittamista. Tämä on toinen tekijä: tasa-arvotavoitteen voi-
makkuus. Uudelleenjaossa suurituloisilta pienituloisille törmätään kolman-
teen tekijään, kannustimiin7. Neljännen tekijän - verotulojen tarve muuhun 
kuin uudelleenjakoon - kanssa nämä kolme tekijää määräävät, mihin saakka 
uudelleenjako voidaan viedä. 

Uudelleenjakopolitiikka koostuu sekä taloustilanteesta että politiikan 
tavoitteista. Jos sekä markkinatuloeroja että kannustinvaikutuksia pidetään 

5  Banks ja Diamond 2008.
6  Mirrlees 1971.
7   Kannustimia käsitellään etenkin tämän artikkelin pienten tulojen verotusta koskevassa 

luvussa.
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vakiona, uudelleenjaon tason määrää tulojen tasaustavoitteen voimakkuus. 
Jos sen sijaan kannustinvaikutukset voimistuvat muiden tekijöiden pysyessä 
muuttumattomina, uudelleenjako vähenee. Jos markkinatuloerot kasvavat, 
lisääntyvätkö vai vähentyvätkö yhteiskunnan uudelleenjakopyrkimykset? 
Normatiivinen veroteoria ennustaa, että markkinatuloerojen kasvu (muut 
tekijät annettuna) voimistaa tulojen uudelleenjakoa yhteiskunnissa, joissa 
ylipäätään hyväksytään tulojen uudelleenjako rikkaammilta köyhemmille8. 
OECD-maiden aineistolla tehty tutkimus9 osoittaa, että 1990-luvun alkupuo-
lelle saakka uudelleenjako reagoi juuri näin. Sen jälkeen tilanne on muuttunut.

Mirrleesin mallissa optimaalinen tulonsiirtojärjestelmä koostuu kaikille 
tulevasta perusturvasta (eli toimeentulo niille joilla ei ole ansiotuloja) sekä 
siitä, että perusturva poistuu ansiotulojen kasvaessa. Perusturva ja tuen pie-
nenemisaste ovat sitä suurempia, mitä enemmän yhteiskunta haluaa uudel-
leenjakoa, mitä suuremmat veroa edeltävät tuloerot ovat ja mitä vähemmän 
työn tarjonta reagoi veroihin. Numeerisissa simulointitutkimuksissa perus-
turva nousee jopa yli 70 prosenttiin keskiansioista, jos yhteiskunnan tavoit-
teena on maksimoida huonompiosaisimman tilannetta ns. rawlsilaisten 
tavoitteiden mukaisesti. Mirrleesin mallin numeerisen ratkaisun avulla saa-
daan laskettua tuloveroasteikon muoto. Näitä tuloksia on yleensä tulkittu niin, 
että pienillä tuloilla lisäansioista menevä vero eli marginaali(raja)vero tai tulo-
sidonnaisten tukien ja rajaverojen yhdistelmä on verrattain korkea ja laskee 
lievästi tulojen kasvaessa. Tosin ne eivät ole niin korkeita kuin usein todelli-
suudessa havaitaan. 

Se, miten rajaverot muuttuvat tulojen kasvaessa taas riippuu ratkaisevasti 
tuloeroista ennen veroa. Usein vanhemmat numeeriset tulokset heijastavat 
1960- ja 1970-lukujen tuloeroja. Sen jälkeen kehittyneissä maissa myös veroa 
ja tulonsiirtoja edeltävät tuloerot ovat voimakkaasti kasvaneet. Jos tuoreempia 
tuloerotietoja käytetään, Mirrlees-mallista saadut marginaaliverot nousevat 
tulojen kasvaessa, siis saadaan marginaaliveron mielessä progressiivinen 
verotus. Intuitiivisesti pienten tulojen marginaaliveron määräytymistä voisi 
selittää seuraavasti: Tuloerojen kasvaessa matalilla tuloilla on enemmän väkeä 
suhteessa heitä suurempiin tuloihin. Tällöin marginaali- tai rajaveron tason 

8  Kanbur & Tuomala 1994.
9  Tanninen & Tuomala 2005.
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määräytymisessä suuremmista tuloista kerättävät verotulot saavat vähemmän 
painoa kuin korkeampien marginaaliverojen haitallinen kannustinvaikutus 
mataliin tuloihin. Jos muut rajaveroon vaikuttavat tekijät unohdetaan, pienten 
tulojen rajavero pienenee verrattuna tasaisemman veroja ja tulonsiirtoja edel-
tävään tulonjaon tilanteeseen. Toisaalta perusturvaetujen pitäminen siedettä-
vällä tasolla vaatii suhteellisen korkeita rajaveroja jo matalilla tuloilla koska 
näin voidaan kerätä enemmän verotuloja suuremmilta tuloilta perusturvan 
rahoittamiseksi.

pienten tuLoJen verotuksesta

Ansiotuloverotuksen rajaveron ja tulosidonnaisten etujen yhteisvaikutuksesta 
syntyy usein enemmän ja vähemmän tietoisesti korkeita kokonaisrajaveroja. 
Tämä taas liittyy kysymykseen etujen voimakkaammasta kohdentamisesta 
tarpeiden mukaan eli tarveharkintaisuudesta. Tarkempi kohdentaminen on 
usein ollut kiistan aiheena sosiaalipoliitikkojen väitellessä kaikenkattavan 
(universalistisen) sosiaalipolitiikan ja perinteisen köyhäinhoitonäkemyksen 
paremmuudesta. Tyypillisesti on tunnustettu, että kaikenkattava (universalis-
tinen) sosiaalipolitiikka (pohjoismainen hyvinvointimalli) suojaa vähäosaisia 
erikoiskohtelun mukanaan tuomilta sosiaalisilta paineilta ja häpeältä. Lähes 
samaan hengenvetoon on kuitenkin todettu, että kaikenkattavasta ja yleisestä 
turvasta joudutaan tulevaisuudessa tietoisesti tinkimään. Sosiaalipolitiikka 
palaisi näiden näkemysten mukaan alkuperäiseen tehtäväänsä, vähäosaisista 
huolehtimiseen eli köyhäinhoitoon. Hyvätuloiset taas voisivat järjestää oman 
turvansa yksityisesti. 

On selvää, miksi valtiovarainministeriöt eri puolilla maailmaa tuntuvat 
viehättyneen etujen tarkemmasta kohdentamisesta. Myös Maailmanpankille 
siitä tuli lähes taikasana 1990-luvun alkupuolella. Ajatuksena on se, että pie-
nituloisten asemaa voidaan parantaa suorien budjettikustannusten mielessä 
paljon halvemmalla sekä huomattavasti anteliaammin, jos edut menisivät 
juuri niille, joilla tarve on suurin. Jos mitään epäsuoria kustannuksia ei oteta 
huomioon, ihanteellisessa kohdennusohjelmassa kullekin perheelle tai yksi-
lölle, jonka tarpeet ovat suuremmat kuin sen voimavarat, siirretään tuloa täs-
mälleen niin paljon, että köyhyyskuilu poistuu. Tämä tietysti edellyttää sitä, 
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että pystytään määrittämään tarvetta kuvaava kriteeri eli köyhyysraja. Täl-
laisen järjestelmän toteuttaminen on kuitenkin monella tavalla kalliimpi kuin 
suorat budjettikustannukset heijastavat10, sillä edellä hahmotellussa tarkan 
kohdennuksen järjestelmässä rajavero (etujen alenemisaste) olisi köyhyys-
rajan alapuolella tasan sata prosenttia. 

Tällaisen hienosäätöpolitiikan toteuttaminen vaatii myös paljon tietoa 
ja melkoista kapasiteettia käsitellä sitä. Jos edun hakemisen ja edunsaajien 
osuuden välillä on positiivinen riippuvaisuus, tarveharkintaisten etujen laa-
jentaminen tekee ne yhteiskunnallisesti hyväksyttävimmiksi ja parantaa näin 
osallistumisastetta (etujen käyttöä). Toisin sanoen, entistä tarkempi kohdenta-
minen voi vähentää osallistumista. Tarkempaa kohdentamista vastaan puhuu 
myös se, että vain pienituloisille suunnatut edut pirstovat yhteiskuntaa. Kun 
tietyt edut on suunnattu määrätyille ryhmille, ne luovat toisen luokan kan-
salaisia, jotka saavat toisen luokan kohtelua. Sosiaalinen yhtenäisyys on Poh-
joismaiden leimallisimpia piirteitä ja monien mielestä niiden tärkein saavutus. 
Jos sitä edelleen pidetään ensisijaisena tavoitteena, edut ja yhteiskunnalliset 
palvelut tulisi tarjota niin, että kaikki kansalaiset kokisivat ne omikseen.

Korkeaa perusturvaa ja korkeita marginaaliveroja matalilla tuloilla on 
pidetty syynä monissa maissa alhaisiin pienituloisten työllisyysasteisiin. Tästä 
syystä Yhdysvalloista alkanut ansiotulovähennyksen järjestelmä (EITC) on 
saanut paljon kannatusta myös Euroopassa. Se on myös omaksuttu Suomen 
verojärjestelmässä. Kannustaessaan työhön sen on nähty vähentävän perus-
turvamenoja. EITC-järjestelmä poikkeaa ratkaisevasti tulosidonnaisista 
eduista. Se ei tarjoa lainkaan tukea ei-työssä oleville. Tietyn kynnyksen ala-
puolella olevia tuloja julkinen sektori tulee vastaan. Järjestelmän sisääntu-
lovaiheessa eli nollasta ylöspäin tienattu euro tuottaa enemmän kuin euro. 
Toisin sanoen tässä kohtaa järjestelmässä on marginaalinen ansiotulotuki. 
Kun tulot kasvavat, ansiotulotuki poistuu. Itse asiassa järjestelmässä kannustin 
on vain alkuosassa, ja joillakin tuloväleillä kokonaisrajaverot saattavat nousta 
hyvin jyrkästi. 

Mirrleesin mallissa työn tarjonnan oletetaan olevan täysin joustavaa: kan-
salainen voi työskennellä esimerkiksi 0, 1, 5 tai 45 tuntia viikossa. Käytännössä 
kuitenkin työtuntivalinta on sikäli rajoitettua, että jos ihminen on töissä, hän 

10  Kanbur ym. 1995.
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on siellä tyypillisesti jonkun osa-aikatyömäärän (esim. 20 tuntia) tai tyypil-
lisen täyden työajan verran. Työn tarjontatutkimuksen uuden ns. konsen-
susnäkemyksen mukaan11 työn tarjonnan muutoksista suurin osa selittyy ns. 
ekstensiivisellä marginaalilla (kokonaan pois työmarkkinoilta vs. töissä) eikä 
niinkään jo töissä olevien työtuntien muutoksilla (intensiivinen marginaali), 
joihin alkuperäinen Mirrlees-malli perustuu. Erityisesti pienituloisessa päässä 
ja joissakin erityisryhmissä (kuten yksinhuoltajat) työssäkäynnin jousto vero-
tuksen ja sosiaaliturvan muutosten suhteen voi olla merkittävää12. Tällöin 
alhaisten työtulojen verotusta kannattaa keventää ja työkykyisten sosiaali-
turvan tasoa tulee alentaa13. Näin silloin, kun työntarjontareaktiot ovat lähes 
kokonaan työhön osallistumista koskevia. Saez14 osoitti teoreettisessa mallissa, 
että pienipalkkaisten tuki lisää työhön osallistumista ja näin vähentää sosiaa-
liturvamenojen tarvetta. Mirrleesin mallissa taas negatiivinen marginaalivero 
saa suurempipalkkaiset ottamaan etua tuesta ja täten ohjelman kustannukset 
kasvavat. Saezin simuloinneissa perusturvan osuus on noin 20 % keskiansi-
oista. Alkuvaiheen veroaste on lähellä nollaa. On hyvä muistaa, että tähänas-
tinen työhön osallistumista koskeva empiirinen tutkimus tieto tulee lähinnä 
Yhdysvalloista ja Britanniasta. Tilanne voi olla jossain määrin toinen pohjois-
maissa. Pienten lasten vanhempien työhön osallistumisen esteitä saattaa täällä 
alentaa julkinen lasten päivähoitojärjestelmä.15 Tosin myös Suomessa pienten 
lasten äitien osallistumisjousto on todennäköisesti suurempi kuin perinteiset 
työtuntijoustot16. 

Ei itse asiassa ole järkevää syytä jyrkkään vastakkainasetteluun kaiken-
kattavan, vakuutusidealle pohjaavan hyvinvointivaltion ja tarkan etujen koh-
dentamisen välillä. Olemassa olevat järjestelmät käyttävät sekä tuloja ja että 
kategoriainformaatiota, ikää, sukupuolta, asuinpaikkaa, perhekokoa ja niin 
edelleen. Olennaista on se, miten parhaiten suunnitellaan järjestelmä, joka 

11  Meghir ja Phillips 2008.
12  Immervoll et al 2007.
13  Saez 2002.
14  Saez 2002.
15   Kyse on siitä, että julkisen sektorin menopuolen rakenne voi vähentää verotuksen haitallisia 

kannustinvaikutuksia. Tämän ovat teoreettisesti esittäneet tyylikkäästi Blomquist et al 2009. 
16  Kosonen 2009.
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käyttää kumpaakin informaation lähdettä. Puhtaassa muodossa vakuutus-
perusteiset ja tarkkaan kohdennetut järjestelmät (mukaan lukien perustulo) 
tuottavat joko liian pienet etuudet tai kohtuuttoman suuret rajaverot. Siten ei 
voi olla järjestelmää, joka olisi samalla hallinnollisesti yksinkertainen ja halpa. 
Silti sekamuoto on kannustavampi järjestelmä kuin tarkkaan kohdentamiseen 
perustuva köyhäinhoito. 

suurten tuLoJen verotuksesta

Ylimpien ansiotulojen verotuksessa on tärkeää tietää verotettavan tulon 
jousto veroasteen suhteen. Työntarjontatutkimuksesta tiedämme, että suurilla 
tuloilla työntarjonta (työtunnit) ei juuri reagoi marginaaliveroihin. Feldstein17 
ehdotti, että marginaaliverojen vaikutuksia pitäisi arvioida sen mukaan, miten 
ne vaikuttavat verotettavaan tuloon. Marginaaliverot vaikuttavat ensisijaisesti 
siihen, kuinka paljon ihmiset raportoivat tulojaan verottajalle olemassa ole-
vien verolakien puitteissa. On varsin ilmeistä, että verotettavan tulon jousto on 
suurimmillaan juuri suurituloisilla18. Näin on yksinkertaisesti siitä syystä, että 
suurituloisilla on suurimmat mahdollisuudet esimerkiksi palkata verojuris-
teja verojen välttämiseksi. Siksi suurituloisten verotuksessa on keskeistä ottaa 
huomioon nimenomaan verotettavan tulon jousto. Rikkaat voivat myös muita 
helpommin siirtää tulojaan verovuosien välillä. Näin tapahtui 1993 Yhdysval-
loissa Bill Clintonin korottaessa ylintä marginaaliveroa. Silloin suurituloiset 
ottivat sankoin joukoin tulojaan ulos vuoden 1992 puolella, koska silloin oli 
tiedossa, että Clintonin hallinto tulee korottamaan ylintä marginaaliveroa. 
Slemrod et al havaitsivat samoin merkittävää tulojen muuntamista Yhdysval-
tojen vuoden 1986 veroreformin jälkeen. Silloin yhtiöverotusta nostettiin ja 
henkilötuloveroa laskettiin. 

Pohjoismaisessa eriytetyssä tuloverotuksessa on tapahtunut hyvin saman-
lainen ilmiö. Meillä Suomessa tulojen muuntaminen on tapahtunut ansiotu-
loista pääomatuloihin. Tuon ilmiön selkeimpiä tunnusmerkkejä on kuviosta 
2 nähtävä tulojen koostumuksen raju muutos ylimmissä tuloissa. Saez et al 
mukaan19 0,4 (=yhden prosentin lisäys käteen jäävässä osuudessa (1-rajavero-

17  Feldstein 1995. Suomenkielisen katsauksen aiheeseen ovat kirjoittaneet Pirttilä ja Uusitalo 
2006.

18  esim. Saez 2004.
19  Saez 2009.
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aste) lisää verotettavaa tuloa 0,4 prosentilla) on yhdysvaltalaisten tutkimusten 
perusteella hyvä konsensusestimaatti koko talouden keskimääräiselle vero-
tettavan tulon joustolle. Slemrod20 ja Kopczuk21 huomauttavat kuitenkin, että 
verotettavan tulon jousto ei ole sellainen talouden parametri, joka olisi verot-
tajan tavoittamattomissa, vaan siihen voidaan puuttua muun muassa laajenta-
malla veropohjaa ja kaventamalla tulojen muuntomahdollisuuksia.

Verotettavan tulon jouston ohella suurien ansiotulojen verotusta kehitet-
täessä on tarkasteltava maastamuuton uhkaa. Yleisesti ajatellaan, että maas-
tamuuttouhka koskee erityisesti suurituloisia asiantuntijoita, joilla on poh-
joismaisessa mallissa (pienehköt palkkaerot, ilmainen korkeakoulutus, kireä 
työtulojen progressio) suurimmat kannustimet muuttaa matalamman vero-
asteen maihin. Jos maastamuuttouhka nähdään vakavana, tulisi korkeimpien 
tulojen keskimääräisiä veroasteita alentaa. Egger ja Radulescu22 ovat tutkineet 
maastamuuttoa OECD-maissa ja huomanneet, että verotuksen erot selittävät 
koulutettujen liikkumista maiden välillä jonkin verran. 

Kolmanneksi, miten tuloepävarmuus tulisi huomioida suurien tulojen 
verotuksessa? Tuloepävarmuuden kautta tarkasteltuna progressiivista vero-
tusta voidaan perustella sosiaalivakuutuksena23. Tällaisessa kehikossa ajatel-
laan, että ihmisten tulot muodostuvat toisaalta heidän omien ponnisteluidensa 
perusteella, mutta toisaalta tuloihin vaikuttaa myös satunnaiselementti (kuten 
kuinka onnekas ihminen on ollut valitessaan alan jolle on aikanaan koulut-
tautunut). Tuloepävarmuuden vallitessa ihmiset tyypillisesti arvostavat järjes-
telmää, jossa verotus ja sosiaaliturvajärjestelmä toimivat vakuutuselementtinä 
siten, että tuloja jaetaan onnekkailta vähemmän onnekkaille, aivan samoin 
kuin ihmiset arvostavat vaikka kotivakuutusta. Kotivakuutuksessahan kodin 
ryöstön kohteeksi joutuneet saavat korjauksia niiden onnekkaiden vakuutus-
maksuista, joiden kotia ei ole ryöstetty. 

20  Slemrod 1998.
21  Kopczuk 2005.
22  Egger ja Radulescu 2008.
23   Pirttilä ja Tuomala 2007. Samaan suuntaan vaikuttaisi ajatus siitä, että osa työnteosta ei 

niinkään johdu halusta parantaa omaa asemaa absoluuttisesti, vaan suhteessa muihin. 
Tällöin kaikki hyötyisivät koordinoidusta työn tarjonnan laskusta, mikä voitaisiin toteuttaa 
(tavallaan ulkoisvaikutuksen korjaavalla) progressiivisella verotuksella, Layard 2005.
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mitä edeLLä oLevan anaLyysin perusteeLLa voidaan pääteLLä 
suomen tuLoverotusta koskien? 

Pienituloisessa päässä keskeistä on nimenomaan verotuksen ja sosiaaliturvan 
yhteisvaikutus työllistymiselle. Honkanen et al24 laskivat, miten ns. työttö-
myysloukut25 ovat kehittyneet Suomessa vuosina 1995–2004. Taulukosta 1 
huomataan, että työn tarjonnan kannustimet ovat parantuneet erityisesti 
siksi, että ansiotulovähennystä26 on kasvatettu järjestelmällisesti. Edelleen kui-
tenkin merkittävä osa työttömistä lapsiperheistä ja erityisesti yksinhuolta-
jista on tilanteessa, jossa työllistyminen ei välttämättä kannata. Tämän vuoksi 
Hakola-Uusitalo et al27 yrittivät kehittää erilaisia paketteja, joissa sosiaaliturvan 
tulosidonnaisuutta lievennettäisiin, mikä lisäisi pienituloisten työllisten käytet-
tävissä olevia tuloja. Vaikka tarkastellut kannustinpaketit onnistuivatkin pie-
nentämään työttömyysloukussa olevien osuutta, suurelle joukolle työttömiä 
työn vastaanottamisen kannustimet itse asiassa heikkenivät.  Tämä johtunee 
sosiaaliturvan eri alalajien monimutkaisista yhdysvaikutuksista. 

taUlUkko 1: Työttömyysloukussa olevien osuus perhetyypeittäin, 1995 ja 2007

 1995 2007

Kaikki 32 15.4

Yksinhuoltaja 68 27.7

2 vanhempaa 41 22.5

Yksinasuva 41 13.8

Lapseton pari 20 12.1

muut 16 10.9

Työttömyysloukku määritellään siten, että työllistymisveroaste on yli 80 %. 

Työllistymisveroaste on maksettujen verojen lisäys ja tulonsiirtojen vähennys osuutena 

bruttopalkasta, kun työtön työllistyy. 

Lähde: Honkanen et al (2007) ja Hakola-Uusitalo et al (2007).

24  Honkanen et al 2007.
25   Työllisyysloukku viittaa tilanteeseen, jossa työttömän työllistymisestä jää hyvin vähän 

rahaa käteen.
26  Ansiotulovähennyksen saa palkkatulosta, muttei päivärahatulosta.
27  Hakola-Uusitalo et al 2007.
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Perusturvan ja matalien ansiotulojen verotuksessa voi nähdä useita vaih-
toehtoja joiden suuntaan voidaan edetä. Yksi suunta on kehittää negatiivisen 
tuloverotuksen järjestelmää. Esimerkiksi Mirrlees Review:n taustatyössä 
Brewer et al28 suosittelevat tätä linjaa. He ehdottavat välittömänä uudistuksena 
sekä kannustimien että perusturvan parantamista. Kannustavuutta edistäisi 

heidän mukaansa se, että ansiotulovähennyksen poistumisvaiheessa kokonais-
rajaverot olisivat alhaisempia. Edelleen he ehdottavat ansiotuloissa sen rajan 
nostamista, jonka jälkeen tulosidonnaiset edut alkavat vähetä. Ehdotuksessa 
kevennettäisiin matalissa tuloissa sekä rajaveroja että keskimääräisiä veroja. 
Tämä voisi olla myös Suomessa perusteltu uudistus, sillä kuvion 1 mukaan 
suurimmat kevennykset verotuksessa ovat kohdistuneet tulojakauman ylä-
osiin. Uudistuksen suunnittelu vaatisi kuitenkin tarkempaa taustatietoa, mitä 
tällä hetkellä on uudistuksen pohjaksi. Tällaisen paketin täsmällinen suunnit-
telu pitäisi tehdä huolella, ottaen huomioon sekä kannustimet kokoaikaiseen 

28  Brewer et al 2008.

kUVio 1: Keskimääräiset veroasteet desiileittäin ja ylimmässä 1 prosentissa

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
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että osa-aikaiseen työhön. Selvää on, että työllisyysongelmaa ei näillä toimen-
piteillä ratkaista, varsinkaan syvän taantuman tai laman aikaan, jolloin keyne-
siläiset kysyntävaikeudet varmasti dominoivat työllisyyden kehitystä. Mutta 
hyvin luultavaa on, että verotuksen työllisyysvaikutukset ovat pitkällä aika-
välillä suurimmillaan pienituloisessa päässä, joten työllisyyssyistä kannattaa 
keskittyä nimenomaan pienituloisten kannustin- ja työn kysyntäongelmien 
ratkaisemiseen.29

Samanaikaisesti tulee muistaa, että kannustinongelma olisi periaatteessa 
helppo ratkaista alentamalla sosiaaliturvan tasoa reippaasti. Koko kannustin-
ongelma syntyy siitä, että työttömille ja työvoiman ulkopuolisille halutaan 
turvata riittävä toimeentulo. On paljon merkkejä siitä, että paikallaan jun-
naava perusturvan taso on riittämätön ja voi johtaa huono-osaisuuden periy-
tymiseen. Siksi tasapainoinen ratkaisu olisi parantaa perustoimeentuloturvaa 
ja samanaikaisesti pienentää pahimpia työttömyysloukkuja kohdennetuilla 
ansiotulovähennyksen muutoksilla. Samalla korkean korvaustason mahdolli-
sesti aiheuttamia kannustinongelmia tulisi todennäköisesti hillitä lisäämällä 
työttömyysturvajärjestelmän vastikkeellisuutta Tanskan malliin: vastikkeel-
lisuus voi helpottaa tehokkuuden ja tulojen uudelleenjaon välistä ristiriitaa. 
Vastikkeellisuuden ei pitäisi pitää sisällään pelkkiä rangaistusuhkia, vaan 
ideana on myös auttaa syrjäytymisuhassa olevia, esimerkiksi pitkäaikaistyöt-
tömiä, pääsemään kiinni työelämään aktiivisen työvoimapolitiikan ja sosiaa-
lipolitiikan keinoilla. 

Toinen vaihtoehto on edetä erillisten vero/tulonsiirtoasteikkojen suun-
taan. Tällöin voidaan käyttää tulojen lisäksi muutakin informaatiota yksilöistä 
ja kotitalouksista. Erillisten asteikkojen järjestelmän etuna voi pitää sitä että se 
pystyy ottamaan paremmin huomioon eri ryhmien (esimerkiksi yksinhuol-
tajat, lähellä eläkeikää olevat pitkäaikaistyöttömät, keski-ikäiset hyvän koulu-
tuksen ja työkokemukset omaavat miehet) hyvin erilaiset tarpeet. 

Suurituloisten verotusta suunniteltaessa olisi olennaista tietää verotettavan 
tulon jouston estimaatteja Suomea koskien. Varsinaista hyvää tutkimustietoa 

29   Vaihtoehtona pienituloisille itselleen tähdättäville veronalennuksille on luonnollisesti 
matalapalkkaisten työnantajille kohdennetut sosiaaliturvamaksujen alennukset. Uuden 
tutkimuksen mukaan matalapalkkatuelle ei kuitenkaan ole juuri ollut myönteisiä 
työllisyysvaikutuksia Huttunen et al 2009. 
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aiheesta ei ole. Osasyy tähän on, että Suomesta ei helposti löydy sellaista tutki-
musasetelmaa, jolla tätä joustoa pystyttäisiin luotettavasti arvioimaan. Brewer 
et al30 artikkelin perusteella voidaan kuitenkin päätellä, millainen on korkein 
mahdollinen ylimpien ansiotulojen rajaveroaste, jolla ollaan vielä ns. Lafferin 
käyrän huipulla. Jos rajaveroaste nousisi tätä korkeammaksi, verotuksen kiris-
täminen aiheuttaisi niin paljon vääristymiä, että verotulot laskisivat. Verotulot 
maksimoiman ylimmän rajaveroasteen laskemiseksi tarvitaan tietoa joustoar-
vioiden lisäksi tietoa ylimpien tulojen jakaumasta. Tähän hyvä keino on esti-
moida Pareto-jakauman parametri, ns. Pareto-parametrista. Riihelä, Sullström 
ja Tuomala arvioivat, että tämä parametri olisi Suomen aineistossa noin 231. 
Jos ylimpien tulojen jousto veroasteen suhteen olisi puoli (melko maltillinen 
arvio), saataisiin verotulot maksimoivaksi ylimmäksi rajaveroasteeksi 60 %.

Laskelmissa käytettävän veroasteen tulee olla efektiivinen vero, joten sen 
tulisi pitää sisällään kaikki lisätyöhön ja sen kulutukseen kohdistuvat verot. 
Ylin rajaveroaste on Suomessa JUTTA-mallilla laskettuna, keskimääräisellä 
kunnallisveroasteella nyt 53 prosenttia. Kun efektiivinen kulutusveroaste on 
noin 19 %, saadaan efektiiviseksi ylimmäksi ansiotulojen rajaveroasteeksi 
noin 61 %, eli joustoarviolla 0,5 oltaisiin hiukan yli verotulot maksimoivan 
ylimmän rajaveroasteen32. Jos työnantajan maksamat sosiaaliturvamaksut las-
kettaisiin veroksi, Suomen nykyinen rajaveroaste nousisi tästäkin.33 Olennaista 
näissä laskelmissa on kysyä, mikä on todellinen verotettavan tulon jousto. 
Jotta jousto olisi mahdollisimman pieni, tulisi verojen välttämisen olla mah-
dollisimman hankalaa ja veropohjan laaja. Tähän kysymykseen palataan pää-
omatulojen verotuksen yhteydessä.

Pitäisikö puolisoja verottaa erikseen vai yhteisesti, muodostaa yhden eril-
liskysymyksen

30  Brewer et al 2008.
31  Riihelä, Sullström ja Tuomala 2009.
32 ˙ Samaan tulokseen tulee Nyberg 2008 pohjautuen ruotsalaiseen evidenssiin perustuvaan 

tutkimukseen Holmlund ja Söderström 2007.
33   On epäselvää, tulisiko näin tehdä. Työnantajamaksut ovat suurelta osin eläkemaksuja, eikä 

Suomessa ole eläkekattoa, mistä syystä lisätuloista maksettava eläkemaksu aina kartuttaa 
eläkettä, jolloin eläkemaksut olisivat vain pakkosäästämistä, eivät veroa. 
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työtulojen verotuksessa. Taloustutkimuksessa tyypillisesti ajatellaan, että 
tulonjakoseikat puoltavat yhteisverotusta, mutta tehokkuusaspektit erillisve-
rotusta. Yhteisverotus kohtelee samalla lailla kahta pariskuntaa, joiden yhteis-
tulot ovat samat, mutta joiden tulojen jakauma perheenjäsenten kesken on 
erilainen. Usein pienempipalkkaisen perheenjäsenen työn tarjonta on suhteel-
lisen joustavaa, jolloin verotuksen vaikutuksia työllisyyteen voidaan pienentää 
verottamalla vähemmän ansaitsevan työn tekoa suhteellisen kevyesti, mikä 
taas toteutuu erillisverotuksessa. Hyvin vakuuttava uusi tutkimus34 osoittaa, 
että erillisverotus on järkevää, mutta tulonsiirtojen tulisi perustua koko per-
heen yhteistuloihin. Tässä mallissa ei kuitenkaan oteta huomioon sitä, että 
perheiden mieltymykset yhtäältä lasten kotihoidon ja toisaalta molempien 
vanhempien työssäkäynnin suhteen voivat erota. Olisi mielenkiintoista tutkia, 
olisiko silloin hyvinvointimielessä – siis ei vain siinä mielessä, miten työllisyys 
maksimoituu – Norjan malli, missä perheet voivat itse valita erillis- tai yhteis-
verotuksen, tavoiteltava. 

Toinen kiinnostava kysymys on se, voisiko eri-ikäisiä verottaa eri tavoin. 
Banks ja Diamond35 perustelevat vakuuttavasti, miksi ajatusta ei voi vastustaa 
samalla tavalla horisontaalisen eriarvoisuuden näkökulmasta kuin esimer-
kiksi eripituisten erillisestä verokohtelusta: jokainen ikääntyy kuolemaansa 
saakka. On luultavaa, että eläkeikäisillä työn tarjonnan jousto on suurempaa 
kuin keski-ikäisillä, mikä puoltaisi – muut tekijät annettuna - eläkeikäisten 
työpanoksen kevyempää verottamista. Tällaista mahdollisuutta ovat Suo-
messa jo tutkineet Hakola-Uusitalo ja Määttänen36. 

Nykyisiä tuloveron vähennyksiä voi myös kyseenalaistaa. Olisi pohdittava, 
miten progressiivisen tuloverotuksen tilanteessa tulisi verottaa (subventoitava) 
erilaisia tulon käytön muotoja kuten asumismenoja. Näin tulisi selvyyttä eri-
laisten verovähennysten tarpeellisuuteen. Optimiveroteorian näkökulmasta 
asumisen verotusta ja subventointia tulisi pohtia siitä näkökulmasta, voim-
meko siten paremmin liittää verotuksen ihmisten ansaintakykyyn. Asumisen 
tapauksessa voidaan ajatella, että kaikilla ihmisellä ei ole yhtäläisiä mahdolli-
suuksia päästä asumiseen kiinni. 

34  Kleven et al 2009.
35  Banks ja Diamond 2008.
36  Hakola-Uusitalo ja Määttänen 2009.
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Asuntolainojen korkojen vähennysoikeus todennäköisesti kapitalisoituu 
asuntojen hintoihin ja toimii tulonjakotavoitteita vastaan37. Kotitalousvä-
hennys taas kohdistuu suurimmilta osin remontteihin, jolloin se todennä-
köisesti nostaa remonttien veroja edeltäviä hintoja38, ja sen työllistävä vai-
kutus jäänee vähäiseksi, vaikka teoreettisia perusteita kotityötä korvaavan 
työn alhaisemmalle voisi ollakin39. Eläkesäästöjen verovähennysoikeutta 
voisi kaventaa entisestään todennäköisesti ilman, että kokonaissäästöt elä-
kettä varten vähenisivät ja ne pitäisi rajata annuiteettimuotoisiin säästöihin 
kohdistuviksi40.

Vaikka optimiveroteoria voi tarjota jotakin opastusta, verovähennykset 
ovat ennen kaikkea poliittisen talouden asia. Monet ilmeisen tehottomat ja 
tulonjaon kannalta epäreilut vähennykset ovat joidenkin eturyhmien tavoit-
teiden mukaisia. Ne pyrkivät vaikuttamaan poliitikkoihin, jotta juuri heidän 
edustamansa ryhmä saisi erillisetuja. 

pääomatuLoJen verotus

Pääomatulon verottamisen tarpeellisuutta voidaan pohtia Atkinsonin ja Sti-
glitzin tuloksen avulla. Jos ihmiset arvottavat nykyistä ja tulevaa kulutusta 
samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko he pieni- vai suurituloisia, erillistä 
pääomatulojen tai säästämisen tuoton verotusta ei tarvita. Tulos perustuu 
oletukselle, että ihmiset eroavat toisistaan tuottavuudeltaan. Banksin ja Dia-
mondin41 lähtökohtana on puolestaan tilanne, jossa verotuksella tavoitellaan 
sekä oikeudenmukaista tulonjakoa että taloudellista tehokkuutta ja käytössä 
on tuloja uudelleenjakava progressiivinen ansiotulojen verotus. He kysyvät, 
pitäisikö pääomatuloja verottaa ollenkaan, täysin samalla lailla kuin työtuloja 
vai jotenkin muuten. Heidän mukaansa minkään taloustieteen mallin mukaan 
ansio- ja pääomatuloja ei pitäisi verottaa täysin samalla lailla, jollei sitten 
tulojen muuntaminen (eli se että tulot, jotka ovat olennaisilta piirteiltään syn-

37  Gordon ja Kopczuk 2008 & Pirttilä ja Suoniemi 2009.
38  Hakola-Uusitalo ja Määttänen 2009.
39  kts. keskustelu epäsuoran verotuksen yhteydessä.
40  Valtioneuvoston kanslia 2009.
41  Banks ja Diamond 2008.
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tyneet työpanoksesta, esitetään verottajalle pääomatuloina) ole niin vakavaa, 
että ansio- ja pääomatuloja ei pystytä ollenkaan erottamaan toisistaan. Yhtä 
selvää on, että joidenkin taloustieteilijöiden suositus, ettei pääomatuloja pitäisi 
verottaa lainkaan (Atkinsonin ja Stiglitzin tulos), ei ole järkevä. Tämä suosi-
tushan tulee silloin tällöin esille Suomessakin, viimeksi muun muassa EVA:n 
vuoden 2008 veropamfletissa. Pääomatuloja kannattaa verottaa muun muassa 
seuraavista syistä:

•  vaikka työtulot olisivatkin samat, suurempituloisten ihmisten säästämis-
aste on suurempi. Silloin pääomatulojen verottaminen on tapa verottaa 
tulonansaintakykyä, mitä oikeastaan juuri haluttaisiin verottaa42. Tuo-
retta empiiristä evidenssiä tästä tarjoavat Gordon ja Kopczuk43. Suo-
malaisen, Pirttilän ja Suoniemen aineisto tukee samaa johtopäätöstä44.

•  kun perintöverotus on epätäydellistä, pääomatulojen verottaminen on 
epäsuora tapa verottaa perittyä varallisuutta.

•  pääomatulojen verottaminen voi parantaa pienempituloisten työmark-
kina-asemaa, jos pääoma ja pienituloisten työpanos ovat substituutteja 
tuotannossa45.

•  tuloepävarmuuden vallitessa paremman tulonansaintakyvyn omaavat 
ihmiset haluaisivat säästää enemmän. Tällöin pääomatulojen verotta-
minen lisää heidän muuten alaspäin vääristynyttä työn tarjontaansa. 
Tämä on niin sanotun uuden dynaamisen julkistalouskirjallisuuden 
keskeinen ja hyvin yleispätevä tulos.46

•  Tulojen muuntamismahdollisuus itsessään perustelee pääomatulojen 
verottamisen haluttavuuden47. Näin on, vaikka kaikki muut Atkinsonin 
ja Stiglitzin tuloksen oletukset olisivat voimassa.

Pohjoismaista eriytettyä tuloveromallia on usein puolusteltu hallinnol-
lisella selkeydellä. Kun pääomatuloverotus on suhteellista48, perheen sisäiset 

42  Diamond ja Spinnewijn 2009 & Tenhunen ja Tuomala 2009.
43  Gordon ja Kopczuk 2008.
44  Pirttilä ja Suoniemi 2009.
45  Pirttilä & Tuomala 2001.
46  Diamond 2006 on selkeä esitys näistä teorioista.
47  Christiansen & Tuomala 2008.
48  Veroprosentti on sama riippumatta verotettavasta summasta.
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omistusjärjestelyt ja osinkojen ajoitus tietyille vuosille ovat tarpeettomia. 
Nämä seikat estävät tämäntyyppisen verotuksen välttämisen. Sen sijaan opti-
maalisen verotuksen teoriasta ei löydy perusteita eriytetylle järjestelmälle. 
Kaikkien tulojen verottaminen samalla asteikolla ei myöskään saa tukea tut-
kimuksesta. Ansio- ja pääomatulojen veroasteet eivät välttämättä olisi samat, 
mutta positiivisessa riippuvuudessa toisiinsa. Toisaalta tulojen muunta-
misen mahdollisuus ansio- ja pääomatulojen välillä puoltaa sitä, että ansio- 
ja pääomatulojen veroasteet seurailisivat toisiaan. Diamond ja Spinnewijn 
ja Tenhunen ja Tuomala osoittavat, että progressiivinen pääomatuloverotus 
vähentää useammissa tapauksissa progressiivisen ansiotuloverotuksen aihe-
uttamia tehokkuustappioita kuin suhteellinen pääomatuloverotus49. Samoin 
uuden psykologisen talousteorian mukaan monet ihmiset säästävät liian 
vähän tulevaisuutta varten, ja alisäästäminen on yleisempää pienituloisessa 
päässä50. Tämäkin havainto puoltaa progressiivista pääomatuloveroa (tai sääs-
töjen tukemisesta siten, että tukiasteet olisivat suurimmillaan pienituloisessa 
päässä). 

Tämän hetkisen tilanteen valossa näyttää siltä, että Mirrlees Review suo-
sittelee sellaisten pääomatulojen verottamatta jättämistä, jotka vastaavat niin 
sanottua pääoman normaalituottoa eli riskitöntä korkoa51. Perusteluna on se, 
että vaikka teoria suosittelee normaalituotonkin verottamista, ei ole selvää, 
millainen normaalituoton verotus pitäisi olla. Luonnollisesti toisenkinlaiseen 
lopputulokseen olisi voinut päätyä. Normaalituoton verovapaudella on toi-
vottavia neutraalisuusominaisuuksia esimerkiksi vieraan ja oman pääoman 
käytön suhteen, mutta toisaalta pääomatulojen verottamisella näyttäisi olevan 
hyödyllisiä vaikutuksia uudelleenjaon tehokkuuden kannalta. Tällöin tarvit-
taisiin empiirisiä arvioita näiden vastakkaissuuntaisten vaikutusten suuruuk-
sista. Normaalituoton verottamatta jättäminen toteutuu esimerkiksi Norjan 
uudessa osinkotuloverojärjestelmässä52. Norjan järjestelmästä poiketen MR 

49  Diamond ja Spinnewijn 2009 & Tenhunen ja Tuomala 2009.
50  Banks ja Diamond 2008 & Tenhunen ja Tuomala 2009.
51  Blundell 2008 & Blundell 2009.
52  ks. esim. Sørensen 2005.
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kUVio 2: Bruttotulojen koostumus eri tuloryhmissä

Lähde: Riihelä 2009
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suosittelee kuitenkin todennäköisesti sitä, että normaalituoton ylittävistä pää-
omatuloista maksettaisiin progressiivista veroa53. 

Suomessa tarve korjata pääomatulojen verotusta on suuri sen vuoksi, että 
ylimpien ansiotulojen rajaverojen ja pääomatulojen 28 prosentin veroastee-
seen välillä on iso ero. Lisäksi verovapaita osinkoja saa nostaa tarpeettoman 
paljon. Kannustin muuntaa ansiotuloja pääomatuloksi onkin listaamattomien 
osakeyhtiöiden varakkailla omistajilla Suomen järjestelmässä merkittävä54. 

Suomessa suurituloisten tulot koostuvatkin nykyään hyvin suurelta osin 
pääomatuloista. Tilanne on hiljalleen muuttunut vuoden 1993 jälkeen, kun 
eriytettyyn tuloveroon siirryttiin (kuvio 2). Ennen vuotta 1993 kaikkia tuloja 
verotettiin periaatteessa samalla progressiivisella asteikolla – vaikkakin järjes-
telmässä oli paljon poikkeuksia. 1993 siirryttiin mallin, jossa ainoastaan ansio-
tuloja verotetaan progressiivisesti, kun taas vastaavasti pääomatuloilla on aina 
sama suhteellinen veroaste. Se, että tällainen siirtymä on tapahtunut samaan 
aikaan kuin jokin verojärjestelmä on ollut voimassa, ei tietenkään vielä osoita, 
että juuri tuo verojärjestelmä olisi ollut tulojen koostumuksen muutoksen syy. 

Pirttilä ja Selin55 koettavat löytää syy-seuraussuhteen tulojen muuntamisen 
ja eriytettyyn tuloverojärjestelmään siirtymisen välillä. He puhdistavat ensin 
datasta niin hyvin kuin pystyvät veropohjaan tehdyt muutokset, jotta vero-
tettavan tulon mahdolliset reaktiot heijastelisivat todellisia eivätkä vain vero-
pohjan lainsäädännöllisten määritelmien aiheuttamia muutoksia. He selittävät 
verotettavan pääomatulon, ansiotulojen ja kokonaistulojen muutoksia ansio- 
ja pääomatulojen veroprosentin muutoksilla vuoden 1993 reformin ympä-
rillä. Tutkijat huomaavat, että yrittäjillä pääomatuloveroprosentin lasku näkyi 
kyllä pääomatulojen kasvuna, mutta kokonaistulot eivät muuttuneet. Tulojen 
muuntaminen on yksi mahdollinen syy tälle havainnolle. 

Tavoite siitä, että tuloja ei pystyisi muuntamaan, voidaan asettaa toimivan 
tuloverotuksen lähtökohdaksi. Edellisessä luvussa todettiin, että ylimpien 
tulojen joustoon veroasteen suhteen vaikuttanee lähinnä se, kuinka helppoa 
on verotuksen välttäminen. Suomessa listaamattomien yritysten omistajien 
verovapaat pääomatulo-osingot ovat keskeinen reitti verojen minimoimiseksi. 
Siksi järkevä veroreformi Suomessa olisikin kiristää suurimpien pääomatu-

53  Blundell 2008 & 2009.
54  Lindhen 2002 & Lindhen 2004.
55  Pirttilä & Selin 2008.
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lojen, erityisesti osinkotulojen verotusta, ja alentaa ylimpiä ansiotuloverojen 
rajaveroasteita. Listaamattomien yritysten kokonaan verovapaista pääoma-
tulo-osingoista voitaisiin luopua, jolloin myös 90 000 euron mielivaltainen 
raja56 joutaa mennä. Pieni verovapaa normaalituottoa vastaava osuus ja yli-
menevän osingon progressiivinen verotus olisi myös Suomessa järkevän kuu-
loinen ratkaisu. Se argumentti, että osinkoja ei saisi ollenkaan enää verottaa 
osingonsaajan tasolla, koska osingonjakoon jääneistä rahoista on jo yrityksen 
tasolla maksettu veroa, ei ole pätevä perustelu vastustaa osinkoverotusta. 

Osinkojen veroastetta valittaessa voidaan hyvin ottaa huomioon yrityksen 
jo maksama osuus ja asettaa yrityksen ja osakkeenomistajan osinkojen koko-
naisverorasitus sopivalle tasolle verrattuna ansiotulojen verotukseen. Nor-
maalituottoprosenttia tulisi laskea merkittävästi siten, että pääomatuloina saisi 
nostaa ainoastaan riskittömän tuoton verran (esim. noin 3 %). Tämä voitaisiin 
toteuttaa esimerkiksi juuri Mirrlees Review:n suosittelemalla Norjan uudella 
osinkoverojärjestelmällä, mutta hylkäämällä pääomatulojen tasavero ja verot-
tamalla osaa osinkotuloista progressiivisesti57. Luonnollisesti myös muut, liial-
lisen perintöverotuksen helpotusten kaltaiset, porsaanreiät tulisi tukkia. 

Mirrlees Review:n yritys- ja pääomaverotusta pohtivassa kappaleessa Grif-
fith et al58 laskevat, että jotta tulojen muuntamisen mahdollisuus saataisiin 
tukittua, tulisi yrityksen maksaman veron ja pääomatuloveron summa olla 
yhtä suuri kuin ylin ansiotulojen rajaveroaste. Kaavana se voidaan kirjoittaa 
(1/tf  ) (1/tc ) = (1/ tl ) missä ft  viittaa yritysveroasteeseen, ct  ylimpään pääomatu-
lojen rajaveroasteeseen ja lt  ylimpään ansiotulojen rajaveroasteeseen.59 Tämän 
kaavan mukaan pääomatulojen rajaveroaste tulisi suurituloisilla olla Suo-
messa noin 35 %. Koska järkevässä pääomatuloverojärjestelmässä veroasteen 
tulisi olla positiivisesti korreloitunut tulotason kanssa, alhaisilla tulotasoilla 
pääomatuloveroaste voisi olla pienempi. 

56   Nykysääntöjen mukaan pörssin ulkopuolinen yrittäjä saa nostaa verovapaita osinkoja 
yrityksestään 90 000 euron arvosta vuosittain, jos yrityksessä on riittävästi varallisuutta 
(nettovarallisuuden on oltava tässä tapauksessa vähintään miljoona euroa). Rajan 
ylittävistä osingoista 70 % on verotettavaa tuloa osakkeenomistajalle. 

57   Matikka 2008 tarkastelee JUTTA-mikrosimulointimallilla erilaisia vaihtoehtoja Suomen 
nykyisen pääomatuloverjärjestelmän uudistamiseksi.

58  Griffith et al 2008.
59   Tosin pitää ottaa huomioon, että yritysveron todellinen kohtaanto voi osua muillekin kuin 

itse osakkeenomistajille ehkä herkemmin kuin muiden verojen tapauksessa..
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Pääoman verottamiseen liittyy yleisemmin myös kysymys lahjojen ja 
perintöjen verotuksesta. Cremer60 osoittaa, että perintöverotus on osa opti-
maalista verorakennetta, ja sopiva perintöverotuksen muoto riippuu perin-
nönjättömotiiveista. Suunnittelemattomien perintöjen verottaminen on vää-
ristämätöntä, koska ihmisillä on selkeä tarve säilyttää itsellään hallintaoikeus 
varallisuuteen hyvin korkeaan ikään asti61. Tällöin äkilliseen tautiin kuolleiden 
perinnöt ovat osin suunnittelemattomia. Aura ja Pirttilä62 kannattavat suoma-
laisen perintöverotuksen progression kiristämistä. Hallitus on alentanut pie-
nien perintöjen verotusta, mutta lähisukulaisten suurimpien perintöjen vero-
tusta voisi Suomessa kiristää. Erityisesti niin tulisi tehdä, jos pääomatulojen 
suhteellisesta verotuksesta ei luovuta.

hyödykeverotus 

Hyödyke- ja tuloverotuksen tai välillisen ja välittömän verotuksen sopiva kes-
kinäinen suhde on ollut jo vuosisatoja veroteorian ja veropolitiikan keskeisiä 
kysymyksiä. Se on ollut myös ehtymätön sekaannuksen lähde. Molempiin 
veroihin liittyy tehokkuuskustannus. Tulovero tekee eron (verokiilan) työn 
kuluttaja- ja tuottajahinnan välille aivan kuin minkä tahansa muun hyödyk-
keen tapauksessa. Toinen sitkeä väärinkäsitys on koskenut vaikutuksia työ-
ponnistuksiin. Usein on väitetty, että siirtyminen tuloverotuksesta hyödyk-
keiden (kulutuksen) verottamiseen lisäisi työmotivaatiota. Jos tulovero on 50 
prosenttia, se puolittaa työtunnilla hankitun ostovoiman aivan kuten sadan 
prosentin hyödykevero sovellettuna kaikkiin hyödykkeisiin. 

Voidaan kysyä, miksi molempia veroja tarvitaan. Tuloveron etuna on 
pidetty sitä, että se voidaan asettaa yksittäisen veronmaksajan tai tulonsaajan 
ominaisuuksien (esimerkiksi tulojen ja iän) perusteella. Välilliset verot kuten 
arvonlisävero tai valmisteverot kohdistuvat tiettyihin liiketoimiin ja määräy-
tyvät täysin riippumatta verovelvollisen tai ostajan tai myyjän ominaisuuk-
sista. Välillisten verojen etuna on pidetty sitä, että veroaste voi vaihdella hyö-
dykkeittäin. Yksi tärkeä syy liittyy veronkiertoon: epäsuoraa verotusta ehkä 

60  Cremer 2008.
61  Kopzuk 2007.
62  Aura ja Pirttilä (2007) keskustelevat perintöverotuksen periaatteista laajemmin.
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kierretään vähemmän kuin suoraa verotusta. Arvonlisäveroon liittyvien 
sisäisten kontrolliominaisuuksien takia ostajan kannattaa varmistaa, että 
myyjä on maksanut arvonlisäveron, jotta itse saisi vähennyksen. 

Pitäisikö verotuksen painopistettä sitten muuttaa tulojen verottamisesta 
kulutuksen verottamiseen? Mirrlees Review -kappaleessaan Crawford et al 
tulevat siihen johtopäätökseen, että ainakin jos jätetään pois saaste- ja muut 
korjaavat verot, ei ole suuria syitä verotuksen kokonaispainopisteen muutok-
seen. Siirtämällä painopistettä enemmän kulutuksen verotukseen ei ole saa-
tavissa merkittäviä työllisyysvaikutuksia. Saman vahvistavat myös Suomen 
tapauksessa Lassilan laskelmat, joissa tarkasteltiin sellaista muutosta, jossa 
kulutusverotusta kiristettiin ja tuloverotusta laskettiin, mutta pienituloisille 
syntyvät haitat kompensoitiin63. Laskelmien mukaan vaikutus työllisyyteen 
jäi vaatimattomaksi.64 

Kuten säästämisen tuottojen verotuksessa hyödykeverotuksessakin on 
luonteva lähtökohta, miten hyödykkeitä tulisi verottaa, kun käytössä on jo 
progressiivinen ansiotulovero. Tässä yhteydessä Atkinsonin-Stiglitzin tuloksen 
mukaan hyödykkeittäin eriytettyä hyödykeveroa ei tarvita, jos hyödykkeiden 
suhteellinen kulutus ei riipu työn tarjonnasta. Jos tämä ehto ei toteudu, kan-
nattaa sellaisia hyödykkeitä verottaa ankarammin, joita kulutetaan vapaa-ajan 
yhteydessä. Vastaavasti sellaisia hyödykkeitä kannattaa tukipalkita, joita kulu-
tetaan työn tarjonnan yhteydessä65. Näin pystytään tukemaan työn tarjontaa, 
jota palkkatulojen verottaminen pyrkii painamaan alaspäin. 

Kyseiset säännöt ovat lähtökohtana myös Crawford et al66 raportissa. 
Lisäksi he tutkivat moderneja kulutustutkimuksen menetelmiä käyttäen, 
miten hyödykkeiden kulutus riippuu työn tarjonnasta. Kuten oletettavaa on, 

63  Lassila 2009.
64   Joidenkin maiden väliseen vertailuun perustuvien estimaattien mukaan 

kokonaisveroasteella ei ole vaikutusta talouskasvuun, mutta verorakenteella voisi olla siten, 
että siirtyminen poispäin tuloverosta kulutuksen verottamiseen vauhdittaisi kasvua. Myles 
2009a. Ei ole kuitenkaan ollenkaan selvää, onko kyseessä syy-seuraussuhde verorakenteesta 
kasvuun vai päinvastoin. Yhtä hyvin juuri tuloverotusta voidaan herkemmin nostaa, jos 
talouskasvu heikkenee. Tuloverotusta taidetaan tyypillisesti muuttaa useammin kuin 
kulutuksen verotusta.

65  Edwards et al 1994.
66  Crawford et al 2008.



51

eri hyödykeryhmien kulutuksen riippuvuus työn tarjonnasta eroaa. Havainto 
puoltaisi periaatteessa eriytettyä hyödykeveroa, mutta Crawford et al tulevat 
siihen johtopäätökseen, että eriytetyn verojärjestelmän taloudelliset tehok-
kuushyödyt olisivat pieniä verrattuna hallinnollisiin kustannuksiin. Niinpä he 
päätyvät suosittelemaan kaikille hyödykkeille tasaista ALV-astetta. Blundell67 
kuitenkin huomauttaa, että pienituloiset kantaisivat tasaiseen arvonlisävero-
tukseen siirtymisestä suhteessa suurimman taakan, joten heille siirtymisestä 
aiheutuvat kulut tulisi kompensoida muun sosiaaliturva- ja verojärjestelmän 
kautta. 

Tasaisesta hyödykeverotuksesta kannattaa poiketa vain ympäristösyistä tai 
niin sanottujen viinan, tupakan ja rasvaisen ruoan kaltaisten syntihyödyk-
keiden kohdalla. Niiden korjaava vero tulisi periaatteessa asettaa varsinaisen 
korjaavan tarpeen mukaisesti, ja muun muassa tulonjakotavoitteet ottaa huo-
mioon muuttamalla ansiotuloverotusta ja tulonsiirtoja tarpeen mukaan.68 
Toinen mahdollinen syy poiketa tasaisesta hyödykeverotuksesta olisi asettaa 
alhaisempi vero kotityötä korvaaville palveluille, jolloin palvelun ostajien 
aikaa vapautuisi varsinaiseen ansiotyöhön.69 

Ympäristöverotuksessa aivan keskeistä on se, miten ilmastonmuutokseen 
suhtaudutaan. Johnson ja Stern viittaavat Sternin ryhmän aiempiin selvityk-
siin aiheesta, ja esittävät vakuuttavat perustelut sille, miksi ilmastonmuutos 
tulee ottaa todella vakavasti ja sitä tulee välittömästi alkaa torjua70. Ilmaston-
muutosta tulee torjua erityisesti määrärajoitusten avulla (’cap and trade’, eli 
päästökauppajärjestelmä), jolloin ympäristöverotuksen rooli jää vähäisem-
mäksi. Suomessa hyödykeverotuksessa on käytössä suuri joukko alennet-
tuja arvonlisäveroasteita71. Lisäksi ruuan arvonlisäveroa on päätetty alentaa 

67  Blundell 2009.
68   Tosin Sandmo 2008 huomauttaa Koskelan ja Schöb:in 1999 mukaisesti, että työttömyyttä 

saatetaan osittain helpottaa, jos likaavaa tuotannontekijää verotetaan ankarammin ja 
työvoimaa kevyemmin. 

69   Kleven, Richter, Sørensen 2000. Tämä argumentti itse asiassa puolustaa 
kotitalousvähennystä. Mutta jos vähennys vain nostaa palveluiden hintoja, vähennyksen 
efektiivinen työn tarjontaa kasvattava vaikutus alenee. 

70   Johnson ja Stern 2008. Tuomala 2008 esittää selvällä suomenkielellä myös sen, miksi 
Sternin raportin kritiikki osuu suurelta osin harhaan.

71  ks. taulukko 2.
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5.
lisää. Suuri osa näistä alennetuista arvonlisäveroasteista tulisi todennäköisesti 
poistaa ja ruuan arvonlisäveroalennus perua. Näin saataisiin kerättyä verotu-
loja melko vääristämättömällä tavalla, ja kertyneet verotulot voisi kanavoida 
sosiaaliturvan parannuksiin ja ansiotuloveron kevennysten rahoittamiseen.72 

Suomessa on pitkät perinteet verottaa viinaa ja tupakkaa kireästi ja hyvä 
niin. Niiden veroaste kannattaa ehdottomasti koettaa asettaa vähintään vero-
tuotot maksimoivalle tasolle, ottaen huomioon alkoholin ja tupakan maa-
hantuonnin asettamat reunaehdot. Koska ylipaino on jo ja siitä on edelleen 
tulossa yhä merkittävämpi kansanterveydellinen ongelma, tulisi myös sel-
vittää kuinka hyvin ylipainoa vastaan voisi taistella laskemalla terveellisten ja 
kiristämällä epäterveellisten ruokien verotusta. Periaatteessa korjaavat verot 
tulisi toteuttaa valmisteverotuksen kautta, esimerkiksi asettamalla haittavero 
eläinrasvalle, sokerille ja suolalle. Käytännön syistä voidaan harkita myös 
arvonlisäverotuksen porrastuksia esimerkiksi alentamalla kasvisten ja hedel-
mien arvonlisäveroa. 

taUlUkko 2: Arvonlisäveroasteet Suomessa.

Yleinen verokanta 22

Elintarvikkeet ja rehuaineet 17

Lääkkeet  8

Kirjat  8

Henkilökuljetus  8

Majoituspalvelut  8

Yleisradion lupamaksut  8

Kulttuuri- ja viihdetilaisuuksien pääsymaksut  8

Liikuntatilojen käyttömaksut  8

Sanoma- ja aikakauslehtien tilausmaksut  0

72   Eli samalla summalla, mikä nyt käytetään elintarvikkeiden ALV:n alentamiseen, 
saataisiin pienituloisten asemaa parannettua enemmän. Se olisi mahdollista tehdä myös 
työn tarjonnan kannustimia heikentämättä jos ei muuten niin Hakola-Uusitalon et al 
kannustinpaketin mukaan (2007). 
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Lopuksi

Millaiseen vero- ja perusturvauudistukseen voisi edellä olevan lyhyen diag-
noosin perusteella päätyä? Emme tarkastelleet kokonaisveroastetta, mutta 
koska lamavelat ja ikääntymisen aiheuttamat menot on maksettava73, joudu-
taan tulevaisuudessa joko kiristämään verotusta tai leikkaamaan menoja ja 
sosiaaliturvaa. Kallistumme tässä valinnassa kannattamaan kokonaisveroas-
teen kiristämistä, sillä sosiaaliturvassa on ennemmin parantamisen varaa, ja 
monet julkiset palvelut (esim. terveyspalvelut) ovat sellaisella tasolla, että lisä-
leikkauksilla ei voida enää puhua pohjoismaisesta mallista. 74

Verorakennetta koskien päädymme seuraaviin johtopäätöksiin:
•  Ei ole syytä muuttaa verotuksen painopistettä tulojen verottamisesta 

kulutuksen verottamisen suuntaan, lukuun ottamatta joitain mahdolli-
suuksia panostaa saasteveroihin ja muihin korjaaviin veroihin.

•  Työtulojen verotuksessa ja sosiaaliturvassa korotetaan pienempien etui-
suuksien tasoa, esimerkiksi nostamalla reilusti perusvähennystä. Samalla 
kytketään muutenkin matalien ansiotulojen verotus ja tulosidonnaiset 
edut paremmin keskenään. Yksi keino tässä on kehittää ansiotulovä-
hennystä siten, että työn vastaanottamisesta seuraava vero ei nousisi 
esimerkiksi 80 prosenttia korkeammalle. Tällöin edettäisiin tavallaan 
negatiivisen tuloveron suuntaan. Vaihtoehtoisesti voidaan edetä eril-
listen asteikkojen suuntaan, jolloin paremmin kuin pelkästään tuloihin 
perustuvan kohdentamisen avulla voidaan ottaa huomioon eri ryhmien 
erilaiset tarpeet. Nämä kaksi suuntaa eivät ole kuitenkaan tiukasti toi-
siaan poissulkevia.

•  Luovutaan eriytetystä tuloverosta ja tehdään myös pääomatuloverosta 
progressiivinen. Kytketään ansiotulojen ja pääomatulojen rajaverot posi-
tiivisesti keskenään. 

•  Olisi myös pohdittava, miten progressiivisen ansiotuloverotuksen tilan-
teessa tulisi verottaa (subventoitava) erilaisia tulon käytön muotoja 
kuten asumismenot. Näin tulisi selvyyttä erilaisten verovähennysten 
tarpeellisuudesta. Suurituloisten asumisen ja pitkäaikaissäästämisen 
veroetuja tulisi todennäköisesti karsia. 

73  kts. esim. EU-komissio 2009.
74  kts. esim. Kangas 2009.
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•  Luovutaan suuresta osasta alennettuja arvonlisäveroasteita. Elintarvik-
keiden arvonlisäveron alennus tulisi perua, pienituloisille tehdään tarvit-
tavat kompensaatiot, ja mahdollisesti muutetaan elintarvikeverotusta ter-
veelliseen ruokavalioon ohjaavaan suuntaan.

•  Vähennetään kuntien riippuvuutta omista verotuloistaan ja asetetaan kun-
tien ansiotuloverolle todella sitova katto. Korotetaan kiinteistöverotusta.75

•  Lisäksi toinen meistä (Pirttilä) katsoo, että ylin ansiotulojen rajaveroaste 
tulisi saada noin 50 % tienoille tulojen muuntamisen ja maastamuuton kan-
nusteiden vähentämiseksi ja toinen meistä (Tuomala) haluaisi palauttaa 
vuotuisen varallisuusveron tai ainakin ilmoitusvelvollisuuden.

•  Uudistusehdotukset vaativat kuitenkin huolellisen taustatutkimustyön. 
Valitettavasti tällainen käytäntö puuttuu Suomessa. Mahdollisten uudis-
tusten vaikutukset pitäisi arvioida myös jälkikäteen systemaattisen, kor-
kealaatuisen tutkimuksen avulla. 
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Forssan ohjelman tavoite  
progressiivisesta tuloverotuksesta on 
herätettävä henkiin
M at t i  t UoM al a

”Kaikkien henkilöllisten ja välillisten verojen poistaminen yleisellä asteittain 
nousevalla tuloverolla, jolloin ansioton arvonnousu ja korkotulot sekä perintö 
on verotettava ankarammin kuin omasta ansiosta tai työstä johtuvat tulot. 
Verotettavan omaisuuden ilmoittamisvelvollisuus.” Tällaisia veropoliittisia 
tavoitteita esitettiin SDP:n Forssan puoluekokouksessa 1903. Forssan ohjelma 
noudatteli Saksan sosialidemokraattien vuonna 1891 hyväksymää Erfurtin 
ohjelmaa. Karl Marxin ja Friedrich Engelsin 10 kohdan Kommunistinen 
manifesti (1849), missä progressiivinen verotus oli kohtana 2, oli mitä ilmei-
simmin molempien ohjelmien tärkeä esikuva. Tavoite ei kuitenkaan kovin 
välittömästi toteutunut. Vasta toisen maailmansodan jälkeen progressiivi-
sesta tuloverotuksesta tuli keskeinen kulmakivi kehittyneiden maiden, myös 
Suomen, vero- ja tulonsiirtojärjestelmissä. 

Kukoistusaika jäi kuitenkin lyhyeksi. 1980-luvulta lähtien oikeistopolii-
tikot, erityisesti Yhdysvalloissa, Ronald Reagan, ja Britanniassa, Margaret 
Thatcher, käynnistivät voimakkaan hyökkäyksen progressiivista verotusta 
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kohtaan. Korkeiden marginaaliverojen katsottiin aiheuttavan negatiivisia vai-
kutuksia ihmisten työponnistuksiin, säästämisen, riskinottohalukkuuteen ja 
niin edelleen. Myös kansantalouksien vaikeudet yhdistettiin suoraviivaisesti 
ankaraan progressiiviseen verotukseen. Väitteet eivät kuitenkaan nojanneet 
tutkimustietoon, vaan vankkaan ideologiseen uskoon. Progressiivisesta tulo-
verotuksesta haluttiin eroon. Tähän tarvittiin suurta yleisöä harhauttavia kei-
noja. Harvoin sentään veromuutoksia perusteltiin (perustellaan) suoraan tar-
peella kasvattaa tulo- tai varallisuuseroja. Perusteluiksi löytyy aina jotain ihan 
muuta. Suomessakin hallitus ja elinkeinoelämän järjestöt olivat poistamassa 
perintöveroa vetoamalla elinkeinopolitiikkaan! 

Thatcher käynnisti kampanjan verotuksen painopisteen muuttamisesta 
tuloverotuksesta kulutuksen verottamiseen; työn verottamisesta kulutuksen 
verottamiseen. Vaatimukset verotuksen painopisteen muuttamisesta saivat 
myös Suomessa kannatusta erityisesti oikeistopolitiikkojen keskuudessa. 
Hokema - työn verotuksesta kulutuksen verotukseen - on taas reilun 20 
vuoden jälkeen palannut suomalaiseen veropolitiikan iskulausearsenaaliin. 
Se vilahtelee myös Hetemäen veroryhmän jäsenten ja valtionvarainministeri 
Kataisen puheissa. Hämärää hokemaa ei yritetä juurikaan perustella. Tosin 
Kataiselle näyttää riittävän, että arvonlisävero on hyvä vero ja siihen suun-
taan ollaan kulkemassa muualla Euroopassa. Thatcherin kampanja ei jäänyt 
pelkäksi puheeksi ja hän myös toteutti rajuja veromuutoksia. Tuloverotuksen 
progressiota leikattiin ja arvonlisäveroa korotettiin reippaasti. Näiden seu-
rauksena Iso-Britanniassa tuloerot kääntyivät hyvin jyrkkään kasvuun. Kaik-
kein radikaaleimpia ehdotuksia hänkään ei pystynyt toteuttamaan. Thatcherin 
hallitus otti käyttöön Isossa-Britanniassa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa pai-
kallisveron, aidon tasaveron, ns. nuppiveron, missä kaikki asukkaat kiinteistön 
arvosta riippumatta maksavat samansuuruista paikallisveroa. Tämä vero oli 
briteille liikaa. Thatcherin hanke synnytti valtaisat ja osin väkivaltaiset mielen-
osoitukset. Veroa vastaan järjestetty mielenosoitus keväällä 1990 on edelleen 
Lontoon historian suurin mielenosoitus. Verosta jouduttiin luopumaan ja pit-
kälti tämän episodin seurauksena Thatcher poistui politiikasta.
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vero - Ja tuLonJakopoLitiikan suuri muutos  
suomessa 1990-LuvuLLa

Vero- ja tulonjakopolitiikan suuri muutos Suomessa 1990-luvun alussa 
tapahtui oikeastaan ilman minkäänlaista poliittista keskustelua. Muutoksen 
taustalla ei ollut Reaganille ja Thatcherille tyypillistä ideologista hyökkä-
ystä progressiivista verotusta ja suurta julkista sektoria kohtaan, vaan ennen 
kaikkea pelko EU:n liittymisen mukana tuomasta verokilpailusta. Muutos 
uudelleenjakopolitiikassa oli kuitenkin melkoinen. 

kUVio 1:
Reaalisten käytettävissä olevien tulojen vuosikasvu jaksoina 1966–1990 ja 1990–2006 

Kuviossa 1 esitetään tulokymmenysten (pienimmästä suurimpaan), ylimmän 
1 prosentin (top 1 %) ja keskimääräisen (total) käytettävissä olevien tulojen 
vuosikasvuja. Kuvio 1 on varsin hämmentävä. Siitä nähdään, miten erilaisia 
ajanjaksoja 1966–1990 ja 1990–2007 ovat olleet. Ne ovat toisilleen täysin vas-
takkaisia. Aikavälillä 1966–1990 käytettävissä olevien reaalitulojen vuosikasvu 

Lähde: VATT DP 371, päivitetty versio
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5.
oli sitä suurempaa, mitä pienemmästä tulokymmenyksestä oli kysymys. Tulo-
kymmenysten vuosikasvuja kuvaavat pylväät tulevat tasaisesti alas-
päin.1990–2007 välillä tilanne muuttui aivan päinvastaiseksi. Portaat kulkevat 
ylöspäin ja kaikeksi lopuksi viimeinen porras - nousu ylimmän yhden pro-
sentin vuosikasvuun – vaatii ison harppauksen. Käytettävissä olevien reaali-
tulojen kasvu välillä 1990 ja 2007 oli huikeaa, 178 prosenttia (12,6 prosenttia 
keskimäärin vuodessa) ylimmässä 1 prosentissa tulonsaajia. Mikä selittää näin 
valtavan muutoksen? Jaksoa 1966–1990 voi luonnehtia Suomen pyrkimyk-
seksi lähestyä pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Tämän pyrkimyksen takana 
oli tietoista politiikkaa. 

Kuvio 1 tuo selvästi näkyville, miten käytettävissä tulojen (siis tuloverojen 
ja tulonsiirtojen jälkeinen tulo) kasvu on ollut 1990-luvun puolenvälin jälkeen 
aivan eri luokkaa ylimmissä yhdessä prosentissa kuin muissa tuloryhmissä. 
Suurituloisimmat ovat tehneet merkittävän irtioton muista viimeisen viiden-

kUVio 2: Käytettävissä olevien tulojen reaalinen kasvu ylimmissä 
yhdessä prosentissa, alimmassa desiilissä ja koko väestölle

Lähde: Riihelä 2009
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toista vuoden aikana. Edelleen kuvio 2 paljastaa, miten suuret ovat tulojen 
kasvuerot myös suurituloisimman yhden prosentin keskuudessa. Tätä kuvaa 
valtava ero ylimmän yhden prosentin keskiarvon ja mediaanin kasvuissa. 
Toisin sanoen ylimmässä yhdessä prosentissa kaikkien suurituloisimpien 
tulojen kasvu on ollut vielä aivan eri luokkaa kuin muiden tuohon ryhmään 
kuuluvien. Tulonjakotilastoaineisto kertoo myös, että ylimmässä yhdessä pro-
sentissa käytettävissä olevien tulojen kasvu on ollut voimakkaampaa kuin tuo-
tannontekijätulojen. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman verotuksen merkit-
tävää keventymistä aivan suurimmissa tuloissa. 

Kuviosta 3 taas nähdään, miten merkittävä muutos on tapahtunut myös 
tulojen koostumuksessa. Tulojen koostumus muuttui sitä enemmän mitä 
korkeampiin tuloihin mennään. Erityisesti pääomatulojen osuus kasvoi ylim-
missä tuloissa. Vuonna 1990 (1994) suurituloisimmassa prosentissa tulonsaa-
jista pääomatulojen osuus tämän ryhmän kaikista tuloista oli 14 prosenttia 
(28), ja vuonna 2006 (2004) se oli noussut 53 (56) prosenttiin. Ansiotulojen 
osuus tässä ryhmässä putosi vastaavana ajanjaksona 61 prosentista 42 pro-
senttiin. Ylimmässä promillessa kasvu on ollut vieläkin huikeampaa. Joinakin 
vuosina pääomatulojen osuus on ollut 90 prosenttia. Sen sijaan ylimmän 
kymmenyksen alimman 9 prosentin ryhmässä tulojen koostumus muuttu-

kUVio 2: Käytettävissä olevien tulojen reaalinen kasvu ylimmissä 
yhdessä prosentissa, alimmassa desiilissä ja koko väestölle

KuVio 3: Bruttotulojen koostumus koko väestölle ja ylimmälle 1 prosentille

 Lähde Riihelä et al 2008
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minen ei ollut kovin merkittävää. Ansiotulojen osuus oli 1994 75 prosenttia 
ja vuonna 2006 73 prosenttia. Alimmassa yhdeksässä tulokymmenyksessä eli 
alimassa 90 prosentissa tulonsaajista tulojen koostumus ei juuri muuttunut 
tuona ajanjaksona. 

Verojärjestelmän uudelleenjakovaikutus väheni ennennäkemättömästi 
viime vuosikymmenen loppupuolella. Vuosi 1993 on eräänlainen taitekohta. 
Norjan ja Ruotsin innoittamina ja verokilpailun pelossa siirryttiin ns. eriy-
tettyyn tuloverotukseen. Silloin pääomatuloja alettiin verottaa suhteellisella 
ja selvästi ansiotuloja matalammalla veroasteella, joka oli aluksi 25 prosenttia 
ja nousi myöhemmin 29 prosenttiin. Erityisesti varakkaille pörssin ulkopuo-
listen yhtiöiden omistajille syntyi mahdollisuus tulojen muuntamiseen ansio-
tuloista pääomatuloiksi. On muistettava, että valtaosa näistä yhtiöistä toimii 
hyvin paikallisesti ilman globalisaation paineita. Joukossa on asianajotoimis-
toja, lääkärifirmoja, konsultteja ja niin edelleen. Suomen järjestelmässä yrit-
täjä voi muuntaa ansiotuloja pääomatuloiksi maksamalla itselleen pienempää 
palkkaa ja jättämällä varat yritykseensä, jolloin yrityksen nettovarallisuus 
nousee ja yrittäjä saa jatkossa suuremman osuuden tuloistaan pääomatuloina. 
Palkansaaja pystyy sen sijaan säästämään vasta summasta, josta on jo vähen-
netty ansiotulosta maksetut verot, jolloin palkansaajan kokonaisverotus muo-
dostuu ankarammaksi kuin samantuloisen yrittäjän. 

Entä mikä selittää muutoksen aivan toisenlaiseen uudelleenjakopolitiik-
kaan? Verotus keveni ajanjaksolla 1994–2007 eniten suurimpien tulojen koh-
dalla. Ylimmän 1 prosentin keskimääräinen vero laski vuoden 1987 44,4 pro-
sentista vuoden 2004 34,4 prosenttiin. Vastaavasti mediaaninkohdalla muutos 
oli 22,2 prosentista 20,8 prosenttiin. 1990-lopulta lähtien tuloverotuksemme 
ei ole enää ollut progressiivinen sen paremmin keskimääräisen kuin margi-
naaliveron mielessä. Kuvioista 4 ja 6 nähdään, että sekä keskimääräiset että 
marginaaliverot laskevat aivan ylimmissä tuloissa tulojen kasvaessa. 

Veroa, jolla keskimääräinen vero (verojen osuus tuloista) pienistä tuloista 
on suurempi kuin suurista tuloista, kutsutaan regressiiviseksi. Useat valmiste-
verot ovat regressiivisiä, koska köyhempien kansalaisten kulutusosuus heidän 
tuloistaan on suurempi kuin vastaava osuus suurituloisilla. Progressiivisena 
pidetään veroa, jolla keskimääräinen vero kasvaa tulojen kasvaessa. Valtion 
ansiotulovero on juuri tällainen. Myös monien ylellisyyshyödykkeiden verotus 
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on progressiivista, koska rikkaampien kulutusmenoissa niiden suhteellinen 
osuus on suurempi kuin köyhien. Kaikki eivät tyydy määrittelemään progres-
siivisuutta pelkästään keskimääräisten verojen avulla. Tällöin progressiivisena 
verotuksena pidetään vasta sellaista veroasteikkoa, jossa marginaali tai raja-
vero - lisätulosta menevä vero – nousee tulojen noustessa. Usein näkee väärin-
käsityksiä, joiden mukaan aina, kun keskimääräiset verot kasvavat tulojen kas-
vaessa niin myös rajaverot kasvavat. Näin ei kuitenkaan ole. Rajaverot voivat 
laskea, vaikka keskimääräiset verot nousisivatkin. Tosin Suomessa ja monessa 
maassa sekä keskimääräiset ja rajaverot näyttävät kasvavan valtion ansiotu-
loverotuksessa tulojen myötä. Kun pääomatulot otetaan mukaan, ylimpien 
kokonaistulojen osalta tämä ei enää päde Suomessa. On hyvin harvinaista, 
että keskimääräinen veroaste laskee aivan ylimmissä tuloissa. Suomen lisäksi 
kehittyneistä maista vastaava tilannetta ei juuri löydy. 

kUVio 4: Keskimääräiset veroasteet tulokymmenyksissä ja ylimmässä 1 prosentissa

Lähde: Marja Riihelän laskelmia, Aineisto: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
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Kuviossa 4 ylin piste kuvaa ylimmän yhden prosentin keskimääräistä 
veroastetta. Havaitaan, että se oli esimerkiksi vuonna 2004 likimain sama 
kuin toiseksi ylimmän tulokymmenyksen keskimääräinen vero. Jos meni-
simme vielä ylemmäs tuloasteikossa, esimerkiksi ylimpään promilleen, kes-
kimääräinen veroaste pienenisi entisestään. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä 
syystä, että pääomatulojen osuus ylimmässä promillessa on huomattavasti 
isompi kuin ylimmässä prosentissa. Kuviosta 5 taas havaitaan miten ylim-
mässä kymmenyksessä veroasteet ovat lähentyneet tosiaan viimeisen kah-
denkymmenen vuoden aikana. Vuoden 1987 reilu 10 prosentin ero ylimmän 
tulokymmenyksen ääripäiden välillä on kutistunut muutamaan prosenttiin. 
Jälleen selitys on siinä, että ylimmän kymmenyksen pienimmät tulot koos-
tuvat pääasiassa ansiotuloista ja ylimmät taas ovat valtaosaltaan pääomatu-
loja tai oikeammin niiksi verotuksessa luokiteltuja. Tulonjakauman alapäästä 
kuvio paljastaa myös mielenkiintoisen seikan. Verojen osuus bruttotuloista 
eli keskimääräinen vero on kiristynyt vuoden 1990 jälkeen kolmessa alim-
massa kymmenyksessä eli pienituloisimmassa 30 prosentin ryhmässä. Vas-
taavasti tätä suurimmissa tuloissa keskimääräinen veroaste on laskenut ja 

kUVio 5: Keskimääräiset veroasteet  ylimmän tulokymmenyksen eri prosenttipisteissä

Lähde: Marja Riihelän laskelmia, Aineisto: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus
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lasku on ollut melkoinen aivan ylimmissä tuloissa. Pienituloisten verotuksen 
kiristyminen (verojen osuus bruttotuloista) on johtunut ennen kaikkea siitä, 
että perusturvaedut ovat jääneet jälkeen yleisestä tulokehityksestä aikavälillä 
1990–2007. Suhteellisen köyhyyden kasvu selittyy myös vero- ja tulosiirtojär-
jestelmän uudelleenjakavuuden voimakkaasta heikentymisestä kuvion 1 jäl-
kimmäisellä jaksolla.

suurituLoisten marGinaaLiverot 1980–2006

Kuvio 6 esittää ylimmän yhden prosentin tulo-osuuden ja marginaaliverojen 
kehitystä aikavälillä 1980–2006. Vuodesta 1993 lähtien marginaalivero on pää-
omatulojen ja ansiotulojen osuuksilla painotettu keskimääräinen marginaa-
livero tässä ryhmässä. Havaitaan, että marginaalivero ja verotettavan tulon 
osuus ovat viimeisen reilun 15 vuoden aikana kulkeneet vastakkaisiin suuntiin. 
Ylimmät tuloveron marginaaliverot ovat pudonneet 1980-luvun lopun noin 
70 prosentista vuoden 2006 hiukan yli 40 prosenttiin. Jos otetaan mukaan 
hyödykeverojen vaikutus, kokonaismarginaalivero on tullut noin 80 prosen-
tista 55 prosentin seutuville. Vastaavasti ylimmän yhden prosentin osuus vero-
tettavista tuloista on kaksinkertaistunut. Verotaakka suurituloisten harteilla 
keventyi melkoisesti 1990-luvun keskivaiheen jälkeen. Huomionarvoista kuvi-
ossa 6 on se, että 1980-luvun lopulla ylimmät marginaaliverot laskivat mutta 
ylimmät tulo-osuudet eivät muuttuneet. Tähän taas vaikutti se, että samalla 
tuloveron pohjaa laajennettiin. Kuviosta 7 nähdään miten välittömien verojen 
uudelleenjakovaikutus alkoi heiketä heti 1993 reformin jälkeen.

Olisi korkea aika korjata verojärjestelmämme räikein epäkohta; vero-
taakka on sitä pienempi mitä suurempi on pääomatulojen osuus kokonais-
tuloista. Miten on mahdollista, että neutraaliksi kehutussa verojärjestelmässä 
verotaakka riippuu tulojen koostumuksesta ja vielä siten, että eri veronmak-
sajilla on erilaiset mahdollisuudet vaikuttaa tulojensa koostumukseen. Miten 
kukaan voi puolustaa tällaista epäreiluutta?

Edelleenkin Suomesta löytyy kommentaattoreita, jotka kiistävät vero-
tuksen roolin ja erityisesti vuoden 1993 verojärjestelmän merkityksen tulojen 
koostumuksen muuttajana (tai tulojen uudelleenluokittelijana) ylimmissä 
tuloissa. Perustelut ovat monenkirjavia. Osaan noista kommenteista pätee 

kUVio 5: Keskimääräiset veroasteet  ylimmän tulokymmenyksen eri prosenttipisteissä



68

6.

amerikkalaiskirjailija Upton Sinclarin havainto, että ”on vaikea saada ihmistä 
ymmärtämään asiaa silloin kun hänen palkkansa riippuu siitä että hän ei 
ymmärrä sitä”. Esimerkiksi valtiovarainministeri Jyrki Kataisella näyttää 
olevan horjumaton usko siihen, että uuden järjestelmän aikana ja syvän 
laman vauhdittamana astuttiin uuteen aikakauteen uusine teknologioineen, 
vapaine pääomamarkkinoineen ja Nokioineen. Näistä syistä pääoman tuot-
toasteet ja/tai tuottovaatimukset nousivat uusille lukemille ja arvopaperien 
arvot kiipesivät ennätyslukemiin. Tämä selitys joutuu monestakin syystä vai-
keuksiin. Ensinnäkin löytyy Ranskan, Hollannin ja Sveitsin kaltaisia kehitty-
neitä maita, joissa ylimmät ja nimenomaan veron jälkeiset tulososuudet ovat 

kUVio 6: Ylimmän 1 prosentin verotettavien tulojen osuus ja efektiiviset marginaaliveroasteet

Efektiivinen kulutusveroasteen laskemiseen tarvitaan: Efektiiviset tuloveroasteet, keskimääräiset 
kulutusverot ja kulutusalttius: kulutuksen ja bruttotulojen suhde ja kulutuksen ja käytettävissä olevien 
tulojen suhde. Kulutusalttiudet on laskettu Kulutustutkimuksista 1985, 1990, 1995, 1998, 2001 ja 2006. 
Välivuodet on interpoloitu lineaarisesti. Efektiivinen tuloveroaste on palkkatulojen ja pääomatulojen 
marginaaliveroasteiden painotettu summa. Painoina on käytetty verotettavien ansiotulojen ja 
verotettavien pääomatulojen osuuksia. Kokonaismarginaaliveroaste on efektiivisen kulutusveroasteen 
ja efektiivisen tuloveroasteen summa. Kuvion 6 laskelmat on tehty bruttotulojen mukaiselle ylimmälle 1 
prosentille.

Lähde: Riihelä et al (2009). Aineistolähteet: Kansantaloudentilinpito 1975–2004 ja 1997–2006, Kulutustutkimukset 
1985–2006 ja Tulonjakotilaston Palveluaineisto 1993–2006, Tilastokeskus. JUTTA-mikrosimulointimalli, KELA
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pysyneet liki samoina 1990-luvulta nykyiseen aikaan asti. Onko muka niin, 
että näissä maissa pörssikurssit eivät ole nousseet ja uutta teknologiaa ei ole 
otettu käyttöön? Selitys on kuitenkin yksinkertaisesti se, että näissä maissa 
verotukseen ei ole tehty mitään radikaaleja muutoksia. Monet johtavat tulon-
jakotutkijat1 pitävät näiden maiden kehitystä todistuksina verojärjestelmän 
keskeisestä roolista ylimpien tulo-osuuksien selittäjinä. 

Toiseksi, miten selittyy se, että Suomessa ylimpien tulo-osuuksien tulojen 
koostumus on niin radikaalisti muuttunut varsin lyhyenä ajanjaksona. Vuonna 
1990 pääomatulojen osuus oli 14 prosenttia ylimmän yhden prosentin tuloista 
ja vuonna 2000 se oli 54 prosenttia. Miten mikään teknologinen mullistus 
voisi tämän selittää? Miksi Yhdysvallat, missä ylimmät tulo-osuudet ovat 
myös viime vuosina roimasti kasvaneet, ei kokenut mitään tällaista pääomatu-
lojen osuuden valtavaa kasvua ylimmissä tuloissa? Itse asiassa siellä läpi 1990-
luvun pääomatulojen osuus ylimmissä tuloluokissa pysyi lähes muuttumatto-
mana 15 prosentin seutuvilla. Selitys, esimerkiksi Pikettyn ja Saezin mukaan, 

1  esimerkiksi Anthony Atkinson, Oxfordin yliopistosta, Thomas Piketty Pariisin yliopistosta ja 
Emmanuel Saez Berkleyn yliopistosta. Atkinson & Piketty & Saez 2009.

kUVio 6: Ylimmän 1 prosentin verotettavien tulojen osuus ja efektiiviset marginaaliveroasteet kUVio 7: Tulojen uudelleenjakovaikutus 

Lähde: Riihelä et al 2005 
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on yksinkertaisesti se, että aina George W. Bushin hallinnon osinkoverojen 
suureen leikkaukseen asti vuonna 2003 USA:n verojärjestelmässä pääomatu-
loja verotettiin progressiivisesti. Bushin hallinnon osinkotulojen veroleikka-
uksen jälkeen ylimmissä tuloissa pääomatulojen osuus on tasaisesti kasvanut. 
Se on kuitenkin vielä kaukana Suomen vastaavista luvuista. 

Kolmanneksi veroa edeltävien tulojen ylimmät tulo-osuudet eivät ole 
suinkaan kasvaneet Suomessa läheskään yhtä reippaasti kuin veronjälkeiset 
osuudet. Mistä muualta kuin verotuksesta silloin voisi syytä hakea? Miten 
on mahdollista, että keskimääräinen tuloveroaste on laskenut kaikkein eniten 
juuri ylimmissä tuloluokissa? Usko siihen, että ylimpien tulo-osuuksien 
huima kasvu johtuu suurista optiotuloista, on lujassa. Nokian johtajien hui-
keat tulot eivät selkiä ylimpien tulo-osuuksien (käytettävissä olevien tulojen) 
kasvusta juuri mitään. Niitähän on verotettu ansiotuloina. Löperöksi väitetyn 
ay-liikkeen piikkiinkään ei voi pääomatulojen huikeaa kasvua laittaa. Nimit-
täin kansantalouden tilinpidon tietojen mukaan osinkotulot ovat jatkaneet 
voimakasta kasvua vielä senkin jälkeen, kun voittojen kasvu on kääntynyt 
laskuun.

Tuloerojen kasvua, etenkin kun se tapahtuu jakauman yläpäässä, on taval-
lista vähätellä – kuten Keskuskauppakamarin varatoimitusjohtaja Pauli K. 
Mattila tekee – sillä, että tuo ylin ryhmä ei pysy vuodesta toiseen samana. Eli 
tuon näkemyksen mukaan kuka hyvänsä meistä voi aina välillä olla ylimmässä 
ryhmässä. Tosin ns. tuloliikkuvuutta on myös tutkittu2 Suomen tulonjakoai-
neistolla. Tulokset viittaavat aivan eri suuntaan kuin Mattilan uskomukset. 
Pysyvyys samassa tuloluokassa on varsin suurta ja itse asiassa kasvanut 
1990-luvun loppuun tultaessa. Tietysti aivan ylimmässä ryhmässä liikku-
vuus on rajoitetumpaa, koska ei ole mahdollista hypätä prosenttien loppuessa 
ylemmäs. Lisäksi pysyvyys on eniten kasvanut yrittäjien keskuudessa, joiden 
osuus ylimmissä tuloluokissa on eniten kasvanut 1990-luvun puolen välin jäl-
keen.

Usein myös muistutetaan, että vanhassa verojärjestelmässä osa myyntivoi-
toista oli verottomia, joita ei tilastoitu. Tämä on tietenkin totta. Verottomissa 
myyntivoitoissa on syytä muistaa, että tuo veroetu tulee vain kaupan toiselle 
osapuolelle eli myyjälle. Meillä on kuitenkin nyt jo 14 vuodelta havaintoja 

2  Riihelä et al. 2009.
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eriytetyn verojärjestelmän ajalta. Tältä jaksolta meillä on vuosittain vertai-
lukelpoista tietoa. Tämä tiedon pohjalta on vaikea kiistää verojärjestelmän 
keskeisintä roolia selitettäessä ylimpien käytettävissä olevien tulojen huimaa 
kasvua Suomessa.    

makrotaLoudeLLinen vakaus Ja uudeLLeenJako

Tasaisemmalla tulonjaolla on itsessään tärkeä rooli kokonaiskysynnän yllä-
pidossa3.  Kokonaiskysynnän rakenne riippuu myös tulonjaosta. Räikeiden 
tuloerojen maailmassa talouden voimavaroja uhrataan kohtuuttomasti esi-
merkiksi luksusasuntoihin. Progressiivisella verotuksella on muutakin teh-
tävää kuin pelkästään tulojen tasaus. Sillä on tarjottavana automaattisen 
vakauttajan tehtävä vaimentaessaan käytettävissä olevien tulojen ja kulutuksen 
vaihtelua. 1990-luvun aikana alkanut ja 2000-luvulla jatkunut uudelleenjaon 
väheneminen on samalla merkinnyt budjetin automaattisen vakauttajan 
roolin rapautumista. Selvästikin uudelleenjakoa ovat vähentäneet päätös-
peräiset toimet sekä tulonsiirtojärjestelmässä että veroissa. Tunnetustihan 
aktiivisen suhdannepolitiikan heikkona lenkkinä on pidetty päätösperäisten 
välineiden käytön mitoitusta ja ajoitusta. Automaattiset vakauttajat - vero- ja 
tulonsiirtojärjestelmässä – toimiessaan eräänlaisena implisiittisenä sosiaaliva-
kuutuksena jo lähes itsestään hoitavat ajoitusongelman. Kaikille meille, jotka 
emme luota hallitusten tai valtionvarainministeriön harkintaa oikein ajoite-
tusta politiikasta, automaattisen vakauttajan roolin heikkeneminen on erittäin 
huono asia. Nyt meneillään olevaa lamaa heikentyneet automaattiset vakaut-
tajat ovat jo ehtineet syventää.

Kun markkinatuloerot ovat selvästi korkeammalla tasolla kuin vuosi-
kymmen sitten ja budjetin automaattisen vakauttajan rooli on heikentynyt, 
seuraavasta talouden taantumasta selviytyminen on vaikeampaa. Siksi tar-
vittaisiin vero- ja tulonsiirtojärjestelmissä uudelleenjaon lisäämistä. Tämän 
ei tarvitse merkitä suhdannekierron yli lasketun keskimääräisen veroasteen 
nousua. Nykyisen ja edellisten hallitusten politiikkaa on sen sijaan kulkenut 
aivan päinvastaiseen suuntaan. Progressiivisen verotuksen automaattisen 

3   The Ways Out of the Crisis and the Building of a More Cohesive World. Chair`s Summary 
by Jean-Paul Fitoussi and Joseph Stiglitz. 
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vakauttajan roolin heikkeneminen antaa tilaa myös yhteiskunnallisesti hai-
talliselle lobbaus-toiminnalle. Hallituksen tapa olla poistamassa kaikkein rik-
kaimpien perintöveroa on hyvä esimerkki tästä.

Lopuksi

Usein kuulee väitteen, että sosialidemokraattien kannatuksen alamäki johtuu 
siitä, että puolueen tavoitteet (Forssan ohjelma) on jo toteutettu. Yhteiskunnal-
linen tehtävä on suoritettu. Yllä oleva osoittaa, että tällaiset väitteet eivät pidä 
paikkaansa. Forssan ohjelman verotusta koskevat vaatimukset ovat erittäin 
ajankohtaisia 106 vuotta myöhemmin – omaisuuden ilmoitusvelvollisuutta 
myöten. Ehkä kannatuksen alamäki johtuukin siitä, ettei Forssan ohjelman 
tavoitteista ole pidetty enää kiinni 1990-luvun puolen välin jälkeen. Erityisen 
selvästi tämä näkyy kuviossa 4. Lipposen hallitusten aikana (Niinistön ollessa 
valtionvarainministerinä) verotus kiristyi pienillä tuloilla ja keveni suu-
rilla tuloilla. Tuloverotus muuttui tulonjakauman yläpäässä regressiiviseksi. 
Forssan ohjelman keskeinen tavoite progressiivisesta tuloverotuksesta voi-
daan siis asettaa uudelleen oikeudenmukaisen veropolitiikan tavoitteeksi.
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Verotus ja globaali verokilpailu 

reino  HJerPPe

On aika perustaa YK:n alainen globaalisti toimiva vero-organisaatio: WTO!
Kansainvälinen verokilpailu liittyy erityisesti pääomatulojen verotukseen. 

Verokilpailu edellyttää pääomien vapaata liikkumista maasta toiseen. Verokil-
pailua syntyy tällöin, kun jokin maa alkaa houkutella tuotannollista pääomaa 
maahansa laskemalla pääomatulojen veroastetta ja toiset maat reagoivat tähän 
omassa veropolitiikassaan samalla tavoin. Verokilpailun perusteorian mukaan 
tämä johtaa viime kädessä ”pohjalle menevään kilpailuun”1 eli ajan mittaan 
pääomatulojen veroaste lähenee nollaa.

Irlanti ja Luxemburg ovat Euroopan unionissa olleet usein julkisuudes-
sakin esillä maina, jotka verotuksellisin keinoin houkuttelevat pääomaa ja 
investointeja.

Periaatteessa verokilpailua esiintyy myös muiden verojen kohdalla. Tyy-
pillisenä esimerkkinä voidaan pitää Suomen alkoholiverotusta, jossa on viime 
aikoina otettu huomioon erityisesti Viron alhaisempi alkoholiverotus. Suomi 
voi menettää alkoholiverotuloja, jos veroero Viroon kasvaa liian suureksi. 
Maamme itärajalla polttoaineverotuksen erot vaikuttavat Suomen ja Venäjän 
rajan yli tapahtuvaan autoliikenteeseen. Vastaavanlaisia esimerkkejä löytyy 
muitakin erityisesti matkustajatuomisten alueelta.

1  race to the bottom.
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Verotuksellista kilpailua käydään myös inhimillisestä pääomasta2. Esi-
merkkinä voidaan pitää Suomessa käyttöön otettua ulkomaisten johtajien 
alhaisempaa tuloverotusta. Tällä on haluttu houkutella ulkomaisia liikkeen-
johdon osaajia Suomeen. Toisaalta puhutaan ”aivovuodosta”, jolloin erityis-
osaamista omaavat ihmiset muuttavat verosyistä alhaisemman verotuksen 
maihin. Kun valmistustuotanto Suomestakin siirtyy yhä laajemmin halvan 
työvoiman maihin, korostuu tutkimuksen, tuotekehittelyn ja muun osaamisen 
merkitys tulevaisuuden kilpailukykytekijänä. Huippututkijat hakevat itselleen 
ja perheilleen hyviä tutkimus- ja elinolosuhteita, jolloin verotuksellisilla teki-
jöillä on oma roolinsa huippututkijoiden houkuttelussa. Myös huippu-urhei-
lijat valitsevat usein asuinpaikkansa niin, että verotuksellisilla tekijöillä on 
siinä huomattava merkitys. Monacohan on tunnettu esimerkki tällä alueella. 

Verokilpailu voidaan nähdä yhtenä osana laajempaa, nykyisessä globaa-
litaloudessa vallitsevaa kansallista kilpailua yrityksistä ja pääomista. Myös 
yritysten yleisten toimintaedellytysten luomisella ja julkisilla infrastruktuuri-
investoinneilla pyritään houkuttelemaan sijoituksia. Näin ollen voidaankin 
puhua Hans-Werner Sinnin3 tavoin kansallisesta systeemikilpailusta, jolla 
tarkoitetaan kaikkia mahdollisia julkisen vallan keinoja, joita kehitetään 
investointien houkuttelemiseksi maahan.4 EU:n tukipolitiikan säännöillä 
pyritään tietenkin siihen, että yleiset kaikkia yrityksiä koskevat keinot ovat 
sallittuja mutta yritys- ja tai toimialakohtaiset tukitoimenpiteet ovat pääsään-
töisesti kiellettyjä. Nämä säännöt ovat kuitenkin usein kansallisten intressien 
synnyttämien ristipaineiden alaisena.

Tässä artikkelissa tarkastellaan verokilpailuun johtavia syitä sekä vero-
kilpailusta saatuja empiirisiä havaintoja. Tarkastelun kohteena ovat moni-
kansallisten yhtiöiden verotus ja yhtiöiden keinot verojen minimoimiseksi. 
Veroparatiisit voidaan nähdä myös osana kansainvälistä verokilpailua. Vero-
paratiisikysymystä ei ole tässä mahdollista esitellä tarkemmin, mutta sen pää-

2  yksilöiden tiedot, taidot, ominaisuudet, pätevyydet jne.
3  Sinn 2003.
4   Sinn mainitsee seuraavat alueet, joilla kilpailua voidaan käydä: julkisen vallan luoma 

infrastruktuuri, sosiaalietujen polkumyynti eli ns. social dumping, ympäristönormit, 
tuotestandardit, pankkien ja muiden rahoituslaitosten säätelynormit sekä kansalliset 
kilpailusäännöt.
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kohtia tuodaan esille. Verotuksen harmonisointia on pidetty EU:ssa yhtenä 
keinona torjua kohtuutonta verokilpailua. Artikkelissa tarkastellaan vero-
tuksen harmonisoinnin näköaloja.  Yhteenvedossa tuodaan esille näkökohtia, 
jotka mielestäni ovat relevantteja pohdittaessa kysymystä, miten verojärjes-
telmää tulisi kehittää verokilpailun vallitessa, ja miten yhä aggressiivisem-
maksi käyvää verokilpailua voitaisiin hillitä. 

GLoBaLisaatio kiihdyttää verokiLpaiLua

Verokilpailun merkitys on korostunut globalisaation ja markkinoiden vapaut-
tamisen seurauksena erityisesti viimeksi kuluneen kolmenkymmenen vuoden 
aikana. Tänä aikana maailmankauppaa on merkittävästi vapautettu ja pää-
omaliikkeiden sääntelyä vähennetty. 

Sääntelyn vähennyttyä rahoitusliiketoimien rooli on globaalisesti räjäh-
dysmäisesti kasvanut. Enää vain muutama prosentti maan rajojen yli liikku-
vista rahavirroista liittyy ulkomaankauppaan ja reaalitalouden liiketoimiin. 
Valuuttakurssien sääntelykään ei enää ole este pääomaliikkeiden kasvulle, 
kuten Kiinan esimerkki osoittaa.

EU:n yksi taloudellisista peruspilareista on ollut pääoman vapaan kansain-
välisen liikkuvuuden edistäminen. EU:n talous- ja rahaliiton perustamisen 
seurauksena liiketoimien läpinäkyvyys on entisestään lisääntynyt rahaliittoon 
osallistuvien maiden muodostamalla talousalueella.  Euron käyttöönotto on 
entisestään helpottanut pääoman liikkuvuutta. Verotuksen vertaaminen on 
tullut entistä helpommaksi ja valuuttakurssiepävarmuuden poistuttua yri-
tysten on helpompi arvioida verotuksen merkitystä talouteensa rahaliiton 
sisällä.

Pääoman kansainvälistä liikkuvuutta on lisännyt monikansallisten yhti-
öiden kasvu. Globaalisti toimivat ja yhä suuremmaksi kasvavat pankit ovat 
erityisesti globaalien pääomaliikkeiden ytimessä. Ne pystyvät helpoimmin lii-
kuttelemaan suuria pääomamääriä rajojen yli. 

Monikansalliset yhtiöt pyrkivät verotuksensa optimointiin. Tässä käyte-
tään hyväksi eri maiden erilaista verotusta. Kaikkien edellä mainittujen seik-
kojen vuoksi on aika luonnollisista otaksua, että verotuksellisten tekijöiden 
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rooli tuotannontekijöiden ja erityisesti pääomaliikkeiden suuntautumisessa 
on korostunut viime vuosikymmeninä.

miksi verokiLpaiLu on onGeLma?

Verokilpailun seurauksista kenties päällimmäisenä on pelko julkisen talouden 
rahoituspohjan rapautumisesta. Tämän taas pelätään johtavan hyvinvointival-
tion ylläpitämisen vaarantumiseen. Pohjoismaissa erityisen uhan katsotaan 
usein kohdistuvan nimenomaan hyvinvointivaltion palvelujärjestelmiin ja 
tulonsiirtoihin. Mutta teoreettisessa verokilpailututkimuksessa on osoitettu, 
että verokilpailu johtaa yleisemminkin jopa kaikkien julkishyödykkeiden liian 
pieneen tarjontaan globaalillakin tasolla. Verokilpailu aiheuttaa kokonaisve-
rotulojen laskun globaalisesti, jolloin julkishyödykkeitä ei voida rahoittaa riit-
tävästi (eli julkishyödykkeiden tarjonta jää alle sen, mitä ihmiset optimitilan-
teessa haluaisivat).

Verokilpailun seurauksena kansallisen veropolitiikan riippumattomuus 
vähenee. Verotus ei enää määräydykään pelkästään kansallisten tavoitteiden 
mukaisesti. Edesmennyt veroprofessori Kari S. Tikka kuvaa pääomatulojen 
ja yhtiöiden verotuksen uudistusta Suomessa 1990-luvun alussa esimerkkinä 
verokilpailusta5. Periaatteellisesti erittäin merkittävä yhtiö- ja pääomatulojen 
verouudistus toteutettiin Suomessa tavattoman nopeasti hyvin pian sen jäl-
keen kun uudistus oli toteutettu Ruotsissa. 

Verokilpailun katsotaan johtavan myös tulojen uudelleenjakoon ja eriar-
voisuuden kasvuun. Näitä verokilpailun vaikutuksia tarkasteltaessa on syytä 
kiinnittää huomiota ennen kaikkea tuotannontekijöiden liikkuvuuteen maan 
rajojen yli. Verotus kohdistuu yhä ankarammin liikkumattomiin tuotannon-
tekijöihin (pääosa työvoimasta), kun taas kansainvälisesti liikkuvat tuotan-
nontekijät tulevat kevyemmin verotetuiksi (valuutat ja finanssiliiketoimet hel-
poimmin liikuteltavissa). 

Jos pääomaverotus menee nollaan ja verot kohdistuvat vain työvoimaan, 
seurauksena on ensi vaiheessa merkittävä tulonjaon muutos. 

Tämän vastapainoksi voidaan esittää dynaamisia, kansantalouden kas-
vuun liittyviä argumentteja. Pääomaverotuksen alentaminen suosii investoin-

5  Tikka 2001.
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teja ja siten taloudellista kasvua. Lyhyellä aikavälillä tapahtuva tulonjaon epä-
tasaistuminen voisi kompensoitua koska talous voi kasvaa nopeammin ja siitä 
hyötyvät ajan mittaan myös työtuloa saavat.  Globaalitaloudessa investointien 
alueellisella kohdentumisella eri maihin on tässä prosessia suuri vaikutus.

Jos toisaalta investoinnit verokilpailun seurauksena esimerkiksi Suomessa 
vähenisivät, niin tämä vähentää pitkällä aikavälillä tuottavuutta ja kasvua. 
Tämän seurauksena palkat ja muut tuotannontekijäkorvaukset jäävät alhai-
semmiksi kuin siinä tapauksessa että verokilpailua ei esiintyisi. Kysymys ei ole 
enää vain fyysisten investointien kohtaantumisesta vaan yhä suuremmassa 
määrin inhimillisen pääoman kohtaantumisesta.

verokiLpaiLu numeroiden vaLossa

Empiiriset havainnot ja tutkimukset osoittavat, että sekä yhtiöveroasteet että 
yksityisten henkilöiden marginaaliveroasteet ovat laskeneet OECD-maissa 
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1980- luvulta lähtien. Yhtiöverotuksen veroasteet (Kuva 1) ovat laskeneet 
kuudenkymmenen prosentin tasolta alle kolmeen kymmeneen vuosina 1982 
- 2007.6 Henkilökohtaisen tulon marginaaliveroasteet (Kuva 2) ovat laske-
neet myös erittäin tuntuvasti vuosina 1984–2007.  Kansainvälinen keskiarvo 
on pudonnut noin 65 prosentista noin 45 prosentin tasolle. Suurin pudotus 
tapahtui jo 1980-luvun kuluessa.

Oheiset kuviot on lainattu Loretzin7 artikkelista. 
Molempia trendejä voidaan pitää osoituksena verokilpailusta. Yhtiövero-

tuksen voimakkaampi lasku pienissä maissa on myös yhdenmukainen vero-
kilpailuteorian kanssa. Suuremmat maat ovat vähemmän riippuvaisia yhtiö-
verotuksen tuotosta. Toisaalta ne tarjoavat pieniä maita suuremmassa määrin 
yritysten sijoittumiselle tärkeäksi katsottuja kasautumishyötyjä (agglomeraa-
tioetuja). Nämä kasautumishyödyt perustuvat siihen, että suuremmat asu-

6   Painotetussa keskiarvossa on otettu huomioon maan koko. Painottamattomassa 
keskiarvossa kaikki maat saavat saman painon. Painotettu keskiarvo on laskenut 
vähemmän kuin painottamaton. Tämä viittaa siihen, että isommissa maissa veroasteita on 
laskettu vähemmän kuin pienissä maissa. Tämä on verokilpailuteorian mukainen tulos: isot 
maat pystyvät pieniä maita paremmin itsenäiseen veropolitiikkaan.

7  Loretz 2009.
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tuskeskittymät tarjoavat usein laajemmat paikalliset markkinat, monipuo-
lisemman työvoiman tarjonnan ja usein myös paremman liiketoiminnan 
infrastruktuurin. Myös osaaminen ja tietotaito ovat usein monipuolisempaa 
suuremmassa keskuksessa. Näin suuret asutuskeskittymät tarjoavat sinänsä 
etuja investointien suuntautumiselle ns. keskus-periferiamallin mukaisesti. 
On huomattava, että Helsinki on maailman kaupunkien suuruutta mitatta-
essa sijalla 913 koko maailmassa (www.mongabay.com) ja tämä sijaluku tullee 
tulevaan väestökehityksen myötä alenemaan.8

Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että yhtiöverojen tuotto (Kuva 3) ei 
kuitenkaan keskimäärin ottaen ole laskenut vaikka yhtiöverotuksen veroasteet 
ovatkin laskeneet. Tähän voi olla useitakin syitä.  Ensinnäkin veroasteiden las-

8   Kasautumishyötyjen vastapainona on myös kasautumishaittoja: liikenteen 
ruuhkautuminen voi viedä kasvavan osuuden päivittäisestä ajankäytöstä, elinympäristö 
saattaa heiketä jne. Esimerkiksi Indonesian pääkaupungissa Djakartassa on 21 miljoonaa 
asukasta, päivittäin kaupungissa liikkuu 16 miljoonaa autoa eikä julkista liikennettä 
juurikaan ole. Tämän seurauksena liikkuminen on merkittävästi aikaa vievä toiminto 
tavallisena työpäivänä. Monien kehitysmaiden suurkaupungit ovat nykyisin samalla tavoin 
ruuhkautumassa kovaa vauhtia.

kUVa3: Yhtiöverotuksen tuotto
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kuun on voinut liittyä yhtiöverotuksen pohjan laajentaminen. Toiseksi vero-
asteiden laskun myötä työtuloja on voitu pyrkiä muuntamaan yhtiöiden tai 
yritysten pääomatuloiksi. Veroasteiden alentaminen on voinut johtaa tehok-
kuuden paranemiseen ja sitä kautta kannustanut taloudellista kasvua. Vero-
tuottojen kasvu voi johtua myös globalisaation seurauksena tapahtuneesta 
pääomatulojen kansantulo-osuuden kasvusta. Pääomatulojen kansantulo-
osuuden kasvua voidaan havaita tapahtuneen useissa maissa 1980-luvulta 
alkaen9. Suomessa voidaan havaita pääomatulojen kasantulo-osuuden selvä 
kasvu 1990-luvulta lähtien. Kun pääomatulojen osuus BKT:stä oli aiemmin 
30–35 prosenttia suhdannetilanteesta riippuen, niin osuus on nyt kasvanut 
40 - 45 prosentin tasolle.

Aivan viime havainnot viittaavat siihen, että henkilökohtaisten tulojen 
ylimpien marginaaliveroasteiden lasku on pysähtynyt. Tämä voi johtua muun 
muassa siitä, että taloudellisen taantuman aikana on pakko kiinnittää huo-
miota myös verotulojen kertymään julkisen talouden rahoittamiseksi.

kansainväLisen yhtiöverotuksen mekanismit

yhtiöverotuksen periaatteelliset vaihtoehdot

Kansainvälisessä yhtiöverotuksessa on kolme pääasiallista vaihtoehtoa. Ensin-
näkin verotus voi perustua yhtiön omistajien kotimaan verotukseen (asuin-
valtioperiaate). Toiseksi verotus voi perustua yhtiön sijaintimaan verotuk-
seen (lähdeverotus). Kolmantena vaihtoehtona on kohdistaa verotus sinne, 
missä yhtiön tuottamat tuotteet kulutetaan (kohdemaaperiaate).  Esimerkiksi 
arvonlisäverotuksessa käytetään tätä viimeksi mainittua periaatetta, sen sijaan 
yhtiöverotuksessa periaate on harvinainen. 

Ideaalitapauksessa verotus perustuisi asuinvaltioperiaatteelle, jolloin omis-
tajat maksavat veroa kotimaansa verolakien mukaisesti. Tämän vaihtoehdon 
toteuttaminen on kuitenkin usein käytännössä mahdotonta, koska yhtiön 
tuloksen jakaminen eri maissa sijaitseville veronmaksajille on käytännössä 
hyvin hankalaa kun yli rajojen tapahtuvia sijoituksia on erittäin paljon.

9  Ks. esim. Kyyrä 2003.
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Yleensä valtiot haluavat käyttää lähdeverotusta, jolla pyritään varmista-
maan se, että ulkomaiset omistajat maksavat edes jotakin veroa. Lähdevero-
tuksen ongelmana on kuitenkin juuri se, että sitä voidaan välttää siirtämällä 
investoinnit ulkomaille.

Kahdenvälisillä verosopimuksilla voidaan lieventää lähdeverotusta. Vero-
sopimuksissa voidaan päätyä erilaisiin lähdeveroasteisiin. Niinpä muun 
muassa Suomesta Saksaan, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan maksettavat lähde-
verojen tasot vaihtelevat maittain 0 - 15 prosentin välillä. Nämä alittavat nor-
maalin lähdeverokannan, joka on 28 prosenttia.

monikansallisten yritysten keinot vähentää verotusta

Monikansallisilla yrityksillä on useita keinoja verotaakkansa minimoimi-
seksi. Ensinnäkin yrityksen sisäisillä siirtohinnoittelutoimenpiteillä voidaan 
yrityksen voittoa ohjailla maihin, joissa verokohtelu on ystävällistä. Toisaalta 
yritysten sisäisillä lainoilla voidaan ohjata yrityksen taserakennetta niin, että 
voidaan maksimaalisesti käyttää hyväksi velkojen korkojen vähennysoikeutta. 
Korkojen vähennysoikeus on yleisenä käytäntönä lähes kaikkialla. Kolmas 
yleinen tapa on vuokrata koneita ja laitteita alhaisen verotuksen maista kor-
kean verotuksen maihin, jolloin vuokrat voidaan vähentää tuloista korkean 
verotuksen maissa.  Myös yritysmuodon valinnalla voidaan usein vaikuttaa 
veron määrään kansallisesta lainsäädännöstä riippuen.

Niin kauan kuin siirtohinnoittelussa ja yrityksen sisäisissä laina- ja vuok-
ratransaktioissa käytetään normaalia markkinaehtoista hinnoittelua ja ehdot 
muutoinkin vastaavat normaaleja markkinoilla esiintyviä, niin verotuksen 
optimointi em. keinoilla on laillista. 

Näiden laillisten verotuksen optimointiin liittyvien toimien ohella yrityk-
sellä on mahdollisuus siirtää toimintaansa verokeitaiden kautta tapahtuvaksi. 
Tällöin astutaan helposti laittoman veronkierron alueelle. Laittomuuksiin voi-
daan luonnollisesti syyllistyä myös, jos siirtohinnat poikkeavat olennaisesti 
markkinoilla muutoin havaittavista hinnoista.

Erot kansallisissa verosäännöksissä kannustavat yhtiöitä käyttämään yllä 
mainittuja keinoja verotaakkansa minimointiin. Vaikuttavat verosäädökset 
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liittyvät sekä veropohjan (verotettavan tulon) määrittelyyn, laissa määritel-
tyihin veroasteisiin ja erilaisten yritysmuotojen erilaiseen verokohteluun. 

veroparatiisit

Veroparatiisit ovat alueita, joilla verotus on hyvin alhaista tai voidaan kokonaan 
välttää. Nollaverotus on luonnollisesti veroparatiisin indikaattori. Veroparatiisin 
määritelmä ei kuitenkaan ole ihan selvä, sillä raja alhaisen ja erittäin alhaisen 
verotuksen ja välillä ei ole yksiselitteinen.  Verokilpailua tarkasteltaessa on kui-
tenkin joka tapauksessa otettava huomioon myös veroparatiisien rooli.

Veroparatiiseissa olevien varojen määrä on huikea. Määrää on erittäin 
vaikea arvioida, mutta erilaiset arviot liikkuvat 8 -18 prosenttiin maailman 
bruttokansantuotteesta. Pääosa varoista tullee kehittyneistä maista, mutta 
myös kehitysmaiden rikkaimman eliitin, maailman erilaisten rikollisryh-
mien, terroristien, huumekauppiaiden, Venäjän oligarkkien ja mitä moninai-
simpien rahanpesijöiden varoja on joukossa. Ylönen10 mainitsee veroparatii-
seihin sijoitusten määräksi 11 500 miljardia Yhdysvaltojen dollaria, mikä on 
lähes 80 % Yhdysvaltojen bruttokansantuotteesta. Tämän suuruisia lukuja on 
esittänyt myös Kansainvälisen valuuttarahaston pääjohtaja Zoellick.

Jos tätä summaa verotettaisiin vaikkapa 5 prosentilla saataisiin kasaan 575 
miljardia dollaria. EU on tarjonnut kehitysmaille tukea globaalin ilmastoso-
pimuksen toteuttamiseen 150 miljardia dollaria. Pieni veroparatiisivero ratkai-
sisi ilmastopolitiikan rahoitusongelmat!

Veroparatiisit ovat varsin pitkään voineet elää kaikessa rauhassa. Tilanne 
on kuitenkin viimeksi kuluneen 10-vuotiskauden aikana muuttunut merkit-
tävästi. OECD teki jo 1990-luvun loppupuolella todella merkittävän aloitteen 
veroparatiisikäytäntöjen muuttamiseksi. Esitys kuitenkin kaatui Bushin hal-
linnon vastustukseen. Nyt asia on uudestaan noussut esille. Yhdysvaltojakin 
motivoi laajeneva terrorismi ja sen rahoituskanavat. Veroparatiiseilla on ollut 
tässä ilmeisesti merkittävä rooli.

Huhtikuussa 2009 Lontoon G20-maiden huippukokous määritteli veropa-
ratiisien mustan listan. Siinä maat luokiteltiin neljään ryhmään sen mukaan 
miten ne noudattavat ”kansainvälisesti hyväksyttyjä verokäytäntöjä”. Listan 

10  Ylönen 2008.
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oli laatinut OECD. Eurooppalaisista finanssikeskuksista listalla ovat Belgia, 
Luxemburg, Sveitsi ja Itävalta, jotka ovat myöntyneet periaatteessa käytän-
töjen noudattamiseen, mutta eivät ole tätä vielä tehneet.

Tammikuussa 2009 antamassaan raportissa Yhdysvaltojen hallituksen 
tarkastusvirasto11 totesi, että 83:lla sadasta suurimmasta pörssinoteeratusta 
yhdysvaltalaisesta yhtiöstä ja 63:lla Yhdysvaltojen liittovaltion kanssa sopi-
muksia tehneistä sadasta suurimmasta sopimuskumppanista oli tytäryhtiöitä 
veroparatiiseiksi luokiteltavissa maissa. GAO ei kuitenkaan ollut tarkastanut 
näiden yhtiöiden liiketoimia, mutta totesi raportissaan että historiallisesti tar-
kastellen tällaisten tytäryhtiöiden roolina on vähentää yhtiöiden veroja.

Veroparatiiseja ei käytetä vain verojen kiertoon. Ne ovat keskeisiä maailman 
laittoman rahan liikkeissä ja rikollisen rahan pesussa. Raymond W. Bakerin kirja 
”Capitalism’s Achilles Heel” 12 on eräänlainen klassikko ”likaisen rahan” kar-
toituksessa. Hän osoittaa, miten likainen raha rappeuttaa kapitalistisen järjes-
telmän perusteita moraalittomuudellaan ja epäoikeudenmukaisuudellaan.

Kapitalismihan ei voi toimia ilman jonkinasteista rehellisyyttä ja luotta-
musta liiketoiminnoissa ja julkisten asioiden hoidossa.13 Viimeaikainen vero-
paratiisien hillintään tähtäävä työ on ehkä jonkinlainen oire tämän seikan 
oivaltamisesta maailman johtavien poliitikkojen keskuudessa.

miten pääomaliikkeet reagoivat verotukseen?

Verokilpailun merkittävyyttä tarkasteltaessa on tietenkin keskeinen kysymys, 
miten herkästi pääomaliikkeet reagoivat veromuutoksiin. 

Yhtiö- ja pääomaverotuksen alalla on paljon kirjallisuutta, joka käsittelee 
verokilpailua.  Kolme keskeistä verotuksellista tekijää vaikuttavat yrityksen 

11  Government Accountability Office (GAO).
12   Baker 2005. On arvioitu, että jokaista kehittyneistä maista kehitysmaihin virtaavaa 

kehitysapudollaria vastaa noin kymmenen dollarin pääomavirta kehitysmaista 
kehittyneisiin maihin. Näiden rahojen takana on kehitysmaiden rikas eliitti, paikalliset 
diktaattorit ja rikollinen raha mukaan lukien. Rahanpesun tekee mahdolliseksi myös 
joidenkin rikkaiden maiden pankkisalaisuudet.

13   Modernin taloustieteen kantaisänä pidetyn Adam Smithin ajattelussa moraali oli johtava 
prinsiippi. Hän ilmeisesti piti moraalioppiansa, jonka hän julkaisi vuonna 1759 nimellä The 
Theory of Moral Sentiments, pääteoksenaan.
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investointipäätöksiin: 1) maan keskimääräinen verotus, 2) investointien raja-
veroaste14 ja 3) laissa määritelty veroaste. Maan keskimääräinen veroaste kat-
sotaan tärkeäksi, kun yritys harkitsee investointien sijoittumista. Rajavero-
asteella katsotaan olevan vaikutusta siihen, kuinka paljon investoidaan, kun 
taas lakisääteinen veroaste vaikuttaa siihen, mihin maahan yrityksen voitot 
pyritään kanavoimaan verotussyistä.

Maan keskimääräiseen efektiiviseen (eli tosiasialliseen) veroasteeseen vai-
kuttaa lakisääteisen veroasteen lisäksi veropohjan laajuus (verotettava tulo) 
ja sen määrittelyyn käytettävissä olevat vähennykset.  Marginaaliveroasteessa 
olennaista on laajennusinvestointien verokohtelu eli kuinka paljon laajen-
nusinvestoinneista joutuu maksamaan veroa. Lakisääteinen veroaste voi olla 
korkea, mutta verotus keveätä, jos veropohja (verotettava tulo) on kapea.

Verorakenteen vaikutusten empiirinen tutkiminen on varsin hankalaa sen 
vuoksi, että käytettävissä olevat tilastoaineistot ovat usein puutteellisia. Kui-
tenkin tutkimustulokset viittaavat siihen, että pääomaliikkeet ovat hyvinkin 
herkkiä verotuksellisille tekijöille. Ja globalisaation myötä tämä herkkyys on 
lisääntymään päin. 

On viitteitä siitä, että erityisesti finanssi-investoinnit ja portfoliosijoitukset 
ovat erityisen herkkiä verotuksellisille tekijöille. Esimerkkinä mainitaan usein 
Saksan yritys ottaa käyttöön korkojen lähdeverotus, mikä aiheutti suuren 
säästövarojen siirtymän Luxemburgiin, jossa lähdeverotusta ei ole. Sen sijaan 
suorat sijoitukset näyttäisivät nykytietämyksen mukaan reagoivan finanssi- ja 
portfoliosijoituksia vähäisemmin verotukseen.

Ruud de Mooij ja Sjef Ederveen ovat tutkineet, miten rajojen yli tapahtuvat 
investoinnit reagoivat kansalliseen verotukseen. Ensinnäkin yritysverotuksen 
Lafferin käyrän huipuksi on arvioitu 33 prosenttia15. Tämän luvun yli menevä 
veroaste ei siis enää tuottaisi lisää tuloja. de Mooij ja Ederveen ovat tutkineet 

14   Veroaste on luku jolla verotulo kerrotaan veron kokonaismäärää laskettaessa. Veroasteesta 
käytetään yleisesti myös nimitystä verokanta (vrt. korkokanta).

15   Ruud de Mooij ja Sjef Ederveen 2008. Lafferin käyrä kertoo, miten verojen kokonaistuotto 
(verokertymä) reagoi veroasteen korkeuteen. Veroasteen noustessa verotuotot ensin 
kasvavat, mutta saavuttavat huipputason, minkä jälkeen veroasteen nosto ei enää lisää 
verojen tuottoa. Syynä ovat erilaiset käyttäytymismuutokset, verotetun työn tarjonnan 
väheneminen, verojen välttely, verojen kierto tms. Idean esitti 1980-luvun alussa 
yhdysvaltalainen ekonomisti Arthur Laffer.
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verotuksen vaikutusta yrityksen organisaatiomuodon valintaan, voittojen siir-
toon maasta toiseen siirtohinnoittelun avulla, yrityksen rahoitusrakenteeseen 
(velkaantumiseen) sekä suorien sijoitusten alueelliseen suuntautumiseen.

Tutkijoiden mukaan suurin herkkyys liittyy voittojen siirtoon maasta 
toisen. Tähän vaikuttaa ennen kaikkea yritysten muodollinen (laissa mää-
ritelty) veroaste. Tämä myös selittäisi sitä, miksi yritysveroasteissa nähdään 
edellä kuvattu voimakas lasku. Veroasteita laskemalla houkutellaan yrityksiä 
näyttämään veroja kotimaassa.

Yrityksen efektiivinen veroaste, johon vaikuttaa veroasteen lisäksi myös 
veropohjan laajuus, näyttää ohjaavan yritysten investointikäyttäytymistä. 
Investointeja suunnataan sinne missä efektiivinen verotus (eli veroasteen ja 
veropohjan yhteisvaikutus) on lievempää. Verotus näyttää vaikuttavan myös 
yritysmuodon valintaan verraten voimakkaasti. Sen sijaan vähäisin vaikutus 
verotuksella olisi tutkijoiden mukaan – ehkäpä hieman yllättäen – yrityksen 
rahoitusrakenteeseen eli oman ja vieraan pääoman suhteeseen.

mitä voidaan tehdä?

verotuksen harmonisointi

Usein on ajateltu, että verokilpailua voidaan hillitä veropolitiikan koordi-
naatiolla. Yhtenä keinona on sopiminen yhtenäisistä minimiverokannoista.  
Yhtiöverotuksen harmonisointi on ollut pitkään esillä EU:n työpöydällä.  EY:n 
perustamisen jälkeen esitettiin jopa yhtenäistä yhtiöverotusta koko yhteisön 
alueelle. Idea todettiin kuitenkin hyvin pian liian kunniahimoiseksi ja sen jäl-
keen on tyydytty vaatimattomampiin koordinaatioesityksiin. 

EU:n perussäännökset kieltävät verotuksen käyttämisen kilpailukeinona 
sisämarkkinoilla; verotuksella ei voida suosia kotimaista tuotantoa. Sisämark-
kinoiden luomisessa on näin periaatteessa lähtökohtana verotuksen neutraa-
lisuus kansainvälisen vaihdon näkökulmasta. 



88

Harmonisoinnissa on ollut useita eri vaiheita ja lähestymistapoja. Vii-
meisin harmonisointiesitys pyrki luomaan yhtenäisen sulautetun yhtiövero-
pohjan.16 

Sulautetun yhtiöveropohjan pyrkimyksenä oli yhtenäistää monikansal-
listen yritysten verotusta EU:ssa. Sen perustana oli kolme elementtiä:

• yhtenäinen kirjanpitostandardi, 
• yhtenäiset konsolidointisäännöt ja 
• verorasituksen jakaminen tietyn kaavan mukaan eri maiden kesken.
Sulautettua yhtiöveropohjaa tarjottiin vaihtoehdoksi monikansallisille 

yhtiöille, joille jäisi myös mahdollisuus soveltaa kansallisia verolakeja. Komis-
sion mukaan yhtenäistäminen olisi tarjonnut huomattavia etuja kansainväli-
sesti toimiville yhtiöille. Esimerkiksi automaattiset tappiontasausjärjestelmät 
olisivat tulleet mahdolliseksi taloudellisten realiteettien mukaisesti. Komis-
sion mukaan myös siirtohinnoittelun ja yrityksen sisäisten velkaoperaatioiden 
kautta tapahtuvat voiton siirrot ja taseiden manipulaatiot maiden välillä oli-
sivat käyneet tarpeettomiksi. Verotuksen manipulointiin liittyvät päätökset 
olisivat tulleet yritykselle tarpeettomiksi. Verotuksellinen kirjanpito olisi myös 
tarpeetonta ja yrityksen verotus kytkeytyisi suoraan yrityksen reaalitaloudel-
lisen toimintaan.

Tämäkin esitys kaatui vuonna 2008. Verotus on EU:ssa pääsääntöisesti 
jätetty kansallisesti päätettäväksi. Koska päätöksenteko veropolitiikassa edel-
lyttää yksimielisyyttä, on harmonisointi vaikeata. Vasta enemmistöpäätösme-
nettelyn hyväksyminen veropolitiikassa lisäisi mahdollisuuksia harmonisoida 
ja koordinoida verotusta sekä luoda edellytyksiä yhtenäisen eurooppalaisen 
veroalueen rakentumiselle.

Tällä hetkellä on epäselvää, mihin suuntaan kehitys yhtiöverolainsää-
dännön alueella tulee tapahtumaan. 

Yhtenä vaihtoehtona on pidetty sitä, että Euroopan yhteisöjen tuomiois-
tuimen päätökset tulevat vähitellen luomaan yhtenäistä normistoa Euroop-
paan. Keskeisenä esteenä harmonisoinnille tai harmonisoinnin hitaudelle on 
päätöksenteossa vaadittava yksimielisyys. 

16  Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB).
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eu-maiden verorakenteet  
ja niiden vaikutus verokilpailuun suhtautumiseen

EU-maiden verorakenteet poikkeavat merkittävästi toisistaan. Tähän ovat 
johtaneet kansalliset verotuksen kehitykseen liittyvät historialliset tapah-
tumat ja verojärjestelmän perusrakenteet. Toki näihin erilaisuuksiin vaikut-
tavat nykyisin myös verokilpailunäkökohdat. Mutta voidaan myös ajatella, että 
erilaiset verorakenteet muodostavat myös luonnollisen hidasteen verotuksen 
harmonisointipyrkimyksille. Tätä ajattelua ovat edustaneet tutkijat. 

Lähtökohtana tässä analyysissä on se, että verojärjestelmiä yleensä muu-
tetaan eri maissa vähitellen. Suuret rakenteelliset verouudistuksen ovat ver-
rattain harvinaisia. Sen vuoksi verotuksen tietyt rakenteelliset piirteet säilyvät 
eri maissa varsin pitkään. Tämä selittää osittain myös verotuksen rakenteiden 
erilaisuutta. 

Nykyiset EU maat voidaan verotuksen rakenteen perusteella jakaa karke-
asti neljään ryhmään17.

• EU:n ”ydinmaat”
• uudet (etupäässä itäeurooppalaiset) jäsenmaat
• anglosaksiset maat
• pohjoismaat
EU:n ydinmaihin lukeutuvat Saksa ja Ranska sekä uusista jäsenmaista 

Unkari ja Slovenia. Näissä maissa ansiotulojen verotuksella on suuri merkitys. 
Erityisesti ansiotuloperusteiset sosiaaliturvamaksut ovat tärkeitä. Näillä myös 
rahoitetaan ensisijaisesti ansiotuloperusteinen sosiaaliturvajärjestelmä. Yritys-
verojen rooli on verraten alhainen.

Uusissa – pääasiassa itäeurooppalaisissa jäsenmaissa henkilökohtaisen 
tuloverotuksen rooli on varsin vähäinen. Korkeat henkilökohtaisen tulon raja-
veroasteet ovat harvinaisia, sen sijaan tasaverojärjestelmät ovat olleet suosi-
ossa. Ylipäätänsä verotuksen kokonaistaso on alhainen ja verotuksen ei liity 
merkittäviä tulojen uudelleenjakopyrkimyksiä. Toisaalta näissä maissa ydin-
joukko on siirtymätalouksia, joissa verotusjärjestelmää on jouduttu voimak-
kaasti kehittämään siirryttäessä kohti markkinataloutta.

17  esim. Kellermann & Kammer 2009. 
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Anglosaksista veromallia käyttävissä maissa sosiaaliturvamaksujen rooli 
verojärjestelmässä on vähäinen. Merkittävää on kiinteistöverojen suhteel-
lisen suuri osuus muihin maihin verrattuna. Yhtenä erikoispiirteenä on vero-
käytäntöjen ja veromuotojen moninaisuus. Tämä aiheuttaa suuria sopeutu-
miskustannuksia, jos pyrittäisiin harmonisoimaan EU:n verotusjärjestelmää. 
Verojärjestelmän erityispiirteitä voidaan myös käyttää verokilpailun välineinä. 
Anglosaksiseen malliin orientoituneet maat yleensä vastustavat verotuksen 
harmonisointipyrkimyksiä EU:ssa.

Neljäntenä ryhmänä ovat skandinaaviset hyvinvointivaltiot, joissa henki-
lökohtaisten tuloverojen rooli on suuri – Tanskaa lukuun ottamatta. Näissä 
maissa on kuitenkin käytössä 1990-luvulta alkaen duaaliverojärjestelmä, jossa 
pääomatuloja verotetaan suhteellisesti ja työtuloja progressiivisesti. Tällä jär-
jestelmällä on pyritty vastaamaan kansainväliseen pääomaverotuskilpailuun 
lieventämällä pääomatulojen verotusta. Pohjoismaisissa systeemeissä suuri 
huomio kiinnitetään hyvinvointivaltion rahoitukseen ja tulojen tasaami-
seen verotuksellisin keinoin. Tähän jälkimmäiseen pyrkimykseen on tuonut 
suuren särön pääomatulojen suhteellinen erillisverotus. Tuloerot ovatkin vii-
meisen parin vuosikymmenen aikana voimakkaasti kasvaneet Suomessa.

EU-maiden verorakenteiden ja verotushistorioiden vuoksi verotuksen 
harmonisointi EU:n kattavasti kohtaa tänään ylipääsemättömiä vaikeuksia.  
Harmonisointipäätösten edellyttämää yksimielisyyttä on lähes mahdotonta 
saavuttaa. Toisaalta EU:n perustamiskirja edellyttää, että markkinoiden tulisi 
toimia mahdollisimman yhtäläisesti eikä esimerkiksi verotuksen tulisi estää 
yhteisten markkinoiden toimintaa. Kuitenkin tähän saakka verotus on kat-
sottu kansallisen päätösvallan asiaksi ja ainoastaan markkinoiden selvät vää-
ristymät ovat voineet johtaa toimenpiteisiin.

yhtiöverotuksen uudet mallit

Kansainväliseen verokirjallisuuteen suuresti vaikuttanut Meaden veroko-
mitean mietintö vuodelta 1978 piti yrityksen tulon kassapohjaista verotusta 
parhaana vaihtoehtona.18 Tämä verotustapa ratkaisisi yrityksen rahoituksen 
neutraalisuusongelman ja muun muassa kohtelisi kaikkia pääoman poisto-

18  Komitea on nimetty komitean työtä johtaneen professori James Meaden mukaan.  
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järjestelmiä neutraalisti.19 Monista käytännön syistä johtuen kassaperusteista 
verotusta ei kuitenkaan ole missään sellaisenaan toteutettu. Sen sijaan esillä on 
ollut lukuisia muunnoksia siitä. Niitä on käsitelty myös valmisteilla olevassa 
englantilaisen talousnobelistin James Mirrleesin verokatsauksessa.20 Näitä 
veropolitiikan uusia virtauksia on käsitelty VATT:n tuoreessa vuosikirjassa21 
ja siinä erityisesti Pirttilän sekä Eerolan ja Karin artikkeleissa.

Viimeisten vuosikymmenten aikana on havaittu, että vieraan pääoman 
(lainarahoituksen) ja oman pääoman (osakerahoituksen) neutraalilla vero-
kohtelulla on globalisoituneessa maailmassa entistä tärkeämpi rooli. Niinpä 
tähän seikkaan on useissa yhtiöverotuksen uudistusesityksissä pidetty kes-
keisenä.

Yhtenä vaihtoehtona on ottaa käyttöön lähdeverotukseen perustuva jär-
jestelmä, jossa velkojen korkojen lisäksi yrityksillä on mahdollisuus vähentää 
tuloksestaan myös oman pääoman normaali tuotto.22 Tällä hetkellä tilanne 
on sellainen, että velkapääoman tuotto eli velan korko on verotuksessa vähen-
nyskelpoinen mutta oman pääoman tuotto ei ole. Jos sallitaan myös omalle 
pääomalle normaalituoton vähentäminen, niin saavutetaan yrityksen koko 
pääoman käytölle verotuksellisesti neutraali tilanne. Eli toisin sanoen yri-
tyksen koko pääoman normaalista tuotosta tulisi vähennyskelpoinen. Kun 
oman pääoman normaalituotto on vähennyskelpoista tämä kannustaa koti-
maisia investointeja ja johtaa sitten ajan mittaan palkkojen ja kansantulon 
kasvuun23. Tämä systeemi myös hävittäisi kannusteen yrityksen sisäisillä lai-
noilla järjestellä taseita korkovähennysten saamiseksi korkean verokannan 

19   Kassapohjaisessa verotuksessa verojen määrä ei riipu siitä, missä muodossa poistot 
investoinneista tehdään (eli on saman tekevää verotuoton kannalta käyttääkö yritys esim. 
tasapoistoja, jäännösarvopoistoja tai taloudellisen pitoajan mukaisia poistoja).

20   Institute for Fiscal Studies. Mirlees Review. Reforming the Tax System for the 21st Century. 
(http://www.ifs.org.uk/mirrleesReview)

21  Kari & Eerola 2009.
22   Kysymys on ns. ACE (allowance for corporate equity) järjestelmästä, jota ensiksi on 

suositellut englantilainen Institute for Fiscal Studies ja nyttemmin Griffith, Hines ja 
Sörensen tuoreessa ns. Mirrlees katsauksessa.  Griffith, Hines and Sörensen 2009. ACE ja 
muita moderneja yhtiöverotuksen malleja on tarkastellut aikaisemmin jo mm. Kari (2003).

23  Griffith, Hines and Sörensen 2009.
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maista. Oman pääoman ja velkapääoman käyttö yrityksen rahoituslähteinä 
neutralisoituisivat.

Järjestelmän kannalta on johdonmukaista, etteivät suomalaiset moni-
kansalliset yritykset olisi verovelvollisia heidän tytäryhtiöidensä maksamista 
osingoista. Osinkoja kuitenkin verotettaisiin henkilökohtaisena tulona kuten 
muitakin säästämisen tuottoja.

Auerbach, Deveraux ja Simpson (ADR) tuovat vaihtoehtoisesti esille koh-
demaaperiaatteeseen nojaavan yhtiöverojärjestelmän24. Tämä olisi itse asi-
assa arvonlisäverojärjestelmän kaltainen vero, jossa veropohjaa määriteltäessä 
yhtiön myynnistä vähennetään myös työvoimakustannukset. Arvonlisävero-
pohjahan määräytyy periaatteessa niin, että se on yrityksen liikevaihto josta 
vähennetään raaka-aineiden ja palvelusten ostot sekä investoinnit, jolloin pää-
dytään ns. kulutuspohjaiseen arvonlisäverojärjestelmään. 25 Kohdemaaperi-
aatteen soveltaminen yhtiöverotukseen on uusi idea, mutta Auerbach, Deve-
raux  ja Simpson (ADR) osoittavat, että tässäkin järjestelmässä saadaan aikaan 
yrityksen rahoitusrakenteen neutraalisuus ja järjestelmässä voidaan kontrol-
loida myös verotuksellisista syistä tapahtuvaa yhtiön voittojen siirtoa maasta 
toiseen. Verotus ei vaikuttaisi siihen minne yhtiön tytäryritykset sijoittuvat.

ADR ovat sitä mieltä, että lähdeverotukseen perustuva järjestelmä kan-
nustaa liikaa investointien sijoittumista sinne, missä verotus on alhaisinta. 
Asuinvaltioperiaatteen mukainen yhtiöverotus on heidän mielestään taas 
mahdotonta toteuttaa, koska osakkeenomistajat voivat siirtää tulonsa liian 
helposti verottajalta piiloon nykyisessä hyvin globalisoituneessa ympäris-
tössä. ADR ovat myös sitä mieltä, että heidän esittämäänsä verotusta voidaan 
soveltaa myös rahoitusliiketoimiin, jolloin myös pankkeja voitaisiin verottaa 
samalla järjestelmällä.

Henkilökohtaisten tulojen verotuksen säilyttämistä asuinvaltioperiaat-
teen mukaisena voidaan kuitenkin edelleen pitää hyvänä verotuksen oikeu-
denmukaisuuden näkökulmasta. Tällöin siis henkilön tuloja verotetaan suo-
malaisen verolain mukaisesti riippumatta siitä, missä päin maailmaa tulo on 
ansaittu. Koska tämä edellyttää tietojen saamista ulkomailta voidaan yhtenä 

24  Auerbach, Deveraux ja Simpson 2009.
25   Tämä ei tietenkään vastaa tarkalleen sitä tapaa jolla yrityksen arvonlisäveropohja 

määritellään, mutta kokonaistaloudellisella tasollahan nykyinen arvonlisäveropohjan on 
periaatteessa sama kuin koko kansantalouden yksityisten kulutusmenojen summa.
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keinona näiden tietojen saamiseksi pitää sitä, että informaation antava maa 
saa osan veron tuotoista itselleen. Tämä menettely kannustaa tietojen antami-
seen. Pääomatulojen alhaista verokantaa puoltaa se, että pääoma voi olla hyvin 
liikkuvaa tämän päivän maailmassa. Sillä voidaan myös osaltaan kannustaa 
tulojen ilmoittamiseen. Tämä seikka puoltaa nykyistä duaaliverosysteemiä.

veroparatiisit järjestykseen: luodaan globaali vero-organisaatio Wto

Kokonaan uusi avaus saattaa tulla veroparatiiseja koskevalta rintamalta. 
Euroopan parlamentti julkaisi vuonna 2008 päätöslauselman, jossa vaaditaan 
EU:n komissiota pyytämään, että kansainvälisiä kirjanpitostandardeja laativa 
International Accounting Standards Board (IASB)26 ottaisi käyttöön maakoh-
taiset, kaikkia toimialoja koskevat kirjanpitosäännökset.

Tämä olisi yksi merkittävimmistä toimenpiteistä, joka haitallisen verokil-
pailun ja veroparatiisitalouden suitsemiseksi voidaan tehdä27.

Mikäli nämä standardit otetaan käyttöön, se merkitsee tilinpitokäytän-
töjen avoimuudessa globaalia vallankumousta. Ensimmäistä kertaa osak-
keenomistajat, yhtiöiden työntekijät ja kansalaiset näkisivät, miten yritykset 
maksavat veroja eri maihin ja millaisia veroparatiisijärjestelyjä ne käyttävät. 
Parlamentin vaatimuksiin kuuluu myös viranomaisten välisen automaattisen 
verotusta koskevan tiedonvaihdon kehittäminen ja YK:n verokomitean muut-
taminen pysyväksi valtioiden väliseksi yhteistyöelimeksi. 

Mielestäni tämän tulisi johtaa maailman vero-organisaation luomiseksi. 
Siitähän tulisi uusi WTO. Koska nyt on jo kaupan sääntöjä varten WTO eli 
World Trade Organisation, niin nämähän voitaisiin tulevaisuudessa erottaa 
toisistaan esimerkiksi puhumalla WTO ykkösestä ja WTO kakkosesta. Näi-
denhän pitäisi tietenkin pitkällä aikavälillä toimia läheisessä yhteistyössä, jol-
loin uudella WTO:lla olisi kaksi osastoa: kauppaosasto ja vero-osasto.

Veroparatiisit ovat luoneet maailmaan superrikkaiden ja rikollisten luokan, 
joka voi kiertää verotuksen ja välttää kaiken vastuunsa globaalien ongelmien 
ratkaisemisessa. Suuri keskiluokka maksaa veroja ja painiskelee suurten glo-

26   IASB on suurten globaalisten tilintarkastusyhtiöiden omistama, Delawaren 
veroparatiisiosavaltioon rekisteröity toimielin, joka käsittelee kansainvälisiä 
kirjanpitostandardeja.

27  Ylönen 2008, 159.
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baalien ongelmien, kuten ilmastonmuutoksen ja finanssikriisien parissa. Maa-
ilman parisenkymmentä köyhintä maata ovat totaalisesti jäämässä malthusi-
laiseen loukkuun.

Tilanne on kestämätön. Ratkaisu on kuitenkin olemassa. Sen tulee sisältää 
nyt verottomana liikkuvan pääoman asettaminen verolle. Muun muassa 
ilmastonpolitiikan rahoitusongelmaan löytyisi tätä kautta globaalisesti oikeu-
denmukaisia ratkaisuja eli nyt täysin verovapaat pääomat saataisiin myös osal-
listumaan ilmastotaakan kantamiseen.28

verokilpailun merkitystä vähentäviä tekijöitä

Verokilpailua voidaan pitää vakavana uhkana valtion budjetin tulopuolen 
kehitykselle. On kuitenkin tekijöitä, joilla voidaan mahdollisesti vähentää 
verokilpailun merkitystä.

Ensinnäkään ei ole yhdentekevää, miten tehokkaasti julkinen sektori 
toimii. Julkisen sektorin tehokkaalla toiminnalla voidaan vaikuttaa siihen, 
millaisen vastineen yritykset ja kansalaiset voivat kokea saavansa verorahoille. 
Pohjoismaiden korkean pysyvää veroastetta onkin usein selitetty sillä, että 
kansalaiset näkevät verorahojen tuottavan vastinetta hyvien palvelujen muo-
dossa. Pohjoismaissa ei ole nähty ainakaan toistaiseksi verokapinoita. Myös 
yritykset saattavat arvostaa julkisen sektorin tehokkuutta ja sen tuottamien 
palvelujen laatua. Tällöin tullaan edellä mainitun systeemikilpailun alueelle: 
tuotetaanko hyvää infrastruktuuria, ovatko hallinnolliset säännöt yksinker-
taisia ja niin edelleen. 

Pohjoismaissa nähdään verojen ja palvelujen välinen yhteys: useissa suo-
malaisissa gallupeissa kansalaiset olisivat valmiita maksamaan korkeampia 
veroja parempien palvelujen vastineena. Hyvä julkishallinto ja palvelut joh-

28   En tarkoita tässä yhteydessä perinteistä ja osin vanhentunutta ns. Tobinin veroa, joka 
esitettiin aikoinaan valuuttaspekulaatioiden hillitsemiseksi. Olennaista olisi nyt ottaa 
käyttöön vero, joka kohdistuisi veroparatiisien kautta liikkuvaan täysin verottomaan 
pääomavirtaan. Tämä edellyttäisi finanssijärjestelmän läpinäkyvyyden olennaista 
parantamista. Pankkisalaisuus on olennainen väline, jonka suojassa veroparatiisit 
voivat toimia. Tämän mittaamiseksi Tax Justice Network on kehittänyt uuden 
rahoitussalaisuusindeksin, joka mittaa eri maiden rahoitusjärjestelmän salassapidon 
astetta. Ks. http://www.financialsecrecyindex.com.
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tavat myös korkeaan veromoraaliin: nähdään mitä verorahoilla saadaan aikaan. 
Korkea verotus pienentää tällöin lähinnä yksityiseen kulutukseen menevä 
osaa, mutta sitä kompensoivat hyvät julkiset palvelut.

Julkisten palvelujen heikentyminen voi tästä syystä johtaa kierteeseen: 
verotulojen ehtyessä palvelut heikkenevät, mikä johtaa tyytymättömyyteen 
ja halukkuus verojen korottamisen heikkenee. Veropolitiikassa ollaan tällöin 
myös ideologisella vedenjakajalla.

Maan kilpailukyky riippuu ennen kaikkea tuottavuuden tasosta. Tällöin 
verotuksen rooli ei ole ratkaisevan tärkeä. Tähän viittaavat useat tutkimukset. 
Verotuksen taso voi olla korkea, mutta työvoimakustannukset silti kilpailuky-
kyiset korkean tuottavuuden seurauksena.

Pääomaverotusta tarkasteltaessa on hyvä myös huomata, ettei pääoma ole 
homogeeninen hyödyke. Pääoma sisältää nopeasti liikkuvaa finanssipääomaa 
ja hitaasti liikkuvaa tuotantopääomaa (rakennuksia, koneita) ja lisäksi täysin 
liikkumatonta pääomaa kuten luonnonvaroja ja maata. Näin ollen pääomave-
rotus kohdistuu myös hyvin eri lailla näihin erityyppisiin pääoman muotoihin. 
Osa pääomasta on keskeisesti alueellisesti sitoutunutta. Siihen kansainvälinen 
verotus vaikuttaa suhteellisen vähän. Paikalliset olosuhteet ovatkin tärkeitä. 
Paikallista kilpailukykyä voidaan luoda hyvin erilaisilla pääomarakenteilla. 
Verotus voi olla myös mahdollista paikallisesti pääomaan kohdistuvana.

voiko verokilpailusta olla hyötyä?

Veroharmonisoinnin ja koordinointia on myös vastustettu ja nähty verokil-
pailu myös hyödyllisenä. Lähtökohtana tässä on libertaristinen näkemys siitä, 
että hallitukset pyrkivät laajentamaan liikaa julkista sektoria29. Libertaristit 
väittävät, että hallitukset käyttävät aina verovaroja tuhlailevasti ja verokilpailun 
nähdään hillitsevän tällaisia pyrkimyksiä. Verotuksen teoreettisessa kirjallisuu-
dessa viitataan usein siihen, että nimenomaan korkeat verokannat aiheuttavat 

29   Libertaristit korostavat äärimmäistä yksilön vapautta, ja kannattavat minimalistista 
valtiota tai kokonaan sen hävittämistä. Libertaristista näkemystä edustaa esimerkiksi 
taloustieteen Nobelin saanut James Buchanan. Ks.  Buchananin  ja Richard Musgraven 
kiinnostavaa debattia (1999), jossa Musgrave edustaa ”pohjoismaista” näkemystä. Viime 
aikoina paljon esillä ollut ”uusliberalismi” on syytä pitää erillään libertarismista, vaikka 
uusliberalismikin pyrkii valtion vaikutusvallan vähentämisen ja yksityisen vaikutusvallan 
lisäämiseen, etenkin taloudessa.
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merkittäviä tehokkuustappioita. Verokilpailu voi parantaa verotuksen tehok-
kuutta jos sen seurauksena nimenomaan tällaiset ”ylikorkeat” verokannat las-
kevat. 

Korkeat verokannat ovat perusteltavissa silloin jos niillä pyritään estämään 
jonkin taloudellisen toiminnan aiheuttamia ulkoisvaikutuksia. Ympäristön 
pilaantumiseen kohdistuvat verot mainitaan usein tällaisina veroina. Ongel-
mana on kuitenkin usein se, että käytännössä ei ole suinkaan aina yksinker-
taista kiistattomasti osoittaa ulkoisvaikutuksen olemassaoloa.

Suomessa korkeaa verotusta on kohdistettu esimerkiksi autoiluun, alko-
holiin ja tupakkaan. Autoilua pidettiin joskus ylellisyyskulutuksena mutta 
tällä argumentilla tuskin on nykyisin kovin suurta relevanssia, kun valtaosa 
kansasta tarvitsee autoa vältättämättömään liikkumiseen. Alkoholin korkeaa 
verotusta voidaan perustella terveyssyillä, mutta verotuksen pohjana lienevät 
kuitenkin ennen kaikkea fiskaaliset syyt. Kiistattomimmin lienee todettu 
tupakan haitalliset terveysvaikutukset, joita voidaan myös pyrkiä vähentä-
mään verotuksen keinoin.

Jos verokilpailu on vaikuttamassa siihen että tuloverotuksen korkeat 
kannat alenevat, niin tällöin voitaneen katsoa Suomenkin verojärjestelmän 
tehokkuuden hyötyneen verokilpailusta.

mitkä oLisivat sopivia Johtopäätöksiä suomen kannaLta?

Ehkä kaikkein tärkeintä on tukea käynnissä olevia kansainvälisiä pyrkimyksiä 
verokeitaiden kitkemiseksi. Tällainen työhän on vireillä sekä OECD:ssä ja nyt-
temmin myös EU:ssa ja siellä etenkin europarlamentissa. On huomattava, että 
verokeitaita on myös EU:ssa. Keskeistä olisi lisätä tietojen vaihtoa kansainvä-
lisistä liiketoimista, jotka liittyvät verotukseen. Tavoitteena voisi olla verotie-
tojen automaattinen vaihto maiden kesken. Tämä tarkoittaa tiukkojen rahoi-
tuslaitosten salaisuussääntöjen avaamista verottajalle. Verokeitaiden ongelma 
ei välttämättä ole vähäinen Suomenkaan kannalta. 

Ilmastokysymys odottaa globaaleja ratkaisuja. Olisi loogista ja oikeuden-
mukaista, että mittavat verottomat globaalit pääomavirrat saataisiin rahoit-
tamaan tämän koko ihmiskuntaa koettelevan ongelman ratkaisua. Nyt jos 
koskaan on oikea aika luoda YK:n alainen maailman verovirasto World Tax 
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Organisation, joka olisi sopiva foorumi globaalille veropolitiikalle ja siitä käy-
tävälle keskustelulle. Veroparatiisit koskettavat kaikkia maita, mutta etenkin 
ne ovat keskeisiä kehitysmaiden kannalta ja merkittäviä paitsi ilmastopoli-
tiikan myös terrorismin ja kehitysongelmien ratkaisuissa.

Verokilpailusta on paljon empiiristä todistusaineistoa yhtiö- ja pääomave-
rotuksen alueilta. Kilpailu osaajista, liikkeenjohtotaidoista ja tietotaidosta on 
myös kiristymässä globalisoituvassa ympäristössä. Empiirinen aineisto osoit-
taakin, että myös henkilökohtaisten tulojen marginaaliveroasteet ovat olleet 
kansainvälisesti voimakkaassa laskusuunnassa. Jos yhtiöverotuksen veroas-
teet joudutaan pitämään alhaisina pääomapakoa pelättäessä, niin henkilö-
kohtaisten tulojen marginaaliveroasteen alentaminen on myös inhimillisen 
pääoman kehittämisen ja aivovuodon näkökulmasta verokilpailusyistä perus-
teltua. Yhtiöverotuksen ja pääomatulojen verotuksen veroasteiden ei kuiten-
kaan tarvitse olla samat.  Suomessahan on tarvetta lähentää korkeimpia ansio-
tulojen veroasteita henkilökohtaisten pääomatulojen veroasteeseen. Tällä 
hetkellä ero on liian suuri ja johtaa voimakkaaseen kannustimeen muuntaa 
ansiotuloja keinotekoisesti pääomatuloiksi. Helpoimmin kuilun kaventa-
minen kävisi nostamalla pääomatulojen veroastetta tietyn kynnyksen jälkeen. 
Tämä merkitsisi toisin sanoen progressiivisuuden palauttamista pääomatu-
lojen verotukseen. Samalla ansiotulojen korkeinta marginaaliveroastetta voi-
taisiin laskea lähelle kansainvälistä keskitasoa eli alle 50 prosentin.

Muutoksia tehtäessä on syytä pitää yllä marginaaliveroasteiden keski-
näinen johdonmukaisuus yhtiöverotuksen, osinkoverotuksen ja ansiotulojen 
verotuksen kesken. Ideaalitilanteessa yhtiöveron ja osinkoveron yhteinen 
marginaalivero vastaisi ansiotulojen korkeinta marginaaliveroa.

Yhtiöverotuksen taso on lähellä kansainvälistä keskiarvoa. Suomi on kui-
tenkin viime vuosina menettänyt kilpailuetuaan, joka sillä aiemmin on ollut. 
Yhtiöverotuksen uusissa veromalleissa mukana oleva idea oman ja vieraan 
pääoman neutraalista verokohtelusta on kannatettava. Tämä merkitsee sitä, 
että velan korkojen vähennysoikeuden lisäksi hyväksytään myös oman pää-
oman normaalituoton vähennys verotettavaa tuloa laskettaessa. Jo nykyisessä 
suomalaisessa pörssin ulkopuolisten yritysten verotuksessa on käytössä yri-
tyksen nettovarallisuuden tuoton vähennyskelpoisuus yrityksen verotettavaa 
tuloa laskettaessa. Ehdotettu järjestelmä yleistäisi tämän saman käytännön 
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koskemaan kaikkia osakeyhtiömuotoisia yrityksiä. On myös epäilty, että pörs-
siyhtiöiden ja muiden yhtiöiden verotus ei ole nyt neutraalia. Nykyinen net-
tovarallisuuden tuoton vähennyskelpoisuus on liian suuri pääoman normaa-
lituottoon verrattuna. Myös 90 000 euron verovapaiden osinkojen määrä on 
ilmeisesti tarpeettoman suuri. Sitä ei voi perustella yrittäjäriskillä, koska verot-
taja osallistuu riskin kantoon tappioiden tasausjärjestelmän kautta. 

Suomen etäisyys eurooppalaisista päämarkkinoista antaa jonkinlaista lisä-
liikkumatilaa kansallisille veropoliittisille erityisratkaisuille. Viron alkoholi-
veroesimerkki kuitenkin viittaa siihen, että tällaisen argumentin merkitys on 
vähenemässä. Viron EU-jäsenyys on lähentänyt kansainvälistä verokilpailua 
Suomeen. Mikäli Venäjän markkinat vähitellen avautuvat ja integroituvat 
eurooppalaiseen markkina-alueeseen, tämä merkitsee entisestään lisääntyviä 
paineita muokata kansallista verojärjestelmäämme verokilpailun näkökoh-
dista. Tulojen korkea marginaalivero ja yhdistettynä muun muassa korkeaan 
autoverotukseen saattavat vauhdittaa suomalaisia huippuosaajia kansainväli-
sille markkinoille. Ylipäätänsä verokilpailuympäristössä verotuksen perusoh-
jeeksi soveltuu pyrkimys mahdollisimman laajaan veropohjaan ja sen myötä 
mahdollisimman mataliin veroasteisiin. 
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Ympäristöverotus, hyvinvointi  
ja yhteiskunnan verotulot

M arkkU  ol l ik a inen

Tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät päästöt joutuvat viime kädessä vesis-
töihin, ilmakehään tai maaperään, joissa ne aiheuttavat kielteisiä muutoksia. 
Nämä päästöjä vastaanottavat luonnon elementit ovat taloudellisesta näkökul-
masta katsottuna yhteisomistusresursseja, joiden kuormittaminen on säätelyn 
puuttuessa vapaata. Kuormittaminen on vapaille markkinoille kannattavaa: 
puhdistaminen on aina kalliimpaa kuin päästöjen laskeminen luontoon. 

Ympäristöpolitiikka on syntynyt tarpeesta ohjata markkinoita (tuotantoa 
ja kulutusta) ympäristön kannalta kestävämpään suuntaan. Ympäristöpoli-
tiikka on olennainen osa nykyaikaisen hyvinvointivaltion toimintaa. Termillä 
ympäristöpolitiikka viittaan tässä toimenpideohjelmiin, joissa yhteiskunta 
määrittää ympäristön laatua koskevat tavoitteet, keskeiset toimet tavoitteiden 
saavuttamiseksi sekä ohjauskeinot, joilla näihin toimiin tarttumista edistetään. 
Ympäristöpolitiikan tavoitteet määritetään poliittisin päätöksin ja niihin vai-
kuttavat monet seikat, mutta keskeisellä sijalla on aina päästöjen rajoittami-
sesta koituvien hyötyjen vertaaminen rajoittamisesta aiheutuviin kustannuk-
siin. Kansalliset ympäristötavoitteet voivat määräytyä myös eksogeenisesti, 
esimerkiksi Euroopan unionin kaltaisen ylikansallisen ympäristösääntelyn 
tai kansainvälisten suojelusopimusten myötä.
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Ohjauskeinojen tehtävänä on saada kuormittajat valitsemaan soveliaimmat 
keinot kuormituksen vähentämiseksi ja täten kantamaan ympäristön pilaan-
tumisesta koituvat yhteiskunnalliset kustannukset. Ohjauskeinojen joukko on 
laaja ulottuen tiedollisesta ohjaamisesta määräyksiin ja rangaistuksiin, sekä 
tukiaisista veroihin. Aina 1990-luvulle saakka valtiot turvautuivat ohjauskei-
noista ennen muuta yksittäisten kuormittajien päästöille asetettaviin määrära-
joituksiin. Toisin kuin määrärajoitteet, ympäristöverot ja päästöoikeuskauppa 
ovat hintamuotoisia ohjauskeinoja ja vaikuttavat määrärajoituksia voimak-
kaammin kuormittajien taloudellisiin kannustimiin. Erilaisten ympäristöpe-
rusteisesti asetettujen verojen määrä onkin kasvanut erityisesti Pohjoismaissa 
ja Hollannissa. Yhdysvaltain Acid Rain -päästökauppaohjelma sekä Euroopan 
unionin päästöoikeuskauppa ovat nostaneet taloudelliset ohjauskeinot ympä-
ristöpolitiikan keskiöön.

ympäristöverotuksen muodot

Toisin kuin päästöoikeuskaupan, jonka luonne on tuttu EU:n päästökauppa-
järjestelmän myötä, termin ympäristövero käsitteellinen sisältö on epämää-
räinen. Yleisesti ottaen sen voi ajatella viittaavan erilaisiin ympäristöperustein 
asetettuihin veroihin, olipa veron konkreettinen muoto mikä tahansa. Ympä-
ristöveroista juuri päästövero vastaa päästöoikeuskauppaa tai päästöille ase-
tettavaa suurinta sallittua ylärajaa, määrärajoitetta. Päästövero on ympäristöön 
laskettaville päästöille kohdistettu yksikkövero. Juuri päästöveroa tarkoitetaan, 
kun puhutaan ns. saastuttaja maksaa -periaatteesta. Päästövero kohdistetaan 
nimenomaan saastuttavaan prosessiin (olipa kyseessä tuotannon tai kulu-
tuksen päästöt), jotta kuormittaja ohjataan korjaamaan prosessia vähemmän 
kuormittavaan suuntaan. 

Kaikki ympäristöperustein asetetut verot eivät ole päästöveroja, vaan 
pikemminkin välillisiä veroja, mutta niiden tavoitteena on yhtäläisesti 
vähentää kuormitusta. Yleisimmät välilliset ympäristöverot ovat luonteel-
taan panosveroja. Ympäristöllisesti motivoitu panosvero asetetaan tuotantopa-
noksen kuormittavalle sisällölle, esimerkiksi polttoaineen hiilisisällölle tai kei-
nolannoitteen ravinnesisällölle. Tällaiset verot nostavat saastuttavan panoksen 
hintaa, vähentävät sen käyttöä ja sitä kautta päästöjä. Jätevero on erityinen 
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ympäristövero, joka kohdistetaan tuotetulle jätemäärälle. Se tavoitteena on 
vähentää jätteiden syntymistä ja ohjata jo syntynyttä jätettä kaatopaikkojen 
sijaan kierrätykseen tai materiaalihyödyntämiseen. Osa ympäristöveroista on 
kulutusverojen kaltaisia. Näihin kuuluvat muun muassa juomapullojen pak-
kausverot tai kierrätyspantit, jotka edistävät kierrätystä ja säästöä raaka-aine-
käytössä. 

Ympäristöverot eroavat määrärajoitteista myös siinä, että niistä koituu 
valtiolle tuloja. Onkin kysytty, millaisia mahdollisuuksia on käyttää ympäris-
töveroja rahoittamaan pysyvämmin valtion budjettia. Selvää on, että ympä-
ristöveroilla on yhteys kokonaisverojärjestelmään. Ajatus ”ekologisesta verore-
formista” tavoittelee ympäristöverojen avulla yhtä aikaa parempaa ympäristön 
laatua ja muun, vääristävän verotuksen laskua ja siten parannusta kokonais-
verojärjestelmän tehokkuuteen. Jotta ympäristöverotuksen roolia ympäris-
töpolitiikan kokonaisuudessa ja kykyä kerätä verotuloja voidaan ymmärtää, 
on niitä tarkasteltava suhteessa muihin ohjauskeinoihin sekä veroista tähän 
saakka saatuihin kokemuksiin. 

ohJauskeinoJen asettaminen

Ohjauskeinojen tavoite on tuottaa päästöille hinta, jotta kuormittajat koh-
taavat pilaantumisen kustannukset ja vähentävät päästönsä juuri yhteis-
kunnan sallittavana pitämälle tasolle. Kuva 1 havainnollistaa, kuinka päästö-
vero tulee asettaa ja kuinka se suhteutuu toisiin ohjauskeinoihin1. Kuvan 1 
vaaka-akseli mittaa luontoon joutuvia päästöjä. Pystyakseli kuvaa päästöistä 
kansalaisille koituvaa rajahaittaa ja kuormittajille koituvaa rajahyötyä - kum-
pikin mitattuna rahassa. Mitä enemmän päästöjä lasketaan luontoon, sitä suu-
rempi on rajahaitta, joten rajahaittakäyrä nousee päästöjen kasvaessa (raja-
haittafunktiota merkitään symbolilla MD). Päästöistä kuormittajille koituvaa 
rajahyötyä voidaan yksinkertaisimmin ajatella vältettyinä puhdistuskustan-
nuksina. Rajahyöty on päästöjen suhteen laskeva käyrä (rajahyötyä merkitään 
kuviossa symbolilla MB). Jos yhteiskunta ei harjoita ympäristöpolitiikkaa, eli 
ympäristö on ns. vapaa hyödyke, päästöt kasvatetaan tasolle, jossa rajahyöty 

1  Hanley ym. 2007.
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on nolla. Tätä vapaiden markkinoiden päästömäärää merkitään kuvassa 1 
symbolilla z’. 

Yhteiskunnan hyväksyttävänä pitämä päästömäärä, z*, löytyy päästöjen 
rajahyöty- ja rajahaittakäyrien leikkauspisteestä, eli pisteessä, jossa MB(z*) 
= MD(z*). Erotus z’ – z* määrittää kuormittajille kohdistettavan päästöjen 
vähennysvelvoitteen ja sitä esittää kuvassa 1 paksunnettu viiva. Ympäristö-
politiikasta koituvaa haittojen laskua (eli politiikan tuomaa hyötyä kulutta-
jille) kuvaa alue A + B. Kuormittajien kustannus päästöjen vähentämisestä 
on puolestaan alueen A suuruinen. Ympäristöpolitiikan nettohyötyä yhteis-
kunnalle on erotus kuluttajien hyöty miinus kuormittajien kustannukset ja 
kuvassa 1 sitä kuvaa alue B. Tämä on ympäristöpolitiikan hyvinvointipalvelu 
yhteiskunnalle.

Kuvan 1 ympäristötilatavoite z* voidaan saavuttaa kolmella päästöihin 
kohdistettavalla ohjauskeinolla. Kuormittajien päästöille voidaan kohdistaa 
määrärajoite. Määrärajoite on yrityskohtaisesti asetettava kategorinen normi, 
joka määrittää kuormittajalle luontoon laskettavien päästöjen enimmäis-

kUVio 1: Päästöjen vähennysvelvoitteen määräytyminen ja ohjauskeinot

Lähde: Riihelä et al 2005
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määrän, x painoyksikköä/aika (tapauksesta riippuen painoyksikkö voi olla 
esimerkiksi kilo tai tonni; aika voi olla esimerkiksi kuukausi tai vuosi). Jos 
kuormittajan päästöt ylittävät tämän rajoitteen, siitä seuraa oikeudellinen ran-
gaistus. Yhteiskunnan optimissa yrityskohtaisten määrärajoitteiden summan 
tulee olla korkeintaan z*.

Päästöoikeuskauppa on järjestelmä, jossa säädellään yksittäisten kuormit-
tajien päästöjen sijaan valitun toimialan tai toimialojen (päästökauppasek-
torin) kokonaispäästöjä. Päästökaupassa päästökauppasektorin yhteenlas-
ketuille päästöille asetetaan enimmäismäärä, katto, joka kuvan tapauksessa 
on z*. Tämä määrä päästöoikeuksia jaetaan yksittäisille kuormittajille joko 
ilmaiseksi tai huutokaupan avulla. Kuormittajat käyvät keskenään kauppaa 
päästöoikeuksilla; päästöoikeuden hinta ja yritysten puhdistuskustannukset 
määrittävät, kuinka paljon kukin kuormittaja laskee päästöjä, mutta kokonais-
päästömäärä z* ei järjestelmässä koskaan ylity. Kuvassa 1 päästöoikeuden hinta 
p asettuu tasolle, joka vastaa rajahaitan suuruutta optimissa, eli  . 

Päästövero on kullekin kuormittajalle asetettu yksikkövero, x euroa/luon-
toon laskettu päästöyksikkö. Päästöveron tason valitsemiseksi viranomaisten 
on tiedettävä, kuinka kuormittaja toimii päästöveron oloissa. Voidaan osoittaa, 
että kuormittaja vähentää päästöjään niin kauan kuin puhdistamisen rajakus-
tannus päästöjen vähentämisestä on alhaisempi kuin päästöveron maksu. Kun 
kustannus nousee veroa suuremmaksi, kuormittajan kannattaa lopettaa puh-
distus ja maksaa päästöveroa jäljelle jäävistä päästöistä. Jos kuvassa 1 päästö-
vero t asetetaan tasolle  , niin yritykset puhdistavat päästöjään juuri 
halutun määrän, eli erotuksen z’ – z* verran. Optimaalinen päästövero siis 
asetetaan yhteiskunnan optimia vastaavan rajahaitan suuruiseksi. Tällaista 
päästöveroa kutsutaan myös Pigoun veroksi. 

Kun ohjauskeinot asetetaan yllä esitetyllä tavalla, ne tuottavat yhtäläisesti 
optimaalisen päästömäärän ja siihen pääsemiseksi tarvittavan puhdistuksen. 
Ohjauskeinot eroavat kuitenkin toisistaan kuormittajille koituvan kustannus-
rasituksen ja valtiolle koituvien tulojen suhteen. Kuormittajien kannalta edul-
lisin ohjauskeino on määrärajoite, koska sen oloissa ne kantavat vain puh-
distuskustannukset, kuvassa 1 alue A. Ohjauskeinoista kalleimmaksi tulee 
päästövero, koska puhdistuskustannusten ohella kuormittajat joutuvat mak-
samaan myös luontoon laskettavista päästöistä summan t*z*, joka on kuvassa 

kUVio 1: Päästöjen vähennysvelvoitteen määräytyminen ja ohjauskeinot
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1 alue 21 VV + . Tämä summa koituu verotulona valtiolle ja se voidaan käyttää 
budjetin rahoitukseen. Päästöoikeuskauppa tuottaa saman puhdistuskustan-
nusrasitteen (alueen A), mutta ne kuormittajat, joille päästöjen puhdistaminen 
on halpaa, hyötyvät myymällä päästöoikeuksien niille, joille puhdistaminen 
on kallista. Päästöoikeuskauppa tuottaa tuloa valtiolle vain, jos päästöoikeudet 
huutokaupataan; tällöin päästöoikeuskauppa on fiskaaliselta vaikutukseltaan 
päästöveron kaltainen. Mikäli päästöoikeudet jaetaan yrityksille ilmaiseksi, 
valtio ei saa tuloja.

päästövero, muut ympäristöverot  
Ja ekoLoGinen verouudistus

Koska päästövero tai huutokauppaan perustuva päästöoikeuskauppa tuottavat 
yhteiskunnalle verotuloja, on syytä pohtia, kuinka näiden ja muiden ympä-
ristöverojen tuotto suhteutuu valtion koko verojärjestelmään. Onko mahdol-
lista käyttää päästöverosta tai päästöoikeuskaupasta koituvia tuloja muiden 
verojen keventämiseen? Ajatus on houkutteleva sikäli, että monet muut verot, 
kuten työ verotus, ovat vääristäviä veroja, kun taas päästövero ja muut ympä-
ristöverot korjaavat saastumisen aiheuttamia ulkoisvaikutuksia ja lisäävät 
hyvinvointia. Jos siis kiristetään ympäristöveroja ja käytetään verokertymä 
vääristävän verotuksen laskemiseen, myös verojärjestelmän tehokkuus voi 
kasvaa, eli ympäristöverotukselle voidaan saavuttaa kaksoishyötyä. 

Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että kiristyvä ympäristöverotus voi kas-
vattaa tuotantokustannuksia ja kuluttajien kohtaamia hintoja paitsi kuormit-
tavalla toimialalla, myös muilla toimialoilla. Näistä muutoksista aiheutuu lisä-
kustannuksia, jotka voivat ilmetä esimerkiksi reaalipalkan laskuna. Tällöin 
ympäristöverojen keräämisen kustannus kasvaa suuremmaksi kuin kuormit-
tavan toimialan kohtaama kustannus; kuvan 1 alue A. Suhteellisen suuri yksi-
mielisyys vallitseekin siitä, että tämä päästöveron kiristämisen negatiivinen 
vaikutus on usein suurempi kuin vääristävien verojen keventämisen aiheut-
tama positiivinen vaikutus2. Niinpä ympäristöverojen kiristämisen varsi-
nainen perustelu on viime kädessä aina ympäristön laadun parantaminen. 

2  esim. Bovenberg ja Golder 1997, Fullerton ym. 2008.
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Ympäristöverotuksen kehittämiselle ja paremmalle integroinnille koko 
verojärjestelmään on kuitenkin tilaa. Aina kun harjoitettu ympäristöpolitiikka 
on niin löysää, että se ei saata voimaan yhteiskunnallista optimia, verojen kiris-
täminen parantaa ympäristön laatua ja samalla kasvattaa verotulokertymää. 
Tämä nostaa myös kysymyksen siitä, tulisiko vallitsevaa määrärajoiteohjausta 
korvata ympäristöveroilla sekä ottaa käyttöön uusia veroja ympäristönsuo-
jelun uusille painopistealueille. Useissa tapauksissa näin voidaan menetellä, 
joskaan päästöverojen käyttö ei aina ole suositeltavaa. Kuvassa 1 on oletettu, 
että yhteiskunta tietää varmasti saastumiseen liittyvät haitat ja kustannukset, 
mutta usein kumpaankin käyrään liittyy epävarmuutta3. Epävarmuuden 
oloissa optimaalista tavoitetilaa z* ei välttämättä saavuteta. Jos epävarmuus 
koskee MD-käyrää, ohjauskeinot tuottavat edelleen saman lopputuloksen, 
mutta MB-käyrää koskevan epävarmuuden oloissa ohjauskeinojen hyvinvoin-
tivaikutukset poikkeavat toisistaan. Mikäli päästöistä koituvat rajahaitat kas-
vavat voimakkaammin kuin päästöistä koituva rajahyöty, johtaa määrärajoi-
teohjaus (esimerkiksi päästökauppa) pienempään poikkeamaan optimista ja 
pienempään hyvinvointitappioon kuin päästövero. Jos taas on syytä arvioida, 
että MB-käyrä on jyrkempi kuin MD-käyrä, niin päästöveron käyttö aiheuttaa 
pienemmän poikkeaman optimista ja pienemmän hyvinvointitappion.  Täten 
sekä päästöveron että päästörajoitteiden käytölle löytyy omat perusteensa4. 

suomen ympäristöverotus

Vielä 1980-luvulla ja 1990-luvun alussa Suomi oli muiden pohjoismaiden 
tapaan johtavia maita ympäristöverotuksen kehittämisessä, mutta kehitystyö 
on sittemmin heikentynyt ja osasta vanhoja veroja (lannoitevero) on luovuttu. 
Ympäristönsuojelun kansallisesti keskeisillä painopistealueilla, kuten vesien 
suojelussa ja osin ilman suojelussa, on turvauduttu verojen sijaan määrärajoit-
teisiin. Selvimmin ympäristöperusteisia veroja Suomessa ovat jätevero, juo-
mapakkausverot, pantit, ajoneuvoille hiilisisällön mukaan asetettu käyttövero, 
sekä energiaverot polttoaineille ja liikennepolttonesteille5. Vuodesta 2005 

3  Adar ja Griffin 1976.
4  Weitzman 1974.
5  Valtiovarainministeriö 2004.
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lähtien päästöoikeuskauppa on ollut Euroopan unionin keskeisin ilmastopo-
liittinen keino. Koska päästöoikeudet on tähän saakka jaettu kuormittajille 
ilmaisjakona, päästökaupalla ei ole ollut vaikutuksia valtion tulokertymään. 

Fiskaalisessa mielessä tärkeitä ympäristöveroja ovat ainoastaan energia- ja 
liikenneverot, joiden tuotto on ollut noin 10 prosentin tasolla valtion verotu-
loista6. Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2010 energiaverojen arvi-
oitu tuotto on noin 3,13 miljardia euroa, josta liikennepolttoaineverot kattavat 
kolme neljäsosaa. Energiaverot kannetaan valmisteverona sähköstä, maakaa-
susta, kivihiilestä, turpeesta sekä nestemäisistä polttoaineista. Liikennepolt-
tonesteiden (bensiini ja diesel) verotuksesta kerätään pääosa energiaverojen 
tuotosta. Sähköntuotannon polttoaineita ei veroteta, vaan sähkön käyttöä 
verotetaan. Sen sijaan kun yllä mainittuja polttoaineita käytetään sähkön ja 
lämmön yhteistuotantoon, niistä suoritetaan valmisteveroa. Valmistevero 
koostuu kahdesta komponentista: energian perusverosta sekä energian hiilisi-
sällön mukaan määräytyvästä lisäverosta. Turve fossiilisena polttoaineena on 
vapautettu kokonaan valmisteverosta. Turpeen hiilidioksidipäästöt ovat kui-
tenkin suuremmat kuin kivihiilen, joten veropoliittista linjausta ei voi perus-
tella ympäristösyillä. 

Liikenteeseen kohdistuu liikennepolttoaineveron ohella juuri uudistettu 
ajoneuvoverotus, joka ottaa huomioon autojen hiilidioksidipäästöt. Uusi 
verotus astuu voimaan vuonna 2010. Tällöin ajoneuvoveron perusvero mää-
räytyy auton valmistajan ilmoittamien hiilidioksidipäästöjen mukaan. Jos 
auto on niin vanha, että siitä ei ole päästötietoa, vero perustuu auton koko-
naismassaan. Tämä CO2-perusteinen perusvero vaihtelee päästöistä riippuen 
20 eurosta (päästöt 66g/km) alkaen aina 600 euroon saakka (päästöt 400 g/
km). Pääosalle henkilöautoista päästöt ovat välillä 131–200 g/km, jolloin veron 
määrä on 70–160 euroa vuodessa. 

Muiden ympäristöverojen roolina on ennen muuta käyttäytymisen ohjaa-
minen. Jätevirtoja ohjaillaan kunnallisten jätemaksujen sekä jäteveron avulla. 
Jätemaksu on korvaus jätteiden käsittelyn ja sijoittamisen kustannuksista. 
Jätevero on puolestaan materiaalikäyttöön ja kierrätykseen ohjaava vero, jota 
maksetaan julkisille kaatopaikoille vietävistä jätteistä. Vero ei kuitenkaan kata 
yksityisiä kaatopaikkoja, mikä paitsi kaventaa veropohjaa, heikentää veron 

6  Valtiovarainministeriö 2004.
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kannustavuutta. Jäteveroaste on Suomessa jokseenkin alhainen, 30 euroa ton-
nilta (verotulokertymän noin 55 miljoonaa euroa), eikä sen ohjausvaikutusta 
voi pitää suurena. Juomapakkausvero pyrkii ohjaamaan tuottajat ja kuluttajat 
kierrätettäviin pakkauksiin, jotka ovat esimerkiksi panttijärjestelmän piirissä. 
Panttijärjestelmien on yleensä arvioitu toimivat suhteellisen hyvin, esimer-
kiksi juomapaukkauksien palautusaste on arvioilta 98 prosenttia.

 
Ajoneuvoverouudistus on askel oikeaan suuntaan. Uudistus tehtiin 

siten, että ajoneuvoveron perusverolla kootaan jokseenkin sama tuotto kuin 
aiemmin auton vuotuisella käyttömaksulla. Ajoneuvojen kokonaisverojärjes-
telmä voisi kuitenkin kannustaa nykyistä voimakkaammin hiilidioksidipääs-
töjen vähentämiseen. Harkinnassa on merkittävästi radikaalimpia toimia. 
Vuonna 2008 hyväksytyn valtioneuvoston liikennepoliittisen selonteon 
mukaan Suomessa luodaan valmiudet paikannukseen perustuvan tienkäyt-
tömaksun käyttöönottoon. Hollanti on päättänyt ottaa vuonna 2016 ensim-
mäisenä maana maailmassa asteittain käyttöön tällaisen järjestelmän, jossa 
autoilun kiinteät verot eli omistamiseen liittyvät verot korvataan kilometri-
maksulla, porrastamaan ajan, paikan ja ajoneuvojen päästöjen mukaan. 

ympäristöverotuksen kehittäminen

Ympäristöpolitiikan kehittämisen globaalissa keskiössä on ilmastopolitiikka. 
Päästöoikeuskauppa säilyy Euroopan unionin tärkeimpänä ohjauskeinona 
myös jatkossa, mutta täydennetään lisääntyvillä toimilla päästökauppasek-
torin ulkopuolisilla toimialoilla. Vuonna 2008 Euroopan unioni päätti kehittää 
päästökauppajärjestelmää kohti huutokauppaan perustuvaa päästöoikeuksien 
alkujakoa. Huutokauppa koskee erityisesti energiasektoria, kun taas kansain-
väliselle kilpailulle alttiille prosessiteollisuudelle päästöoikeudet jaetaan van-
haan tapaan ilmaiseksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan jäsenmaat järjes-
tävät päästöoikeuksien huutokaupat ja saavat huutokaupasta koituvat tuotot. 
Mikäli tämä toteutuu, jäsenmaiden päästöoikeuksien huutokaupasta saatavat 
tuotto on verotulon kaltainen ja määrältään varsin merkittävä myös budjetin 
rahoituksen näkökulmasta katsottuna.
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Fossiilisten päästöjen rajoittaminen päästökauppasektorin ulkopuolella, 
kuten liikenteessä, maataloudessa ja jätehuollossa on haastava tehtävä ja se 
voisi osittain nojautua nykyistä tiukempiin veroihin. Liikenne ja siinä eri-
tyisesti henkilöautoliikenne on tärkein päästökauppasektorin ulkopuolinen 
päästölähde. Edellä viitattiin jo siihen, että liikenteen verotuksen tulisi kan-
nustaa voimakkaammin hiilidioksidin rajoittamiseen. Polttoaineverojen nos-
taminen on nopein keino liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. 
Liikennepolttonesteiden kysyntä on suhteellisen joustamatonta, joten vero-
pohja on hyvä, mutta veron tueksi myös muita päästöjä vähentäviä toimia, 
kuten ajoneuvokannan uusiutumista ja sekä entistä vähäpäästöisempiä autoja. 

Maataloudessa tärkeimmät hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimet ovat 
pidättyminen metsän raivaamisesta pelloksi, hiilidioksidin sitominen maahan 
soveliaiden muokkausmenetelmien ja kasvipeitteisyyden avulla sekä turve-
peltojen sulkeminen tuotannon ulkopuolelle. Nämä voidaan toteuttaa hel-
pommin muilla keinoin kuin veron avulla, joten ympäristöverotuksella ei 
ehkä ole erityistä roolia maatalouden hiilidioksidipäästöjen rajoittamisessa. 
Eräät tutkijat ovat esittäneet perittäväksi hiilimaksua metsäpinta-alan ohjaa-
misesta maatalouden ja yhdyskuntarakentamisen käyttöön. Maatalouden 
osalta maksun vaihtoehtona on pellonraivauskielto.

Jätehuollon osuus Suomen hiilidioksidipäästöistä on suhteellisen pieni, 
noin 3 %, mutta päästöjä voidaan vähentää suhteellisen edullisesti7. Korot-
tamalla jäteveroa voidaan vähentää kaatopaikoille joutuvan jätteen määrää ja 
kaatopaikkojen päästöjä. Jäteveroa voi kasvattaa muistaen kuitenkin sen, että 
jäteveron tason merkittävä kasvattaminen voi aiheuttaa negatiivisia kannus-
tinvaikutuksia. Mikäli jäteverorasite kasvaa suureksi, taloudenpitäjät ryhtyä 
sijoittamaan jätteitä luvattomasti luontoon. Jätemäärien vähentämiseksi ja jät-
teen synnyn ehkäisemiseksi on syytä tutkia mahdollisuuksia myös tavaran 
tuottajille kohdistettavan pakkausveron käyttöön ottoon. Pakkausten määrä 
ja erityisesti muovipakkausten osuus jätteiden joukossa on kasvussa. Pakkaus-
määrien kasvua ylläpitää muun muassa tuotekilpailu (pakkausten myyvyys ja 
näkyvyys kaupan hyllyssä) sekä valmisruokien lisääntyvä käyttö. Pakkausve-
rolla voidaan vähentää käytettyjen materiaalien määrää ja ohjata pakkauksia 
vähemmän raaka-aineita kuluttavaksi.

7  Myllymaa ym. 2008.
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Ympäristöverojen käyttöä on syytä harkita myös Suomen vesiensuo-
jelupolitiikan tehostamiseksi. Tällä hetkellä sekä maatalouden että yhdys-
kuntajätevesien kuormitusta ohjataan määrärajoitepohjaisella ohjauksella. 
Maataloudessa on käytössä kasvikohtaiset lannoiterajat osana maatalouden 
vapaaehtoista ympäristöohjelmaa, johon noin 95 prosenttia viljelijöistä osal-
listuu. Lannoiterajojen käyttöön liittyy kuitenkin tiettyjä ongelmia. Rajojen 
lohkokohtaista noudattamista on hankala valvoa ja parhaiten satoa tuottavilla 
mutta alhaisen ravinnehuuhtouman mailla lannoiterajat ovat jäykät. Oike-
alle tasolle asetettu vero lannoitteiden ravinnesisällölle toisi viljelijöille jous-
tavuutta ja vähentäisi valvonnan tarvetta8. Suomen kannattaisi tutkia, kuinka 
hyvin lannoiteveron toimii Ruotsin maataloudessa. 

Yhdyskuntajätevesien ja teollisuuden pistemäisten kuormittajien ohjauk-
sessa käytetään laitoskohtaisia päästönormeja. Näille kuormittajille asetetut 
päästönormit typen puhdistamisessa ovat kohtuuttoman alhaiset. Tarve kas-
vattaa typen puhdistusta erityisesti rannikoilla ja Saaristomereen laskevissa 
vesistöissä on ilmeinen ja Suomi on sitoutunut typpimäärien vähentämiseen 
Baltic Sea Action Plan -suojelusopimuksessa, joka tosin on suositusluonteinen. 
Laitoskohtaisten päästönormien ongelmana on, että ne eivät kannusta jään-
nöspäästöjen puhdistamiseen, vaikka siihen olisi teknisiä mahdollisuuksia.  
Teollisuudessa typen puhdistaminen on polkenut paikallaan viimeiset 20 
vuotta ja kehitys yhdyskuntajätevesien puhdistuksessa on ollut hidasta. 

Veteen joutuville ravinteille asetettava vero jouduttaisi typen puhdistuksen 
voimistamista. Kun ottaa huomioon Suomen tavoitteet sekä sisävesien että 
Itämeren suojelussa, erilaisten ravinneverojärjestelmien toimivuuden tutki-
minen on poikkeuksellisen perusteltua. Kiinnostavaa on myös tutkia, voi-
daanko samaa ajattelu soveltaa laajemmin Itämeren alueella. Kansainvälinen 
ravinnevero tai ravinnepäästökauppa on harkinnanarvoisia ohjauskeinoja 
edistämään yhtä aikaa meren suojelua sekä kansallisella että Itämeren tasolla 
suojelua, kuten NEFCO on esittänyt9.

8  Lankoski ja Ollikainen 2003.
9  NEFCO 2008
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Lopuksi

Ympäristöverot tarjoavat kiinnostavan ympäristöpoliittisen ohjauskeinon 
yhteiskunnan käyttöön. Perinteinen ympäristönsuojelu on vierastanut verojen 
käyttöä suojelun keskeisillä painopistealueilla. Ilmastopolitiikka ja erityisesti 
päästöoikeuskauppa on osoittanut, että hintamuotoisilla ohjauskeinoilla on 
merkittävää ohjausvoimaa. Ympäristöverotuksen kehittäminen on Suomessa 
jäänyt sivuraiteille. Nyt on aika tarkastella uudelleen mahdollisuuksia ympä-
ristöverotuksen kehittämiseen. Ympäristöverot voivat korvata tai täydentää 
eräitä perinteisiä normiohjauksen muotoja. Sen ohella niitä tarvitaan täydel-
listämään ympäristöohjausta aloilla, joihin muuta ohjausta on vaikea koh-
dentaa.
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Kuntien verot ja maksut  
YK:n ohjeiden mukaisiksi? 

Heikki  a .  lo ikk anen

Kun Kalevi Sorsa -säätiön taholta käännyttiin puoleeni ja pyydettiin kirjoi-
tusta kuntien rahoituksesta, sitoutumattomana tutkijana minun oli ensin 
vaikea keksiä sopivaa näkökulmaa aiheen käsittelyyn. Sitten muistin Kalevi 
Sorsan työskennelleen ennen poliittista uraansa YK:n alaisen kasvatus- ja tie-
dejärjestö UNESCO:n palveluksessa. UNESCO antaa suosituksiaan kasvatus- 
ja tiedeasioissa ympäri maailmaa sovellettavaksi. Olisiko YK:lla myös kantaa 
siihen, miten kuntien rahoitus pitäisi järjestää? YK:n näkemysten esittely olisi 
varmaan sopiva tehtävä sitoutumattoman tutkijan puheenvuoron perustaksi, 
jota voi sitten täydentää omilla näkemyksillä tai viittauksilla Suomen tilan-
teeseen.

Kuinka ollakaan, YK:n alainen UN-Habitat on julkaissut Nairobissa 
vuonna 2009 opaskirjan kuntien rahoituksesta (Guide to Municipal Finance), 
joka pyrkii tarjoamaan yleisiä periaatteita kuntien rahoituksesta ja sen muo-
doista. Näiden sovellettavuutta arvioidaan sitten sekä kehittyvien että kehit-
tyneiden maiden tapauksissa ja lisäksi kirjassa on esimerkkejä eri puolilta 
maailmaa. Kuntien ja muiden itsehallinnollisten aluetasojen (mukaan lukien 
osavaltiot) tehtävien ja rahoituksen käsittelyn tärkeys on ilmiselvä Pohjois-
maissa, joissa kuntasektori on erittäin merkittävä osa julkista sektoria. Vaikka 
se on tärkeä muuallakin, koko teema (yleisemmin fiskaalisen federalismin 
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problematiikka) jää usein joko kokonaan käsittelemättä tai hyvin vähälle huo-
miolle. Esimerkiksi tässä kirjassa toisaalla esiteltävän taloustieteen nobelisti 
James Mirrleesin johdolla tehtävässä verotuksen uudistamista koskevassa 
työssä1 paikallisverotus ja kuntien sekä aluetasojen asema ei ole juuri lain-
kaan esillä. Tämä on verraten tyypillistä, sillä julkisen sektorin rahoitus ja 
erityisesti verokysymyksiä käsitellään useimmiten ikään kuin olisi vain yksi 
julkisen sektorin taso. 

Seuraavassa esittelen YK:n opaskirjan lähtökohtia tarkasteluilleen. Sen jäl-
keen käyn läpi sen esittelemiä periaatteita ja näkemyksiä kuntien rahoituk-
sesta keskittyen veromuotoja, maksupolitiikkaa ja valtionapuja koskeviin asi-
oihin. Ohjekirjan lopussa käsitellään myös muita asioita kuten yksityisen ja 
julkisen sektorin yhteistyökysymyksiä (Public-Private Partnership teemaa), 
kunnallisten investointien rahoitusta, budjetointia, tilintarkastusta sekä kun-
tien velkarahoitusta pääomamarkkinoilta, mutta jätän ne tässä yhteydessä 
esittelemättä. Sitä vastoin kirjoituksen lopussa otan esille sen, mikä on esit-
telemieni YK:n ohjekirjan verotusta, maksupolitiikkaa ja valtionapuja koske-
vien näkemysten suhde suomalaisiin ratkaisuihin ja joihinkin viimeaikaisiin 
reformiehdotuksiin.  Sitä edeltävissä kappaleissa siis esittelen YK:n ohjekirjan 
näkemyksiä, en omiani. 

kuntien rahoituksen kansainväLisistä kehityssuunnista

Kuntien rahoitustarpeet ovat sidoksissa niiden tarjoamiin palveluihin ja inf-
rastruktuuriin. Julkisen sektorin hoidettavakseen ottamien tehtävien kasvu ja 
niiden hajauttaminen on johtanut myös siihen, että rahoitusvastuuta on siir-
retty keskushallinnolta alemmille tasoille. Hajauttaminen on nähty keinoksi 
taata aiempaa tehokkaampi palvelujen tarjonta. Hajauttamisessa on kuitenkin 
huomattavia eroja. Vuonna 2000 EU-15 -ryhmän maissa paikallisten (kunnat 
+ muut itsehallinnolliset yksiköt) menojen osuus julkisista kokonaismenoista 
vaihteli Kreikan 5 prosentista Tanskan noin 60 prosenttiin.  Paikallisten inves-
tointien osuus julkisista kokonaisinvestoinneista vaihteli puolestaan Kreikan 
20 prosentista Italian 70 prosenttiin. 

1  www.ifs.org.uk/mirrleesReview/publications
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Tehtävien ja rahoitusvastuun hajauttamisen myötä kunnat joutuvat rahoi-
tuspaineeseen, jossa rahoitustarpeiden ja -mahdollisuuksien välille uhkaa 
syntyä tai syntyy ristiriita - ellei niillä ole käytettävissään tulolähteistä, joiden 
tuotot kasvavat tehtävien hoidon kasvusta aiheutuvien tarpeiden kanssa. 

Pohjoismaiden kunnallista tuloverotusta pidetään esimerkkinä veromuo-
dosta, jolla on voitu vastata kuntien tehtävien kasvun rahoittamisen painee-
seen. Raportin pääsuosituksissa kuitenkin korostetaan muita rahoituslähteitä 
ja erityisesti kiinteistöverotusta paikallisverotuksen pääkeinona, jolla tulisi 
rahoittaa kuntien omiin tehtäviin lukeutuvia infrastruktuuripalveluja. Niinpä 
raportissa uhrataan runsaasti tilaa kiinteistöverotuksen perusteluille ja sen 
toimivuuden esittelylle. Samalla todetaan myönteisenä kehityspiirteenä kiin-
nostuksen kiinteistöverotusta kohtaan levinneen myös kehittyviin talouksiin 
ja siirtymätalouksiin ympäri maailmaa. Muun muassa Kiinassa ollaan kiin-
nostuneita kiinteistöverotuksesta kasvavien kaupunkialueiden vaatimien inf-
rastruktuurihankkeiden rahoituslähteenä ja niiden maankäyttörakenteiden 
muokkaajana. Mutta raportti ei rajoitu vain tähän. Se käsittelee kuntien vaih-
toehtoisia rahoituksen lähteitä laidasta laitaan käyden läpi niiden perusteita, 
hyvät ja huonot puolet kartoittaen.

kuntien rahoituksen periaatteet 

Esitellessään kuntien rahoituksen teoreettista perustaa, raportti määrittelee 
kunnille sopivan roolin kansantaloudessa. Sen jälkeen se rakentaa analyysinsä 
pitkälti paikallisen julkistalouden hyötyjämallin (benefit model) varaan. Sen 
avulla saadaan esille rahoituksen periaatteita ja voidaan arvioida verotuksen 
ja muiden rahoitusinstrumenttien sopivuutta kunnille. 

kuntien rooli kansantaloudessa

Kuntien (local government = kunnallishallinto) pääasiallisena tehtävänä on 
tarjota määrätyn rajallisen alueen asukkaille tavaroita ja palveluja lähtien siitä, 
että he ovat valmiita niistä maksamaan. 

Kuntien ei pidä pyrkiä harjoittamaan talouskehitystä tasapainottamaan 
pyrkivää politiikkaa, koska niillä ei ole käytettävissään sen edellyttämiä väli-
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neitä, kuten rahapolitiikkaa. Toisaalta paikallisen finanssipolitiikan käyttö on 
tehotonta. Pyrkimys vaikuttaa esimerkiksi veronalennuksilla omassa kun-
nassa tuotettujen hyödykkeiden kysyntään ja työllisyyteen valuvat jokseenkin 
kokonaan hukkaan, koska pienellä alueella kulutustarpeet katetaan lähinnä 
tuonnilla. Lisäksi kuntatason omintakeinen veropolitiikka voi johtaa siihen, 
että työvoima ja pääoma liikkuvat epätoivottavalla tavalla kunnasta toiseen 
vero- ym. etujen perässä tai toisten korkeampaa verotusta välttääkseen. 

Kuntien ei myöskään tulisi harjoittaa ainakaan laajamittaista omaehtoista 
tulonjakopolitiikkaa, koska yhden kunnan korkeampi (tai progressiivisempi) 
verotus ja suuremmat tulonsiirrot tulonjakauman alapäähän kuin muualla 
johtavat hyvätuloisten pakoon kunnasta ja köyhien sisään muuttoon. Tällai-
sessa tapauksessa muita kuntia mittavampaa tulonjakopolitiikkaa harjoittavan 
kunnan veropohja muodostuu epäedullisemmaksi ja koko politiikan harjoit-
tamisen edellytykset katoavat. 

Niin sanotun läheisyysperiaatteen mukaisesti tehokas palvelutarjonta 
edellyttää, että päätöksiä palveluista tehdään sillä julkisen sektorin tasolla, 
joka on lähinnä kansalaista. Mikäli maan sisällä on paikallisia eroja palve-
lutarpeissa ja niihin suhtautumisessa (makutottumuksissa) sekä eroja pal-
velutarjonnan kustannuksissa, niin palveluiden paikalliseen järjestämiseen 
liittyy tehokkuusetuja. Palvelutarjonta tulee järjestää paikallistasoa ylemmällä 
tasolla ainoastaan silloin, kun on osoitettavissa, että se voidaan näin järjestää 
tehokkaammin.

Tämän ajattelun mukaan puolustusvoimia ja muita vastaavia kansallisia 
palveluja (puhtaita julkishyödykkeitä) sekä tulon- tai hyvinvoinnin jakau-
maan vaikuttavia palveluita lukuun ottamatta kaikki muut palvelut tulisi tar-
jota paikallisella tai aluetasolla, jolla sen tason päätöksentekijät ratkaisevat 
mitä palveluja tuotetaan ja miten ne rahoitetaan.

kuntien päätehtävät

Raportissa todetaan kuntien tehtävien vaihtelevan ympäri maailmaa. Yleensä 
ne sisältävät seuraavien nimekkeiden alle sijoittuvia palveluja: liikenne, ympä-
ristö, vesi-, viemäri- ja jätehuolto, turvallisuus, vapaa-aika ja kulttuuri, suun-
nittelu ja kehitys, elinkeinotoimi, sosiaalitoimi, asunto ja terveys. Perus- ja 
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toisen asteen koulutuksen todetaan joissakin maissa sisältyvän kuntien tehtä-
viin, mutta toisissa maissa näitä varten on erikseen kouluneuvostoja (boards) 
ja omat rahoitusinstrumentit tai niitä hoitavat ylemmät tasot, kuten maa-
kunnat tai osavaltiot. 

kuntien rahoituksen hyötyjämalli (benefit model) 

Kuntien tarjoamien palvelujen rahoituksen tulisi perustua pääsääntöisesti 
niistä saatuihin hyötyihin. Seuraavassa käydään läpi palvelujen päätyypit YK:n 
raportin mukaan ja niiden rahoittamisen sopivat keinot. Myöhemmin niihin 
palataan yksityiskohtaisemmin. 

yksityishyödykkeen kaltaiset tavarat ja palvelukset

Osa julkisista infrastuktuuripalveluista on yksityishyödykkeen kaltaisia siinä 
mielessä, että niiden kuluttajat tai käyttäjät ovat identifioitavissa, ja niistä voi 
laskuttaa kulutuksen mukaan. Vesi- viemäri- ja jätehuollon palvelut ovat täl-
laisia, samoin julkisen liikenteen tarjoamat palvelut. Niiden rahoittamiseen 
soveltuvat käyttäjämaksut (ks. Kuvio 1). Sama koskee muitakin yksityis-
hyödykkeen kaltaisia palveluita, joita kunnat saattavat tarjota. 

kUVio 1: Eri rahoitusmuodot erityyppisille palveluille 

Yksityis-hyödyke Paikallinen julkis-
hyödyke

Tulonjakoon vaikuttavat 
palvelut tai avustukset

Ylikunnallisia vaiku-
tuksia synnyttävä 
palvelu

Vesi Poliisi Sosiaaliapu Tiet / liikenne

Viemäri Palokunta Sosiaalinen asuntotar-
jonta 

Kulttuuri

Jätehuolto Paikallispuistot Sosiaaliset  
Liikenne Katuvalot avustukset

Käyttäjämaksu Kiinteistövero Tulovero Tulonsiirrot (valti-
onavut)
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palvelut, joilla on julkishyödykkeen ominaisuuksia

Paikallisten julkishyödykkeiden, kuten paikallisen tiestön, puistojen ja monien 
muiden vastaavien infrastruktuuripalvelujen hyödyistä pääsevät osalliseksi 
niitä käyttävät asukkaat, mutta niitä ei voida yleensä kohdentaa määrätyille 
asukkaille. Tällaisina ne ovat palveluita, jotka ovat julkishyödykkeen kaltaisia, 
eikä niiden käytön rahastaminen käytön tai saadun hyödyn mukaan ole mah-
dollista lainkaan tai hinnoittelun ja rahastuksen järjestäminen on liian kallista. 
Niiden rahoittaminen edellyttää hyötyperustaisen veron käyttöä. Kunnallinen 
kiinteistövero on veromuoto, joka mahdollistaa sen, että kunkin kunnan asuk-
kaat voivat ilmaista paikallisia julkishyödykkeitä koskevan palvelukysyntänsä 
sijaintivalinnoillaan. Koska sijaintiin tai saavutettavuuteen liittyvät palvelu-
edut välittyvät kiinteistöjen arvoihin, ja näin myös maksettuihin kiinteistöve-
roihin, niitä voi pitää yleisinä tai kaikkia paikallisesti tarjottuja julkishyödyk-
keitä yhdessä koskevana käyttäjämaksuina.  

palvelut, joilla on kuntarajat ylittäviä ulkoisvaikutuksia (spillovers) 

Osa palveluista (toimenpiteistä) on sellaisia, että niiden kunnallisen tarjonnan 
hyödyt (tai haitat) menevät osin muiden kuntien asukkaiden hyväksi. Paikal-
lisia teitä käyttävät ”maksutta” myös muiden kuntien asukkaat. Koulutuksen 
hyödyt karkaavat koulutettujen muuttaessa kunnasta. Tällaisissa tapauksissa 
kuntatason päätöksenteko helposti aliarvioi palvelutarjonnan hyötyjä, kun 
se päättää toiminnan (investointien, ylläpidon) laajuudesta siitä hyötyvien ja 
maksavien asukkaiden näkökulmasta. Tällaisessa tapauksessa keskeinen tapa 
on luoda korjaava kannustin, joka ottaa huomioon laajemman hyötyjäjoukon.  
Kannustin merkitsee yleensä osarahoituksen (esimerkiksi prosenttiosuus 
menoista) tarjoamista valtionavun muodossa hallinnon alemmille portaille 
ulkoisvaikutuksia sisältäviin hankkeisiin. Näin saadaan alempi taso laajen-
tamaan palvelutarjontaa siltä tasolta, minkä se toteuttaisi pelkästään omalla 
rahoituksella.
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palvelut, joilla vaikutetaan tulon- tai hyvinvoinnin jakaumaan

Kuntatasoa ylemmän tahon (yleensä valtion) tulisi rahoittaa sellaiset palvelut, 
joilla on tulonjakoa tai hyvinvoinnin jakaumaa muuttavia vaikutuksia. Perus-
teluna on se, että ylemmillä tahoilla on laajempi verotuksen kirjo käytettä-
vissään kuin kunnilla. Lisäksi ylempien tahojen verot, erityisesti (progressii-
vinen) tuloverotus, ovat selvemmin yhteydessä maksukykyyn.   

Vaikka kuntien perustehtävä raportin mukaan ei ole uudelleenjakavien 
tehtävien hoito, kunnat tarjoavat usein toimeentulotukea, terveyspalveluita ja 
asumispalveluita, joilla pyritään vaikuttamaan tulojen tai hyvinvoinnin jakau-
tumiseen yhteiskunnassa.  Käyttäjämaksut ja kiinteistövero eivät ole sopivia 
tällaisten tukien tai hyvinvointipalvelujen rahoittamiseen, sillä hyötyperus-
taiset maksut ovat vastoin tulonjakotavoitetta ja kiinteistöverokin on regressii-
visempi kuin tulovero.  Verot, joita kerätään joko keskushallinnon tai alueen/
osavaltion tasolla sopivat niiden rahoittamiseen. Jos hyvinvointipalvelujen 
rahoitukseen käytetään paikallisveroa, niin kunnallinen tulovero sopii niiden 
rahoittamiseen paremmin kuin kiinteistöverot tai käyttäjämaksut. 

Edellä esitetyt rahoituksen mallit edistävät osaltaan kuntasektorin toimi-
vuutta, mutta niiden lisäksi paikallisen rahoituksen muotojen tulisi toteuttaa 
seuraavia periaatteita: taloudellinen tehokkuus, oikeudenmukaisuus, vastuul-
lisuus, riittävyys ja vakaus, itsehallinto sekä hallinnon yksinkertaisuus ja kus-
tannustehokkuus. 

kuntien rahoituksen muodoista

Millaisia ovat hyvät kunnallisen rahoituksen muodot? Tiedämme kuntien tur-
vautuvan erilaisiin veroihin, maksuihin ja saavan tulonsiirtoja (kuten valti-
onapuja) ylemmiltä hallinnon tahoilta. Lisäksi niillä on muita tuloja tai mah-
dollisuuksia rahoittaa toimintaansa liittyviä juoksevia menoja ja investointeja. 
Mitä voidaan sanoa niiden muodoista ja eroista?
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kunnalliset verot

Hyvän kunnallisveron ominaisuuksia ovat: 
1.    Veropohjan tulisi olla suhteellisen liikkumaton, jotta kunnat voivat 

muuttaa veroastetta hävittämättä huomattavaa osaa veropohjasta. 
2.  Veron ei pitäisi olla helposti siirrettävissä kunnan ulkopuolelle. 
3.  Veron tulisi olla läpinäkyvä ja sen tulisi näin taata vastuullisuus.
4.  Vero tulisi kokea suhteellisen oikeudenmukaiseksi. 
5.  Veron tulisi olla helposti hallinnoitavissa.

Näiden ominaisuuksien toteutuminen edellyttää mahdollisuutta käyttää 
useampia veromuotoja, jotta voidaan vastata joustavasti sellaisiin muutoksiin, 
jotka johtuvat taloudellisen tilanteen, väestörakenteen, poliittisen rakenteen 
tai muiden tekijöiden muuttumisesta. Esimerkiksi kiinteistöverot tarjoavat 
vakaan ja ennustettavan rahoituksen muodon, mutta sen tuomat tulot eivät 
kasva samaan tapaan automaattisesti, kuten tulo- ja liikevaihtoverojen tuot-
tamat verotulot.

Mitä veroja sitten käytetäänkin paikallistasolla, kunnilla tulisi olla mah-
dollisuus päättää veroasteesta. Kansainvälisen kokemuksen mukaan vastuul-
lisimmat paikallishallinnot ovat sellaisia, jotka voivat päättää itse veroasteis-
taan2. Ilman tätä päätösvaltaa ne eivät voi olla autonomisia ja vastuullisia. 
Lisäksi veroasteiden asettamismahdollisuus tuo ennustettavuutta ja tarjoaa 
joustavuutta olosuhteiden muuttuessa. 

Seuraavassa arvioidaan seuraavia veromuotoja kuntien rahoituksen väli-
neenä: kiinteistövero, henkilöiden tuloverotus, yhteisöverotus, palkkaperus-
teiset verot, yleiset kulutusverot ja erityisverot. 

kiinteistövero

Maailmanlaajuisesti kunnat ovat turvautuneet rahoituksessaan kiinteistövero-
tukseen, jonka keskeinen etu on veropohjan liikkumattomuus ja vakaus suh-
teessa vaihtoehtoisiin veromuotoihin kuten tulo- ja liikevaihtoveroihin. Maa 
ei liiku lainkaan, mutta toki pitkällä tähtäimellä rakennukset (yritysten toi-

2  Bird 2001, 3.
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mitilat ja asunnot) reagoivat muutoksiin ihmisten ja yritysten käyttäytymisen 
tuloksena. 

miten kiinteistöverotus toimii: kapitalisoituminen

Kiinteistövero kapitalisoituu sen markkina-arvoon sitä alentaen. Ajatellaan 
kahta samanlaista kiinteistöä (esimerkiksi kuntarajan molemmin puolin), 
joista A:ssa kiinteistövero on 400 € vuodessa ja B:ssä se on 1000 € vuodessa. 
Jälkimmäisessä tapauksessa veroa maksetaan vuosittain 600 € enemmän. Jos 
korkokanta on 5 % niin tällaisen vuosittaisen ”lisäverovirran” nykyarvo on 
600/0,05 = 12 000 €. Jos kapitalisoituminen on täydellistä, niin kiinteistön 
B hinta markkinoilla on 12 000 € alhaisempi kuin kiinteistön A hinta. Tämä 
johtuu perimmiltään siitä, että kiinteistöstä, josta aiheutuu suuremmat juok-
sevat kustannukset kuin toisesta, ollaan valmiita maksamaan sitä ostettaessa 
vähemmän. 

Myös kuntien tarjoamien hinnoittelemattomien palvelujen arvo (maksu-
halukkuus palveluista) kapitalisoituu kiinteistöjen arvoon. Kunnassa A, jossa 
on paremmat kommunikaatioyhteydet sekä muita yritysten ja asukkaiden 
arvostamia maksuttomia paikallisia julkishyödykkeitä sekä subventoituja 
palveluja, kiinteistöjen hinnat ovat korkeampia kuin naapurikunnassa, jossa 
samat asiat ovat huonommin tarjolla. Myös saman kunnan sisällä palvelutar-
jonnan erot heijastuvat kiinteistöjen hintaeroina. Keskustoissa, joissa on paras 
saavutettavuus, hinnat ovat korkeammat kuin reunoilla. Toisaalta, esimer-
kiksi metrolinjan läheisyys parantaa kommunikaatioyhteyksiä sen varrella ja 
nostaa kiinteistöjen hintoja verrattuna heikkojen yhteyksien sijainteihin.

Jos kerran kiinteistöjen arvot heijastavat kuluttajien arvostuksia palvelu-
tarjonnassa, ja palvelutarjonnan voidaan väittää olevan julkisen sektorin toi-
menpiteiden tulosta, niin kiinteistöveroa voidaan pitää hyötyverona, koska 
veromäärä vuodessa määräytyy prosenttiosuutena kiinteistön arvosta. Jos 
kaksi tuloiltaan jne. identtistä perhettä A ja B omistavat samanlaisen kiin-
teistön, mutta A:n kiinteistö sijaitsee hyvien ja B:n huonojen palvelujen ja saa-
vutettavuuden paikassa, niin A maksaa enemmän veroa kuin B. Siksi kiinteis-
tövero on hyötyvero. Kunnallisen tuloveron tapauksessa molemmat maksavat 
saman veromäärän, vaikka toinen saa paremmat palvelut. Kiinteistöverotta-
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malla yritysten toimitiloja saadaan myös niiden maksamat verot vastaamaan 
saatuja palveluja.  

Huomattakoon, että kiinteistövero voi toimia hyötyverona vain, mikäli 
veroasteista päätetään paikallisesti. Tällöin kunnat voivat kilpailla asukkaista 
ja yrityksistä veroasteen ja palvelutarjonnan paketeilla. Tämä kilpailu ylläpitää 
tehokkuutta, sillä huonoja paketteja tarjoavat kunnat menettävät asukkaita ja 
yrityksiä.

Kiinteistöveron veropohjan liikkumattomuuden vuoksi sitä pidetään neut-
raalina verona, joka ei vääristä valintoja. Tämä on kuitenkin totta lähinnä 
maan osalta, jonka tarjonta on kiinteä riippumatta siitä, miten maan arvoa 
vastaavaa komponenttia verotetaan. Sitä vastoin rakennusten korkea verotus 
maassa yleisesti ja toisaalta veron korkeus verrattuna naapurikuntiin vähentää 
rakennusinvestointeja ainakin pidemmällä tähtäimellä eli vero ei olekaan 
neutraali. Tämä voidaan ottaa huomioon rajoittamalla kiinteistövero pelk-
kään maahan (maavero) tai verottamalla rakennusten arvoa lievemmin kuin 
maata.    

kiinteistöveron erityisominaisuuksista

Kiinteistöverolla on edellä esitetyn lisäksi neljä huomionarvoista ominai-
suutta. 

1.   Se on hyvin läpinäkyvä veromuoto. Siitä tulee oma lasku eikä sitä peritä 
lähteellä kuten tulovero. Kiinteistönsä itse omistavat veronmaksajat (yri-
tykset ja asukkaat) siis tietävät hyvin, mitä he kunnalle maksavat kiin-
teistöverona. Poikkeuksena ovat kiinteistöyhtiöt (Suomessa asunto-osa-
keyhtiöt ja vuokratalokiinteistöt), joissa vero sisällytetään vastikkeisiin, 
mikä tekee niistä heikosti läpinäkyvän. Kiinteistöveron tuottoja tulisi 
käyttää niiden paikallisten julkispalvelujen rahoittamiseen, joilla on sel-
vimmin vaikutusta kiinteistöjen arvoihin eli liikenneyhteyksien, puis-
tojen ja muiden sellaisten palvelujen kustannuksiin, joita ei hinnoitella. 

2.   Kiinteistöveron veropohja ei kasva automaattisesti yli ajan. Kiinteis-
töjen arvot toki kasvavat usein pidemmällä aikavälillä, mutta hitaammin 
kuin esimerkiksi tulot eli se on verraten joustamaton veromuoto. Veron 
tuoton muutokset riippuvat sitä paitsi verotusarvoista, joita ei yleensä 
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uudelleen arvioida vuosittain vaan sitä harvemmin. Tämä tekee verosta 
hidasliikkeisen ja samalla vakaan. Näin ollen veron tuoton kasvatta-
minen edellyttää useimmiten veroasteen nostoa mikä herättää samalla 
vastustusta, koska vero on hyvin läpinäkyvä.

3.   Kun kiinteistövero rajoitetaan vain kunnalliseksi veroksi, se tarjoaa 
verotuksellista autonomiaa, etenkin jos myös veroasteista päätetään 
paikallisesti.

4.   Kiinteistöveroasteista päättävät kunnanvaltuustot, joista suuri osa on 
itse talonomistajia tai ainakin edustaa heitä. Heillä on taipumus asettaa 
vuokra-, liike- ja teollisuuskiinteistöille korkeammat veroasteet kuin 
asuinkiinteistöille. Vaihtoehtoisesti omakotitalojen verotusarvot aliar-
vioidaan tarkoituksellisesti verrattuna muihin kiinteistöihin. Lisäksi 
talonomistajat voivat saada huojennuksia kiinteistöverotukseen. Tämä 
johtaa epäneutraalisuuteen, joka ei välttämättä ole perusteltavissa, ell-
eivät muut hyödy paikallisten julkispalvelujen tarjonnasta enemmän 
kuin talonomistajat. Tilanne voi olla pikemmin päinvastoin. Toisaalta, 
mikäli yritykset ovat kotitalouksia liikkuvampia, yrityskiinteistöjen 
kiinteistöverotuksen pitäisi olla asuntoja lievempää.

kiinteistöveroasteista

Koko kiinteistön yhtenäisesti kattava kiinteistöveron määrä vuodessa saadaan 
verotusarvon ja veroprosentin tulona. 

Maissa, joissa kiinteistövero on merkittävä kuntien tulolähde, kiinteistö-
veroprosentti määrätään seuraavasti: Ensin määritellään palvelut ja niiden 
kautta syntyvä rahoitustarve. Tästä summasta vähennetään kaikki odotetta-
vissa olevat muut tulot kuten maksutulot ja valtionavut. Jäljelle jäävä summa 
tulee kattaa kiinteistöverolla. Kun tämä summa jaetaan kunnan kiinteistöjen 
verotusarvolla, saadaan kiinteistöveroprosentti. Menettely monimutkaistuu, 
mikäli maata ja rakennuksia ja eri kiinteistötyyppejä verotetaan eri prosen-
teilla, mutta lopputulos on se, että verotuksen tuloksena saadaan haluttu 
summa, eikä siihen liity merkittävää epävarmuutta.

Joissakin maissa kiinteistöverotusta on eriytetty kunnan sisälläkin. Kes-
kustassa voidaan soveltaa eri prosentteja kuin reunemmalla tai vähäisempien 
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paikallisten julkispalvelujen alueilla. Kiinteistöverotuloja voidaan myös kor-
vamerkitä määrätyn alueen palvelujen rahoitukseen, jolloin niistä tulee entistä 
enemmän ”hyötyjämaksun kaltaisia”. Joissakin tapauksissa kaupunginosat, 
joita halutaan uudistaa, ovat saaneet piristysruiskeekseen (määräaikaisen) 
kiinteistöveroprosenttien alennuksen. 

kiinteistöverotuksen ongelmia

Kiinteistöveroon liittyy edellä mainittujen seikkojen lisäksi joitakin ongelmia:
 
1.   Sen hallinnointi ja toteuttaminen ei ole kovin yksinkertaista. Verotusar-

vojen määrittäminen ja sen muutokset ovat vaativia prosesseja.
2.   Kuten jo edellä todettiin, äänestäjäkunta ja valtuustot suosivat helposti 

veroprosenteissa ja huojennuksissa asuinkiinteistöjä, jolloin verosta 
tulee epäneutraali. 

3.   Kiinteistöveron tuotto ei riitä kattamaan infrastruktuurin ja muiden 
paikallisten julkishyödykkeiden lisäksi esimerkiksi sosiaali-, terveys- 
ja koulutusmenoja. Se ei myöskään sovellu näiden rahoitukseen, koska 
nämä menot kasvavat yleensä nopeammin kuin kiinteistökannan arvo.

 
Ongelmakohdistaan huolimatta kiinteistövero on kunnille sopiva vero-

muoto, joka on edelleen vajaakäytössä. Kehittyvissä maissa kiinteistöveron 
tuotto on vain 0.6 prosenttia BKT:stä, kun taas kehittyneissä teollisuusmaissa 
sen osuus on yli 2 prosenttia3. Todettakoon, että kiinteistöveroa käsitellään 
laajasti myös valtiovarainministeriön verotyöryhmälle laaditussa raportissa4.

kunnalliset (henkilöiden) tuloverot

Kuntatasolla tuloverojen käyttö ei ole yhtä laajalle levinnyttä kuin kiinteistö-
veron hyödyntäminen. Paikallistason tuloveroja on kahta päätyyppiä. 

1.   Kunnallinen tulovero, jonka veropohja on sama kuin valtion (tai muun 
ylemmän tason) tuloveropohja, ja kunnat saavat siitä oman osuutensa. 

3  Bahl & Martinez-Vazquez 2008.
4  Loikkanen & Lyytikäinen 2009.
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2.   Erillinen kunnallinen tulovero, jonka veropohjasta saatetaan päättää 
keskushallinnon toimesta, mutta kunnat määräävät suomalaiseen 
tapaan veroprosentin. Tämä vero tulee maksettavaksi tyypillisesti prog-
ressiivisen valtiollisen veron lisäksi.

Pohjoismaat, joissa on kunnallinen tulovero, tilanne poikkeaa maasta toi-
seen. Siellä missä on kuntien ja valtion väliporras5, sekä peruskunnat että 
väliporras asettavat valtion lisäksi omat veroprosenttinsa tuloille. Norjassa 
valtio asettaa ylärajan kunnallisveroprosenteille, minkä tuloksena kaikki 
kunnat ovat soveltaneet ylärajaa. Tanskassa veroasteista neuvotellaan ja teh-
dään sopimuksia valtion ja kuntien välillä. Lisäksi valtio määrittelee pohjois-
maissa erilaisilla vähennyksillä tuloveropohjan erilaisiksi kunnallisessa ja val-
tiollisessa verotuksessa.

Jos kunnalliseen tuloveroon liittyy perusvähennyksen kaltaisia element-
tejä, siitä tulee progressiivinen. Sitä ei voida kuitenkaan pitää kiinteistöveron 
kaltaisena ”hyötyverona”, koska saaduilla palveluilla ja maksetuilla veromää-
rillä ei ole suoraa yhteyttä asunnon tai asuinpaikan sijaintiin. Tuloveron etuna 
on kuitenkin sen joustavuus. Muuttamatta edes veroprosentteja sen tuotto 
kasvaa tulojen kasvaessa. Ongelmia syntyy tietysti lamatilanteissa kun tulo-
pohja laskee.

Tuloverojen ongelmana on myös se, että useissa maissa pyritään alenta-
maan tuloverotusta ja siirtämään painopistettä kulutuksen verotukseen. Tätä 
siirtymää perustellaan kulutusveroihin liittyvillä pienemmillä vääristymillä 
(erityisesti työmarkkinoilla) tuloverotukseen verrattuna.6 

Kaikesta huolimatta tuloverotusta voi perustella käytettäväksi paikallis-
tasolla etenkin silloin, jos kunnat hoitavat köyhyyteen, rikollisuuteen, alue-
tason liikenteeseen ja muihin aluetason tarpeisiin liittyviä tehtäviä. Mikäli 
valtio edellyttää kuntien tarjoavan sosiaalipalveluita, kunnallinen tulovero 
on niiden rahoitukseen soveltuvampi kuin kiinteistövero, koska tulovero hei-
jastaa paremmin maksukykyä.

5  Kuten Ruotsin landsting -taso, jolla on 18 alueyksikköä.
6  Boadway and Kitchen 1999.
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yhteisöverot

Yritysten voittoja verottava yhteisövero on asukkaiden suosiossa oleva kun-
nallisen veron muoto, koska sen avulla vero saadaan kohdennettua ulkopuo-
lisille tahoille (”viedyksi”). Tästä huolimatta yhteisöveroon kuntatasolla ei liity 
juuri etuja. Sen veropohja on erittäin voimakkaasti vaihteleva ja se on lisäksi 
alueellisesti liikkuva, mikä ei tee siitä hyvää veropohjaa. Paikallisesti vaihteleva 
yhteisövero johtaa usein tehottomuutta aiheuttavaan verokilpailuun yrityk-
sistä kuntien kesken niiden yrittäessä houkutella yrityksiä. Kun käytettävissä 
on yrityskiinteistöihin kohdennettavissa oleva kiinteistövero, jolla on epäsuo-
rana hyötyverona selvempi yhteys palvelutarjontaan, kunnalliselle yhteisöve-
rolle ei ole tarvetta. Yhteisöveron hallinnointiin liittyy myös ongelmia, erityi-
sesti silloin kuin yritys toimii useilla paikkakunnilla (tai useissa maissa).

palkkasummaan perustuvat verot

Kunnallista tuloverotusta voidaan toteuttaa myös palkkasummaan perustu-
vina veroina. Ne ovat työantajien kautta maksettuina verraten helposti hal-
linnoitavissa olevia veroja ja niiden tuotto on suuri jo verraten alhaisia vero-
asteita soveltaen. Siinä missä kunnallinen tulovero ja kiinteistövero tuottavat 
verotuloa kuntaan, jossa asutaan ja/tai omistetaan kiinteistö, palkkasidon-
nainen vero maksetaan sinne missä työpaikka sijaitsee ja missä samalla hyvin 
usein käytetään myös paikallisia palveluja. Esimerkiksi eräät Yhdysvaltojen 
kaupungit verottavat muiden kuntien työmatkalaisia palkkasidonnaisella 
verolla. Veron haittana on se, että se voi rajoittaa työllisyyden kasvua kun-
nassa vääristämällä tuotannontekijöiden hintasuhteita riippuen siitä mistä ne 
tulevat töihin.

kulutusverot

Kulutusta verotetaan yleensä arvonlisäveron (tai liikevaihtoveron) muodossa 
valtiontasolla tai liittovaltioissa osavaltioiden tasolla. Sitä vastoin kunnallista 
liikevaihtoveroa sovelletaan joissakin maissa. Veron etuna on joustavuus eli 
tuotto kasvaa tulokehityksen myötä. Kiinteistöveron täydentäjinä niitä perus-
tellaan myös sillä, että näin saadaan kunnassa vierailevat muiden kuntien 
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asukkaat osallistumaan kunnallisten julkispalvelujen rahoitukseen, koska 
vieraillessaan he niitä yleensä käyttävät. Tuloveroon nähden liikevaihtoveroa 
pidetään parempana sikäli, että sen avulla ei veroteta säästämistä.

Kunnallisesti määrättyihin liikevaihtoveroihin liittyy kuitenkin verokierto-
ongelmia, jos erot kuntien välillä ovat suuret. Tätä ongelmaa voidaan välttää 
sillä, että lisätään ylemmän tason liikevaihtoveroon 1-2 prosentin lisäosa, 
jonka tuotto annetaan kunnille.

erityisverot

Kuntatasolla käytetään jossain määrin myös hyödykesidonnaisia erityisveroja 
(valmisteveroja). Tällaisia ovat paikalliset ajoneuvoverot (polttoaineveroina 
tai rekisteröinti- tai käyttäjämaksuina) ja hotelliverot. 

ajoneuvoverot

Paikallista ((lisä-)polttoaineveroa voi pitää hyötyperusteina verona sikäli, 
että maksajat käyttävät paikallista tieverkkoa ja aiheuttavat toisaalta melua 
ja saasteita joista aiheuttajan tulee maksaa. Veroasteen erot naapurikun-
tiin eivät kuitenkaan voi muodostua suuriksi. Ruuhkatullit tai elektroninen 
GPS -pohjainen liikenteen hinnoittelujärjestelmä on kuitenkin polttoaine-
veroa parempi, koska sen maksuja voidaan vaihdella ajankohdan (ruuhkien) 
mukaan. Myös rekisteröinti- ja käyttömaksut ovat sikäli polttoaineveroa edul-
lisempia, että niiden avulla voidaan sitoa maksut ajoneuvon ominaisuuksiin 
(saastuttavuuteen) paremmin. 

Ajoneuvo- ja polttoaineverojen etuna voi olla se, että niiden tuottamat 
tulot sidotaan paikallisteiden ja julkisen liikenteen rahoitukseen. Tämä lisää 
niiden hyväksyttävyyttä ja antaa kannusteen kehittää liikenneinfrastruktuuria. 
Mikäli kyseisten verojen ja maksujen tuottoa käytettäisiin muiden menojen 
rahoitukseen, se merkitsisi samalla sitä, että määrättyjen hyödykkeiden käyt-
täjät joutuisivat subventoimaan muita. Korvamerkitseminen ei kuitenkaan saa 
johtaa siihen, että rahojen käytön kriteerit höltyvät, kun ei tarvitse kilpailla 
muiden kohteiden kanssa. 
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hotellivero

Kunnallinen hotellivero on lisävero, joka asetetaan valtion tai osavaltion 
arvonlisä- tai liikevaihtoveron päälle hotellivieraiden maksettavaksi. Menet-
tely on yleinen siellä, missä turismi tuo paikallisia palveluja käyttäviä, mutta 
veroja maksamattomia ihmisiä paikkakunnalle. Siinä missä paikallinen lii-
kevaihtovero lankeaa sekä paikallisten ihmisten että turistien maksettavaksi, 
hotelliveron maksaja (ainakin sen nimellinen kohtaanto) ovat vierailijat. 
Etenkin lisäverona muiden päälle se on hallinnollisesti verraten yksinker-
tainen. Jos hotelliverotuksen taso vaihtelee huomattavasti ja heijastuu huo-
neenhintoihin, sen korkeus voi aiheuttaa turistien siirtymistä naapurikuntiin. 
Sesonkiaikana hotellikysyntä parhaissa paikoissa on kuitenkin verraten hin-
tajoustamatonta.

käyttäjämaksut

Käyttäjämaksut ovat korvauksia saatua tavara- tai palveluyksikköä kohti.
Ne voivat olla palvelumaksuja, julkisesti asetettuja hintoja (taksoja, tarif-

feja) tai erityismaksuja saaduista palveluista. 

palvelumaksut

Koiraverot, rekisteröintimaksut ja vastaavat ovat palvelumaksuja, joilla pyri-
tään ensisijaisesti kattamaan rekisteröintiin liittyviä kustannuksia tai muita 
menoja. Näiden maksujen tuotto on yleensä hyvin pieni. 

Julkiset tariffit

Julkisten tariffien ja maksujen vastikkeeksi saadaan yksilöitävissä olevia  kun-
tien palveluja. Vesi- ja sähkömaksuilla sekä jätemaksuilla katetaan toiminnan 
kustannukset ja tuotetaan usein ylijäämääkin, etenkin silloin kun kunnalla 
on monopoliasema palvelun tuottamisessa. Sitä vastoin jotkut julkiset maksut 
kuten pääsyliput museoihin, kunnallisiin harrastelijatiloihin ja vastaaviin 
voivat olla voimakkaasti subventoituja. Tariffien kaltaisia ovat myös monissa 
maissa sovellettavat moottoritie- yms maksut.
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hyötyverot

Hyötyverot poikkeavat julkisista maksuista siinä, että niiden maksamisen 
tuloksena ei saa vastikkeeksi määrättyä tavaraa tai palvelua, vaan niillä rahoi-
tetaan joidenkin palveluiden yleisempää hoitoa kunnassa tai sen osa-alueella. 
Esimerkkinä tällaisesta ovat katumaksut, joilla rahoitetaan katualueiden kun-
nossapitoa ja jalkakäytävien puhdistusta. 

käyttäjämaksujen toimivuudesta

YK:n raportissa pidetään tärkeänä, että käyttäjämaksuja sovelletaan ainakin 
jossain määrin silloin kun kyseessä on yksityishyödykkeen kaltainen ja 
hinnoiteltavissa oleva palvelu. Muuten kunnilta katoaa kuva kuntalaisten 
maksuhalukkuudesta. Samalla saadaan (osa-) rahoitusta palvelutarjonnan 
kustannuksiin. Alihinnoittelu johtaa sitä paitsi ylikysyntään ja sen seuran-
naisongelmiin. Esimerkiksi veden käyttöä tulee mitata nykyistä tarkemmin ja 
hinnoitella niin, että sen käyttäjät maksavat vesimäärän mukaan. Tämä estää 
veden tuhlausta. Sitä vastoin palveluita, joihin liittyy selviä ulkoisia hyötyjä, 
tulee alihinnoitella (subventoida) tai niiden tulee olla maksuttomia. Esimerk-
kinä ovat nuorison harrastustoimintaan liittyvät palvelut.

hinnoittelun ongelmia

Yksilöllisten julkisten palvelujen hinnoittelua vastustetaan usein tulonjako-
vaikutuksiin vedoten: köyhillä ei ole varaa maksaa palveluista, joten he eivät 
niitä käytä. Jos he toisaalta käyttävät näitä palveluja, he joutuvat vähentämään 
muuta kulutusta. Monet tutkimukset kuitenkin osoittavat, että alihinnoitte-
lusta hyötyvät eniten ne, jotka käyttävät palvelujakin eniten, eivätkä nämä 
henkilöt useimmiten ole köyhiä7 

Tulonjakonäkökulma voidaan ottaa huomioon esimerkiksi blokkihinnoit-
telulla: ensimmäiset käyttökerrat tai vastaavat ovat edullisia, mutta lisämää-
ristä joutuu maksamaan kustannukset kattavan yksikköhinnan. Tällöin juuri 
ketään ei pois suljeta palvelun piiristä ainakaan kokonaan. Jos hinnoittelun 

7  Bird and Miller, 1989.



132

toteuttamisen kustannukset muodostuvat korkeiksi, voi olla perusteltua olla 
hinnoittelematta lainkaan.

vaLtionavut

Tulonsiirtoja julkisen sektorin hierarkian ylemmiltä (keskusvallan) tahoilta 
alemmille tasoille käytetään kaikkialla maailmassa erityisesti kuntien toi-
minnan rahoituksen muotona. Niitä kutsutaan seuraavassa yleisnimellä valti-
onavut, joita on useampaa eri tyyppiä. 

valtionaputyypeistä 

Valtionapuja on tyypiltään sekä yleisiä että tehtäväkohtaisia. Yleisiä apuja voi-
daan käyttää mihin tahansa kunnan menoihin. Ne voivat olla joko puhtaasti 
per capita -perusteisia tai perustua laskentakaavaan, joka voi ottaa huomioon 
kuntalaisten palvelutarpeet, veropohjan ja muitakin tekijöitä.

 Tehtäväkohtaiset valtionavut on käytettävä tehtävään johon ne on osoi-
tettu, esimerkiksi puistoihin, teihin tai muihin palveluihin. On huomattava, 
että tehtäväkohtaisten tukien tosiasiallinen kanavoituminen kohteeseensa ei 
suinkaan ole taattua, koska muuta rahoitusta kuin ko. tuki voidaan siirtää 
muualle. Tehtäväkohtaiset tuet ovat kahta päätyyppiä: valtionosuuksia ja könt-
täsummatukia.

Valtionosuudet kattavat määrätyn prosenttiosuuden, esimerkiksi 40 %, teh-
tävän hoidon menoista (tai yksikköhinnasta), lopun tullessa kunnan omana 
rahoituksena. 

Könttäsummatuki ei vaadi kunnan panostusta sitä hyödynnettäessä, mutta 
toisin kuin yleinen valtionapu, tehtäväkohtainen valtionapu tulee käyttää 
määrättyyn tarkoitukseen (tai palvelusektoriin). 



133

valtionapujen perustelut

Valtionapujen perusteluita on neljä: vertikaalinen fiskaalinen epätasapaino, 
horisontaalinen fiskaalinen epätasapaino, ulkoisvaikutukset ja poliittiset 
perustelut esimerkiksi minimipalvelustandardien muodossa.

vertikaalinen epätasapaino tai vaje

Vertikaalinen fiskaalinen epätasapaino johtuu sitä, että kuntien oman vero-
tuksen tulopohja ja maksutulot eivät tarjoa kohtuullisilla veroasteilla riittävää 
perustaa kuntasektorin menotarpeiden rahoittamiseen. Syntyvän vajeen peit-
tämiseen soveltuvat yleiset (tai sektorikohtaiset) könttäsummatyyppiset valti-
onavut. Niiden kokonaismäärä voi perustua kolmeen tapaan: 

1.      Kiinteänä osuutena tulonsiirron antajan (valtion) määrätyistä tuloista 
.Tätä kutsutaan nimellä “revenue sharing” eli (vero)tulojen jakaminen. 
Esimerkiksi ylemmän tason saamasta henkilöllisen tuloverotuksen 
tuotosta määrätty osuus kanavoidaan kunnille valtionapuna. Kuntien 
kesken valtionavut voidaan jakaa joko sen mukaan, paljonko tulovero-
kertymä omassa kunnassa oli tai per capita pohjalta. Edellinen suosii 
rikkaampia kuntia, kun taas jälkimmäinen siirtää rahaa rikkailta köy-
hemmille.

2.   Kuntien jonkun ominaisuuden, kuten väestömäärän perusteella, jolloin 
valtionapua varten määritellään kuinka paljon sitä annetaan per asukas

3.   Harkinnanvaraisesti (ad hoc pohjalta).

Verotulojen jakomenettely takaa, että kuntien valtionavut kasvavat tuloke-
hityksen myötä, kun taas muissa vaihtoehdoissa muutoksista joudutaan päät-
tämään erikseen. Toisaalta jakomenettely ei edistä kuntien autonomiaa, vas-
tuullisuutta ja tehokkuutta, jos ne eivät päätä itse tuloverotuksen veropohjasta 
ja veroasteesta. Vertikaalisia vajeita voidaan kattaa myös antamalla kuntasek-
torille lisävaltaa verotuksessa tai siirtämällä kuntien tehtäviä muille niiden 
rahoitusvajeiden helpottamiseksi.
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horisontaalinen epätasapaino tai vaje

Horisontaalinen fiskaalinen epätasapaino tarkoittaa sitä, että kuntien kesken 
on eroja niiden kyvyssä rahoittaa menoja. Samantasoiset palvelut edellyttävät 
joillakin korkeampaa veroprosenttia kuin toisilla kunnilla, koska niiden 

• veropohjat ovat erilaisia.
• palvelujen tuotannon (yksikkö)kustannukset poikkeavat
• palvelutarpeet ovat erilaiset esimerkiksi väestörakenteellisista syistä
Nämä kuntien välisiä eroja tasaavat valtionavut ovat yleensä yleisiä, mutta 

ne voivat liittyä myös määrättyyn sektoriin, kuten koulutukseen. Tasaavilla 
valtionavuilla varmistetaan, että heikon tulopohjan ja korkeiden kustan-
nusten ja/tai menotarpeiden kunnat voivat selvitä sellaisella kunnallisvero-
tuksen tasolla, joka ei poikkea huomattavasti paremmassa asemassa olevista 
kunnista.

ulkoisvaikutukset (eksternaliteetit)

Tehtävään sidottujen valtionapujen yksi perustelu on se, että palvelut ja niiden 
hyödyt leviävät kunnan ulkopuolelle, jolloin niistä maksaa pienempi joukko 
kuin hyötyjät. Palveluilla sanotaan tällöin olevan ulkoisvaikutuksia. Tilanne 
johtaa ali-investointeihin määrätyissä palveluissa, ellei tilannetta korjata teh-
täväkohtaisilla valtionavuilla. Soveltuvin muoto on tehtäväkohtainen valti-
onosuus, jonka suuruuden tulee vastata palvelumäärää, joka menee kunnan 
ulkopuolisten hyväksi. Jos esimerkiksi päätien hyödyistä 50 % koituu ulko-
kuntalaisille, niin tiemenoista 50 % pitäisi tulla katetuksi tehtäväkohtaisella 
valtionavulla. Jotta ali-investointi todella korjaantuisi, kunnilla tulee olla edel-
lytykset rahoittaa oma osuutensa ja tämä on mahdollista vain mikäli kunnat 
voivat päättää verotuksestaan (veroasteesta ja/tai pohjasta).

Toinen tapa hoitaa palveluja joihin liittyy ulkoisvaikutuksia on koordi-
noida palvelutarjonta suuremman palvelukokonaisuuden piiriin muuttamalla 
kuntarajat vastaamaan palvelun tarjonta-aluetta. Kuntarajojen uudelleen veto 
tällä perusteella on raportin mukaan kuitenkin harvinaista, lukuun ottamatta 
Etelä-Afrikan metropolialueiden kuntia, missä kuntarajoista päättävä erilli-
selin (Municipal Demarcation Board) asettaa kuntarajat. 
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poliittisia perusteluita

Edellä mainittujen taloudellisten perustelujen ohella valtionapuja annetaan 
poliittisin perustein. Halutaan esimerkiksi määritellä palveluille minimistan-
dardeja ja näiden saavuttamiseksi annettaan valtionapuja. 

Valtionapuja käytetään usein kannustimena myös silloin, kun ylempi 
hallinnon taho (valtio) haluaa käyttää kuntia jonkun tehtävän hoitamisessa 
omana agenttinaan. 

Tällöin käytetään yleensä ehdollisia tehtäväkohtaisia valtionapuja, joilla 
kunnat saadaan hoitamaan valtion määräämiä tehtäviä. Tämä johtaa monessa 
tapauksessa siihen, että koko tehtävänhoito ja sen vaatima rahoituskin siirtyy 
osittain kuntatasolle. Valtio vetäytyy palvelutarjonnan järjestämisestä, mutta 
osallistuu rahoitukseen yleensä tehtäväkohtaisten könttäsummien muodossa.

valtionapuihin liittyviä ongelmia

Valtionapuihin liittyy ongelmia, jotka on syytä tunnistaa niiden etujen rin-
nalla. Valtionavut voivat johtaa taloudellisiin väärinkäytöksiin ja antaa vääriä 
kannusteita. Esimerkiksi valtionavut, jotka ovat osuus määrätyn sektorin 
menoista, voivat väärin mitoitettuna antaa liiallisen kannusteen palvelutar-
jonnan laajentamiseen, jos se ei perustu vastaavan suuruiseen ulkoisvaiku-
tukseen. Suuret valtionavut vähentävät myös kannusteita kustannustehokkuu-
teen ja innovaatioihin ja ylipäätään vähentävät hintamekanismin toimivuutta 
ohjausjärjestelmänä ja vastuullisuuden osatekijänä. Toisaalta valtionavut ovat 
harvemmin hyvin vakaa ja ennustettava kuntien rahoituslähde, koska niiden 
määrä riippuu myös tulonsiirron tekijän (valtion) taloudellisesta tilasta. Tämä 
vaikeuttaa kuntien talouden suunnittelua ja toteutusta.

valtionapupolitiikan periaatteet

Valtionapujen tavoiteltavat ominaisuudet voidaan esittää yhteenvetona seu-
raavasti.

Tehokkuus: Tehokkuustavoite saavutetaan, jos valtionapu on neutraali 
eikä vaikuta kunnan voimavarojen kohdentamispäätöksiin.  Poikkeuksena 
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on tilanne, jossa valtionavulla korjataan olemassa olevia vääristymiä varojen 
käytössä, josta esimerkkinä ovat positiiviset ulkoisvaikutukset muihin kun-
tiin. Tällaisessa tapauksessa valtionapu (valtionosuus) tarjoaa kannusteen, 
jolla voidaan kasvattaa toimintaa optimaaliselle tasolle.

Reiluus (tasa-arvo): Kaikkien kuntien pitäisi pystyä tarjoamaan riittävät 
palvelut turvautumatta huomattavan korkeisiin veroasteisiin. Tämän saa-
vuttamiseksi valtionapujen tulisi olla suorassa suhteessa rahoitustarpeen ja 
käänteisessä suhteessa fiskaalisen kapasiteetin eli oman rahoituksen hankin-
takyvyn kanssa. 

Selvät tavoitteet: Valtionavuilla tulee olla selvät tavoitteet.
Vastuullisuus: Valtionavun antajan tulee olla vastuussa valtionapujärjes-

telmän suunnittelusta ja toimivuudesta. Valtionavun saajan tulee olla vas-
tuussa sekä kansalaisille että valtionavun antajalle sen käytöstä. 

Läpinäkyvyys: Tässä on kyse vastuullisuuteen liittyvästä tekijästä. Läpinä-
kyvyyttä edistää se, että valtionavun saajilla ja kansalaisilla/veronmaksajilla on 
ymmärrettävää informaatiota sekä valtionavun määräytymisperusteista että 
sen tarjoaman rahoituksen käytöstä.

Vakaus ja ennustettavuus: Valtionapujen tulee olla vakaita ja ennustettavia 
niin että kunnat voivat budjetoida ja suunnitella tulevia menojaan.

Rahoituksen riittävyys: Kunnilla tulee olla riittävät tulot tehtäviensä hoi-
tamiseen.

Autonomia: Kunnilla tulee olla autonomiaa ja joustavuutta omien priori-
teettiensa asettamisessa eikä valtionapujen tulisi rajoittaa tätä. 

Joustavuus: Valtionapujen määräytymisperusteiden tulisi olla riittävän 
joustavia, jotta kunnat voivat reagoida muuttuviin taloudellisiin tilanteisiin. 

Yksinkertaisuus: Valtionapujen tulee määräytyä sellaisten objektiivisten 
tekijöiden perusteella, joihin kunnat eivät voi vaikuttaa merkittävästi. Mää-
räytymisperusteiden tulisi olla helposti ymmärrettäviä.

raportin rahoitusmuotoJa  
koskevien LinJausten yhteenveto 

Koko raportin ydinajatus on siinä, että kuntien tehtävänä on tarjota palve-
luita paikallisille ihmisille ja niistä heidän tulisi maksaa saamiensa hyötyjen 
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perusteella muodossa tai toisessa aina kun se on mahdollista. Toisin sanoen 
raportissa omaksutaan niin sanottu hyötyjämallin idea kuntien rahoituksen 
perustaksi. 

Rahoitusmuotoja koskevassa yhteenvedossa vedotaan fiskaalisen federa-
lismin teoriaan, jonka mukaan ainoat paikallishallinnolle (kunnille) sopivat 
verot ovat sellaisia, jotka ovat helposti (paikallisesti) hallinnoitavissa, koskevat 
vain kunnan väestöä, eivätkä synnytä harmonisointi- tai kilpailuongelmia 
kuntien ja aluehallintotason tai valtiovallan kanssa. Ainoat keskeiset rahoi-
tusmuodot, jotka läpäisevät nämä vaatimukset ovat kiinteistövero, ajoneuvo-
verojen kaltaiset erityisverot ja palvelujen käyttäjämaksut. 

Kun hyötyjätaho on identifioitavissa, eivätkä palvelut ole luonteeltaan 
tulonjakoon vaikuttavia, suositellaan käyttäjämaksuja. Niiden piiriin kuulu-
viksi mainitaan vesi- viemärilaitosten palvelut sekä vapaa-ajan- ja liikenne-
palvelut. Niiden kohdalla todetaan olevan monissa maissa olevan mahdolli-
suuksia käyttää maksuja nykyistä enemmänkin.

Kunnan asukkaille yhdessä tarjolla olevien paikallisten julkishyödyk-
keiden, kuten infrastruktuurin tarjoamien palvelujen rahoittamiseksi sovel-
tuvat kiinteistövero ja muut verot, jotka paikalliset asukkaat maksavat. Kun-
tien tulee itse voida asettaa veroasteet, vaikka ylempi taso keräisi verot niille. 
Muuten kunnasta ei voi tulla todella vastuullinen ja läpinäkyvä.

Kiinteistöveron ja käyttäjämaksutulojen tuotto eivät kuitenkaan yleensä 
riitä kuntien menotarpeiden rahoittamiseen, jos kunnilla on paljon muitakin 
tehtäviä kuin infrastruktuuripalvelujen tarjonta. Kun lisäksi sekä kiinteistö-
vero että palvelumaksut kohtaavat vastustusta äänestäjäkunnan ja poliitik-
kojen keskuudessa, tarvitaan muitakin rahoituslähteitä. Tällöin tarvitaan 
myös henkilöiden tulonmuodostusta verottavia paikallisveroja tai vero-
osuuksia, joita kanavoidaan kunnille sekä valtionapuja fiskaalisten vajeiden 
tasoittamiseksi. 

Valtionapuja tarvitaan erityisesti silloin, kun palveluilla on ulkoisvaiku-
tuksia muihin kuntiin. Ehdolliset valtionavut sopivat tähän tarkoitukseen. 
Veropohjaa tasaavia mekanismeja tarvitaan, jotta kaikki kunnat voivat tar-
jota minimipalvelutason heikoista rahoitusedellytyksistään huolimatta. Val-
tionapujen ja tasausmekanismien käyttö ei saa kuitenkaan johtaa siihen, että 
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kunnat eivät hinnoittele palveluita oikein palvelutyypin asettamien mahdol-
lisuuksien mukaan. 

Lopuksi raportissa korostetaan, että “yksi koko ei sovi kaikille” kun puhu-
taan kuntien infrastruktuurin ja palveluiden rahoituksesta. Tällä korostetaan 
sitä, että ohjekirjan kaikki keinot eivät sovellu kaikkiin olosuhteisiin. Esimer-
kiksi, kokemuksen mukaan suurilla metropolialueilla voi ja tulisi olla suu-
rempi rahoituksellinen autonomia kuin muilla kaupunki- ja maaseutualueilla. 
Tämä tarkoittaa sekä suurempaa vastuuta paikallisten palveluiden tarjonnassa 
että suurempaa mahdollisuutta asettaa omat verot. Kaikkien kuntien tulee 
kuitenkin olla vastuullisia, tilivelvollisia ja tehokkaita. Tätä varten niiden 
tulee turvautua omaan rahoitukseen niin paljon kuin mahdollista ja soveltaa 
avointa ja läpinäkyvää kunnallista budjetointiprosessia sekä viisasta talous-
asioiden johtamista.

Loppuhuomioita  

Olen yllä pyrkinyt esittelemään YK:n alaisen UN-Habitatin vuonna 2009 
julkaiseman oppaan (Guide to Municipal Finance) periaatteita kuntien teh-
tävistä, rahoituksesta ja sen muodoista. Esillä olivat kunnille sopivat vero-
muodot, maksupolitiikka ja valtionavut tasausjärjestelmät mukaan lukien. 
Ohjekirjassa käsiteltiin myös yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyökysy-
myksiä, kunnallisten investointien rahoitusta, budjetointia, tilintarkastusta 
sekä kuntien velkarahoitusta pääomamarkkinoilta, mutta niiden sisältöä en 
tässä käsitellyt. 

YK:n oppaan näkemys kuntatason verotuksesta, maksupolitiikasta sekä 
valtionapu- ja tasausjärjestelmästä on päälinjoiltaan hyvin samanlainen kuin 
paikallisen julkisen talouden (pääosin anglosaksista perää olevien) oppikir-
jojen esitykset8. Suurta eroa esitetyissä periaatteissa ei ole myöskään siihen, 
millaisena itse olemme julkistalouden valtavirta-ajattelua esitelleet kaupun-
kitalouden kirjassa9. Sitä vastoin opas poikkeaa monessa kohtaa suomalai-

8  ks. esimerkiksi Fisher 1996.
9  Laakso-Loikkanen 2004, luku 29.
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sesta ja pohjoismaalaisesta ajattelusta ja käytännöstä10. Seuraavassa esitän 
muutamia huomioita pyrkimättä laajempaan vertailuun.

Ohjekirjassa kuntien tehtävät nähdään suppeammin kuin meillä sikäli, että 
terveydenhuollon kysymykset, jotka hallitsevat Suomessa koko kuntasektorin 
problematiikkaa, eivät ole oikeastaan lainkaan esillä raportissa. Tulkitsen ase-
telman niin, että terveydenhuoltoa ei ainakaan laajamittaisesti mielletä kun-
tien tehtäväksi, jolloin sen rahoituskysymyksetkään eivät tule erityiskysymyk-
senä esiin.

Toinen silmiinpistävä seikka oppaassa on kiinteistöverotuksen korosta-
minen ja sen laaja perusteleminen, joka ilmeni tässäkin yhteenvedossa. Suo-
messa koko kiinteistöveroajattelu on ollut vierasta. Esimerkiksi ollessani sisä-
asiainministeriön vuonna 1997 asettamassa kuntien rahoitustyöryhmässä, 
meillä vuonna 1993 käyttöön otettu kiinteistövero ei ollut edes tarkasteluun 
otettavien veromuotojen joukossa ennen kuin vaadin sen mukaan ottoa. Vas-
taavasti kunnallinen tuloverotus todetaan YK:n ohjekirjassa valtionapujen 
rinnalla tarpeelliseksi, sikäli kuin kuntien tehtäviin sisältyy valtiotason (tai 
osavaltioiden) asettamien hyvinvoinnin jakaumaan vaikuttavien hyvinvoin-
tipalvelujen tarjonta. Raportin perusteella ei kuitenkaan saa tukea Suomessa 
esillä olleelle ajatukselle, että koko luonnollisten henkilöiden tuloverotus siir-
rettäisiin kunnille. Sama koskee ehdotusta jonka mukaan pääomatulojen vero-
tukseen liitettäisiin progressiivinen komponentti, jonka tuotto tulisi kunnille. 
Tämä merkitsisi sitä, että epävakaa komponentti olisi kunnilla ja vakaampi 
komponentti valtiolla, mikä on täysin vastoin julkisen talouden valtavirta-
ajattelua ja myös YK:n raportin näkemyksiä.  Tämän kanssa sopusoinnussa 
on sekin, että yhteisöverotuksen ei katsota sopivan kuntien rahoitusmuodoksi 
lainkaan mm. siitä syystä että epävakaat verot ja tehtävät kuuluvat keskushal-
linnolle eivätkä kunnille.

Valtionapujen kohdalla esitetään perusteluja sille, miksi osa niistä voi olla 
yleisiä ja osa tehtäväkohtaisia, ja jälkimmäiset joko könttiä tai oman rahoitus-
osuudenkin vaativia valtionosuuksia tapauksesta riippuen. Meillä painopiste 
on siirtynyt entistä selvemmin yleisiin kohdentamattomiin valtionapuihin, 
joilla ei haeta mitään selvää ohjausvaikutusta. Ohjaus näyttääkin siirtyneen 
kansallisten normien (subjektiiviset oikeudet yms.) käytöksi.

10  ks. Rattsö 1998.
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Maksupolitiikan osalta oppaan näkemys veden, jätehuollon yms. palve-
lujen sekä virkistyspalvelujen kohdalla vastaa meikäläistä ajattelua ja käy-
täntöä. Liikenteen osalta oppaassa paikallisveroilla ja maksuilla on suurempi 
rooli, kun taas meillä ne ovat enemmän valtakunnallisia. Ruuhkamaksuja suo-
sitellaan kaupunkeihin, vyöhykemallien sijasta tosin esitellään elektronista 
hinnoittelua ja GPS-pohjaisia järjestelmiä.

YK:n ohjekirjan vahvuus ja samalla heikkous on sen pyrkimyksessä esittää 
yleisiä kaikkialla sovellettavia periaatteita, joiden soveltuvuuden taustalla on 
kuitenkin perusinstituutioiden (demokratia, oikeusjärjestelmä jne.) toimi-
vuus. Puhuessaan kunnista ja paikallishallinnosta raportti ei käsittele kovin 
selvästi kysymystä julkisen sektorin tasojen ja erityisesti itsehallinnollisten 
yksiköiden asemaa ja roolia sekä kunta- että välitasolla. Esimerkiksi ainoa 
kannanotto kuntarakennetta koskevaan teemaan liittyy palvelujen ylikunnal-
lisiin vaikutuksiin suurilla metropolialueilla. Niistä puhuttaessa raportti toteaa 
yhden tavan niiden huomioon ottamiseksi olevan kuntien yhteen liittämisen, 
mutta toteaa menettelyn olevan kuitenkin harvinaisen, lukuun ottamatta 
Etelä-Afrikan metropolialueiden kuntia, joissa erilliselin asettaa kuntarajat. 
Raportin perusteella se ei voi väittää ainakaan suosittelevan metropolialueen 
laajuista hallintoa kunnat yhteen liittämällä.  

YK:n ohjekirjan näkemyksiin ja erityisesti sen perusteluihin kannattaa 
tutustua. Tämä auttaa tai pakottaa perustelemaan omat näkemykset, jos ne 
poikkeavat oppaan näkemyksistä. Toisaalta on niin, että kansainvälisessä ver-
tailussa kuntien tehtävät, paikallisen julkishallinnon rakenteet ja niiden rahoi-
tusjärjestelmät ovat pitkään poikenneet toisistaan. Historialla on merkitystä, 
totutusta on hankala vaihtaa toiseen. 

Esimerkiksi valtiovarainministeriön verotyöryhmälle tänä vuonna teke-
mästäni vertailusta11 ilmenee että EU:n yhtenäisvaltioiden kesken kuntien 
asemassa ja rahoituksessa on merkittäviä eroja. Kovin merkittävää lähenty-
mistä järjestelmissä ei ole tapahtunut toistaiseksi, mutta joitakin muutoksia 
on kuitenkin tapahtunut. Siksi kannattaa miettiä, jos ei muuta, niin mihin 
suuntaan ne pienet askeleet ottaa, suurista puhumattakaan.  

11  Structure, Tasks and Forms of Finance of Sub-Central Governments in EU15-what is the 
role of property taxation? (http://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/012_veroryhma/06_
esitysaineisto/Structure_Loikkanen_03062009_esitys.pdf)



141

kirJaLLisuus

Bahl, roy W & martinez-vazquez, Jorge. 2008. The Determinants of Revenue Performance. In Bahl, 
R.W., Martinez-Vazquez, J. and Youngman, J. (Eds.) Making the Property Tax Work, Cambridge, Mass: Lincoln 
Institute of Land Policy, 35-57.

Bird, richard m. 2001. Subnational Revenues: Realities and Prospects. Working paper. Washington D.C. World 
Bank Institute.

Bird, richard m. & miller, B.d. (1989): “Taxation, Pricing and the Urban Poor,” In Bird, R.M. and Horton, S. 
(Eds.) Government Policy and the Poor in Developing Countries, Toronto: University of Toronto Press, pp. 49-
80.

Fisher, ronald C. 1996. State and Local Public Finance. 2. painos. Irwin. 

Boadway, robin W. & kitchen, harry m. (1999): Canadian Tax Policy, third edition, Toronto: Canadian Tax 
Foundation.

Laakso, seppo & Loikkanen, heikki. 2004. Kaupunkitalous. Johdatus kaupungistumiseen, kaupunkien 
maankäyttöön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Gaudeamus: Helsinki.

Loikkanen, heikki a. & Lyytikäinen, teemu. 2009. Kiinteistöverotus rahoituslähteenä ja ohjausvälineenä. 
Artikkeli teoksessa E. Eerola & S. Kari & J. Pehkonen: Verotuksen ja sosiaaliturvan uudistaminen – miksi ja 
mihin suuntaan. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Julkaisut 54, Helsinki.

rattsö, Jörn, toim. 1998. Fiscal Federalism and State-Local Finance. The Scandinavian Perspective. Edward 
Elgar. 

un-haBitat. 2009. Guide to Municipal Finance. The Human Settlements Financing Tools and Best Practices 
Series. Nairobi.



142

7.



143

Verotus ja sukupuolten  
välinen tasa-arvo

ani ta  Ha ataJa  &  el ina  P Y l kk änen

Kirjoittajat ovat sitoutumattomia tutkijoita, jotka esittävät artikkelissa omia 
arvioitaan. Ne eivät välttämättä vastaa heidän taustaorganisaatioidensa kan-
nanottoja.

eikö verotus oLekaan sukupuoLineutraaLia?

Miksi pohtia sukupuolten välistä tasa-arvokysymystä verotuksen yhteydessä, 
verotushan kohtelee tänä päivänä neutraalisti sukupuolia? Verotuksessa ei 
sovelleta eri asteikkoa naisille ja miehille, eikä verovelvollisuutta tai verojen 
määrää johdeta jonkun toisen henkilön tulojen tai keskinäisen suhteen perus-
teella. Suomessa erillisverotukseen siirryttiin 1970-luvun puolivälissä, vaikka 
jotkut verovähennykset yhä määräytyvätkin perheen kokoonpanon mukaan. 
Verolait tuntevat vain neutraaleja nimikkeitä verovelvollisista, kuten henkilö, 
puoliso, työntekijä, leski ja huoltaja. Se, miksi tasa-arvo- kysymyksiä on syytä 
pohtia myös verotuksen yhteydessä, liittyy verotuksen toimeenpanoa edeltä-
viin tekijöihin ja sitä kautta verotuksen mahdollisuuksiin edistää tasa-arvoa. 
Vaikka verotus kohtelee sukupuolia tasa-arvoisesti, niin verotus kuitenkin 
muuttaa käyttäytymistä ja vaikuttaa sitä kautta tuotannontekijätulojen jakau-
tumiseen. 
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Miesten ja naisten taloudellisissa olosuhteissa on systemaattisia sukupuo-
littaisia eroja. Yhteenlasketuista palkka- ja yrittäjätuloista miesten osuus on 
60 prosenttia ja pääomatuloista yli 70 prosenttia. Naisten keskiansio on pysy-
tellyt viimeiset parikymmentä vuotta noin 80 prosentissa miesten ansioista ja 
ammatit ovat jakautuneet jyrkästi sukupuolen mukaan. Naisvaltaisten alojen 
keskimäärin matalampi palkkataso sekä naisten pidemmät poissaolojaksot 
työmarkkinoilta selittävät suuren osan tuotannontekijätulojen epätasaisesta 
jakautumisesta. Vaikka suomalaisnaisten työllisyysaste on maailman huippu-
luokkaa, on silti vielä paljon potentiaalia vajaakäytössä. Esimerkiksi alle kou-
luikäisten lasten äitien työllisyysaste on Pohjoismaiden matalin. Lasten koti-
hoidon tuki ja osa-aikaisten työsuhteiden kehittymättömyys yllyttävät monet 
äidit jäämään kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolelle. Naisten potentiaalista 
alempi työntarjonta heikentää paitsi heidän omaa taloudellista asemaansa 
myös kansantalouden kasvua, sillä samalla myös naisten korkea koulutustaso 
(julkisin varoin kustannettu) jää hyödyntämättä.

Ajankäyttötutkimukset osoittavat, että naiset käyttävät yli puolet enemmän 
aikaansa kotitaloustöiden tekemiseen kuin miehet1. Tämä osaltaan selittää 
naisten pienemmät tulot miehiin verrattuna. Toisaalta kausaatio kulkee myös 
vastakkaiseen suuntaan: se, että naisilla on keskimäärin matalammat palkat, 
vähentää naisten työn tarjontaa ja halukkuutta osallistua työmarkkinoille. 
Ensiksikin kotitalouteen suunnatun ajan vaihtoehtoiskustannus on matala ja 
toiseksi itse tehtyä kotitaloustuotantoa ei veroteta. Tässä verotuksen tärkeä 
rooli tuleekin selkeimmin esille. Työn ja hyödykkeiden ostamiseen ja myy-
miseen liittyvät verot muodostavat monissa tapauksissa leveän verokiilan, 
joka vääristää markkinakäyttäytymistä ja aiheuttaa siten tehokkuustappion. 
Juuri verokiila lisää kannustimia erikoistumiseen perheenjäsenten kesken eli 
naisten erikoistumista kotisektorille ja miesten työmarkkinoille. 

Naisten työmarkkina-asema on usein alisteinen perheen ja kotitalouden 
velvollisuuksille. Työhön osallistumispäätös riippuu tällöin työpanokseen 
kohdistuvasta keskimääräisestä veroasteesta. Veron pitäisi lisäksi määrittyä 
aina henkilökohtaisten tulojen perusteella eikä ansiotyössä olevan puolison 
tulojen perusteella. Viime aikoina on ehdotettu siirtymistä takaisin yhteisve-
rotukseen. Tällöin pariskunnasta pienipalkkaisemman marginaalivero nou-

1  Niemi & Pääkkönen 2001.
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sisi, mikä merkitsisi työn tarjonnan laskua. Jotta verotus tukisi taloudellista 
tasa-arvoa, verotuksen tulisi yhdessä sosiaaliturvan kanssa edistää työn tar-
jontaa ja tukea henkilökohtaista tuottavuutta parantavia pyrkimyksiä (kou-
lutus, eheät ja pitkät työurat jne.). Verotuksen avulla voidaan rikkoa stereo-
tyyppisiä rakenteita ja normeja, jotka ylläpitävät konservatiivista työnjakoa. 

Naisten työuriin tulee vääjäämättä katkoksia kun lapsia syntyy. Näihin 
luonnollisiin katkoksiin liittyy kuitenkin monia sukupuolten välistä taloudel-
lista tasa-arvoa heikentäviä yksityiskohtia. Ensiksikin korvaus äitiys- ja van-
hempainvapaan ajalta on ansiosidonnaisenakin edeltävää palkkaa pienempi. 
Lisäksi ansionmenetyskorvausta verotetaan ankarammin kuin työtuloa. Toi-
seksi työmarkkinakatkokset aiheuttavat myös henkilökohtaisen tuottavuuske-
hityksen heikentymistä eli inhimillisen pääoman menetystä. Jos palkka hei-
jastaa tuottavuutta, niin urakatkoksien seurauksena äidit menettävät myös 
odotettavissa olevaa elinkaarituloa, paitsi palkkatuloa myös ansioista riippu-
vien sosiaalivakuutusetuuksien (mukaan lukien eläkkeet) tasoa.  

Verotuksen avulla voidaan myös suoraan vähentää sukupuolten välistä 
epätasa-arvoa jos verotus on sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti oikeu-
denmukainen. Verotuksen vertikaali oikeudenmukaisuus toteutuu progres-
sion eli maksukykyperiaatteen myötä: sitä lievempi verotus mitä pienemmät 
tulot. Naisten tulot ovat keskimäärin pienemmät kuin miesten. Horisontaa-
lilla tulontasauksella on verotuksessa tasattu perinteisesti samalla tulotasolla 
olevien, mutta keskenään erilaisten perheiden tuloeroja. Tällaista tasausta on 
tehty paitsi lapsettomien ja lapsiperheiden välillä myös niiden pariskuntien 
kesken, joissa on toinen vastaa elatuksesta ja toinen kotitöistä. Puolisoiden 
yhteisverotus on esimerkki jälkimmäisestä tulontasauskeinosta. Horisontaalin 
ja vertikaalin tulontasaustavoitteiden välille syntyykin ristiriita, jos yhtäältä 
tavoitellaan yhtäläistä kohtelua yhtä paljon ansaitseville yksilöille ja toisaalta 
tavoitellaan tasausta samalla tulotasolla olevien, erilaisten perheiden välille2.

Hyvä verojärjestelmä luo yhtäläiset mahdollisuudet miesten ja naisten talo-
udelliseen tasa-arvoon eikä pönkitä konservatiivista työnjakoa sukupuolten 
välillä.  Tässä artikkelissa pohditaan verotusta tasa-arvo näkökulmasta krono-
logisesti. Ensin tarkastellaan verotuksen muotoutumista tähän päivään. Sitten 
arvioidaan nykyistä verojärjestelmää kriittisesti ottamalla esimerkki kansal-

2  O’Donoghue & Sutherland 1998.
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listen työllisyystavoitteiden toteutumisesta hallinnon hierarkian portaikolla. 
Lopuksi ruoditaan ehdotettua perheverotusmallia pienten lasten perheille. 
Näiden esimerkkien avulla voidaan havainnollistaa, kuinka verotus voi johtaa 
suurempaan sukupuolten väliseen taloudelliseen epätasa-arvoon silloin, kun 
työn tarjonnan kannustimet eivät tavoita yksilöitä tasa-arvoisesti. 

perhekustannusten tasaus verotuksesta tuLonsiirtoihin

vanhan verojärjestelmän yhteiskunnallisesta ympäristöstä

Valtion ja kuntien verotuksesta säädettiin eri laeissa aina vuoden 1974 tulo- ja 
varallisuusverolakiin asti. Kaupunkien ja maalaiskuntien verolait ovat peräisin 
1800-luvun lopulta, ensimmäinen valtion tulo- ja omaisuusverolaki vuodelta 
19203. Vanhassa verojärjestelmässä kunnat saivat päättää suhteellisen itsenäi-
sesti monista verokysymyksistä, myös siitä, verottaako vaimon työn tuotta-
vuudesta. Esimerkiksi 1800-luvun lopulla ”Uskelan kunta ei verota vaimoja, 
koska niitä ei pidetä tuottavana”, mutta Pohjan kunta verottaa vaimoakin, 
”koska isännän muuten täytyy pitää hänen sijastaan piikoja …”.4 Lapsivähen-
nykset tulivat kunnallisverotukseen vuonna 1922, mutta niiden taso vaihteli 
kunnittain aluksi 500 markasta 1 200 markkaan5.  

Valtion tuloverolla oli vähäinen merkitys ennen hyvinvointivaltion kehit-
tymistä. Esimerkiksi vuonna 1922 tuloveroa pantiin maksuun 678  000 ja 
omaisuusvero 225  500 henkilölle. Työllisiä oli huomattavasti enemmän eli 
933 000 henkeä. Vuonna 1935 verojen osuus bruttokansantuotteesta oli noin 
13 prosenttia (nykyisin 42 prosenttia). Kaikista veroista välillisten verojen 
osuus oli 66 prosenttia ja kunnallisveron osuus 29 prosenttia6. Verotuksen 
rooli alkoi kuitenkin vähitellen kasvaa horisontaalin ja vertikaalin tulonjaon 
tasaajana. Perhepoliittisia tulonsiirtoja ei vielä ollut. Valtion tuloveron prog-
ressiivisuus oli aluksi lievä, mutta horisontaalia tulontasausta toteutettiin 

3  Honkanen 1993, 8.
4  Wikström 1985, 49.
5  Lähteenmäki 1995, 268.
6  Honkanen 1993, 9 ja 19.
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yhteisverotuksen sekä lapsivähennysten avulla. Valtionverotuksessa perhe-
kustannusten tasaus oli aluksi hyvin sukupuolittunut käsite. Avioliitossa vain 
miehet olivat verovelvollisia ja vastuussa perheen huoltajuudesta ja elättämi-
sestä. Aviovaimot olivat juridisestikin puolisoidensa edusmiehisyyden alaisia 
ennen uutta avioliittolakia vuonna 1930. Aviovaimolla saattoi kuitenkin lain 
mukaan olla erikseen hallittavaa ja verotettavaa omaisuutta. Tällaisen omai-
suuden ja tulon vero määrättiin puolisoiden yhteenlasketusta veropohjasta 
ja jaettiin puolisoilla samassa suhteessa kuin heillä oli tuloa ja omaisuutta. 
Miesten tuloiksi laskettiin verotuksessa omat ja puolison tulot sekä varalli-
suus. Miehille myönnettiin myös verohelpotukset perheen huoltajuudesta ja 
elättämisestä. Lisäksi työttömyys, sairaus ja sairauskulut alensivat veronmak-
sukykyä, joka otettiin huomioon lieventämällä verotusta. Leskeyden perus-
teella myönnetty veronmaksukyvyn alentumisvähennys muuttui ajan myötä 
yksinhuoltajavähennykseksi7. 

kymmenen vuotta erillisverotusta vuosina 1935–1943

Puolisoiden yhteisestä verokannasta oli yritetty luopua ensimmäisen kerran 
jo vuoden 1924 tulo- ja omaisuusverolaissa. Muutos olisi eduskunnan mukaan 
huojentanut niiden pariskuntien verotusta, joissa molempien ”täytyy hankkia 
ansiota kodin ulkopuolelta”, mutta asettanut ne pariskunnat epäedullisempaan 
asemaan, joilla on vain yhteisesti verotettavaa tuloa8. Esitys ei mennyt läpi, 
mutta kahden työssäkäyvän huoltajan perheet saivat verohelpotusta siten, että 
yhteen lasketuista tuloista voitiin vähentää puolet pienituloisemman puolison 
tuloista tiettyyn kattoon asti. Lisäksi lapsivähennyksiin tehtiin huomattava 
korotus. 

Vuoden 1935 tulo- ja omaisuusverouudistuksessa, muutama vuosi uuden 
avioliittolain jälkeen, aviopuolisoiden kodin ulkopuolelta hankkimia ansiotu-
loja alettiin verottaa erikseen. Muut tulot ja omaisuus jäivät edelleen yhteisen 
verokannan piiriin samalla periaatteella kuin aikaisemmin. Lapsivähennyksiä 
korotettiin jälleen, mutta vähennykset kohdennettiin verotuksessa sille puo-
lisolle, jonka tulovero oli suurin. Lapsivähennykset lievensivät käytännössä 

7  Wikström 1985.
8  Valtiovarainvaliokunnan mietintö no 26/1924 vp.



148

isien (ja yksinhuoltajien) verotusta, mutta muuten kohtelu oli sukupuolineut-
raalia. Vuonna 1935 otettiin myös käyttöön jo vuoden 1924 verotusta valmis-
teltaessa esillä ollut perhekustannusten tasausmuoto. Se toteutettiin määrää-
mällä perheettömille lisävero, joka koski myös lapsettomia aviopuolisoita. 
Erikseen verotettavien aviopuolisoiden lisävero maksettiin suurituloisemman 
puolison verosta, mikä tasasi lapsettomien pariskuntien keskinäisiä tuloeroja. 
Veroa kutsuttiin ”vanhanpojan veroksi” muun muassa siksi, että alun perin 
vero esitettiin kohdennettavaksi vain lapsettomille miehille, koska naisten 
palkkataso oli miesten palkkatasoa alempi. Vuonna 1924 ehdotus ei mennyt 
läpi muun muassa siksi, että sen hyväksyminen olisi merkinnyt miesten ja 
naisten eriarvoista kohtelua verotuksessa9.

Sotien jälkeen otettiin käyttöön ensimmäiset tulonsiirtoina tai tarvikkeina 
maksettavat perhekustannusten tasauskeinot. Ne maksettiin pääsääntöisesti 
äideille. Äitiysavustus otettiin käyttöön vuonna 1937, mutta se oli ensimmäiset 
10 vuotta tarveharkintainen. Palkansaajaäideille tästä oli vain pieni apu, koska 
he menettivät toimeentulolähteensä pakollisten kuuden viikon synnytyslo-
mien ajaksi10. Yleiseksi äitiysavustus tuli vasta vuonna 1949. 

yhteisverotusta ja perhepolitiikkaa vuosina 1943–1975

Vuonna 1943, kun Suomi oli vielä sodassa, verojärjestelmän uusimista vaati 
erityisesti tarve kattaa kasvaneita valtion menoja.  Verotuksen kiristyminen 
sodan aikana kasvatti myös valtion tuloveroja maksavien henkilöiden luku-
määrän vajaasta puolesta miljoonasta vuonna 1938 yli miljoonaan vuonna 
194511. Toinen muutos valtion verolaeissa koski avioliitossa olevia puolisoita. 
Nyt yhtäältä ansiotyössä olevien puolisoiden ansiotulojen erillisverotusta 
pidettiin ”kohtuuttoman edullisena” verrattuna niiden samalla tulotasolla 
olevien puolisoiden verotukseen, joista vain toisella oli ansiotuloja. Toisaalta 
hallituksen esityksessä todettiin, että yhden työssäkäyvän avioliitoissa se, että 
”vaimo huolehtii kotitaloudesta, vaikuttaa huomattavasti perheen veronmak-

9  Wikström 1985, 143.
10  Lähteenmäki 1995.
11  Honkanen 1993.
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sukykyyn eli lisää veronmaksukykyä, vaikka kotitaloustyön arvoa ei voida-
kaan laskea veronalaiseksi tuloksi”12.  

Uudessa verojärjestelmässä verovelvolliset jaettiin kolmeen veroluokkaan. 
Ensimmäiseen ja kovimman verotuksen luokkaan kuuluivat yksinäiset, joilla 
ei ollut huollettavia. Lapsettomat avioparit verotettiin toisessa veroluokassa. 
Kolmanteen ja lievimmin verotettuun luokkaan sijoittuivat pääsääntöisesti ne 
verovelvolliset, joilla oli elätettäviä lapsia. Aviopuolisoista tuli verovelvollisia 
heidän yhteenlaskettujen tulojen ja omaisuuden perusteella, sen mukaisesti 
kuin he näitä tuloja hallitsivat. Yhteisverotuksesta johtuvaa kahden työssä-
käyvän puolison verotuksen kiristymistä lievennettiin ottamalla käyttöön pie-
nituloisemman puolison ansioista tehtävä vähennys, joka oli tiettyyn rajaan 
asti puolet pienituloisemman tuloista. Lapsivähennykset tehtiin vanhempien 
yhteenlaskettujen tulojen verosta ja vähennysten määrä lasta kohden kasvoi 
tulojen kasvaessa tiettyyn kattoon saakka.

Perhekustannusten tasausta oli 1940-luvulla tarve kehittää muutoinkin 
kuin verojärjestelmän avulla, koska köyhimmät perheet eivät verohelpo-
tuksista hyötyneet. Vuonna 1943 otettiin käyttöön perhelisä, joka oli valtion 
rahoittama, mutta kuntien huoltolautakuntien jakama tuki suurten ja vähä-
varaisten lapsiperheiden toimeentuloedellytysten parantamiseksi. Se voitiin 
myöntää luontois- tai raha-avustuksena. Vuonna 1947 kokeiltiin jo muutamaa 
vuotta aikaisemmin ehdotettua perhepalkkaratkaisua. Näin oli tehty monissa 
eurooppalaisissa maissa jo ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Tilapäi-
seksi tarkoitetuista perhepalkoista tuli moneen maahan pysyvä järjestelmä. 
Perhepalkkauksella tarkoitettiin perheen huoltajille maksettavia, lasten luku-
määrään perustuvia lisiä palkan päälle. Näin vältyttiin korottamasta kaikkien 
palkkoja13. Suomalainen perhepalkkakokeilu kuitenkin epäonnistui ja vuonna 
1948 päädyttiin verottomiin, kaikille lapsiperheille maksettaviin lapsilisiin. 
Perhepalkkauksen edut kohdentuvat pääsääntöisesti miehille, mutta lapsilisät 
maksettiin aina äidille vuoteen 1993 asti. 

Yhteisverotus valtiontuloverotuksessa oli voimassa noin 30 vuotta. Tänä 
aikana alettiin kehittää nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän edeltäjiä ja tulojen 
uudelleenjakoa toteuttavat menot alkoivat näkyä talousarvioissa. Työllisyys- 

12  HE 77/1943.
13  Bergholm 2003.
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ja työttömyyskassalakeihin perustuva työttömyyskorvausjärjestelmä luotiin 
1960-luvun vaihteessa. Sairausajan ja synnytyslomien aikaisia ansionmene-
tyksiä alettiin korvata vuonna 1963 hyväksytyssä sairausvakuutuslaissa. Etuuk-
siin liitettiin, jokaiseen omanlaisiaan ja eri tasoisia lapsi- ja huoltajakorotuksia, 
jotka maksettiin pääsääntöisesti vain perheen suurituloisimmalle. Etuudet 
olivat vain osittain ansioihin sidottuja. Niiden reaaliarvo kääntyi 1970-luvulla 
laskuun. 

takaisin erillisverotukseen 1976

Verotuksessa oli sotien aikana siirrytty tukemaan yhden työssäkäyvän perheitä 
kahden työssäkäyvän kustannuksella. Kotiäidin ja ansiotyössä käyvän isän per-
hemalli nautti 1950-luvulla laajaa kannatusta. Vuonna 1950 alle 7-vuotiaiden 
lasten ammatissa toimivia äitejä oli 18, kotiäitejä 40 ja maataloudessa toimivia 
äitejä 40 prosenttia. Vuonna 1970 vastaavat osuudet olivat 47, 38 ja 15 prosent-
tia.14 Naisten, etenkin äitien ansiotyö kodin ulkopuolella kasvoi sotien jäl-
keen ennusteita nopeammin, samoin koulutustaso. Lastenhoidon ja ansiotyön 
yhteensovittamisen kysymykset tulivat ajankohtaisiksi 1960- ja 1970 -luvuilla 
ensin vaatimuksina lasten päivähoitopalveluista ja sitten isien vanhempainva-
paista15. Yhteisverotusta oli enää vaikea perustella. 

Myös 1970-luvun tasa-arvopoliittiset uudistukset vaikuttivat uuden tulo- ja 
varallisuuslainvalmisteluun16. Erillisverotus tuli voimaan vuonna 1976. Täysin 
yksilöllistä ei verojärjestelmästä silloinkaan tullut. Puolisoiden omaisuus ja 
varallisuus kuuluivat edelleen yhteisverotuksen piiriin ja verotukseen sisältyi 
useita elätettävien lasten, puolison ja huoltajuuden perusteella myönnettäviä 
verovähennyksiä. Osa vähennyksistä oli kohdennettu pienituloisemmalle, 

14  Julkunen 1994, 185, sit. Jallinoja 1976, 47.
15   Päivähoitolaki hyväksyttiin vuonna 1973, isyysvapaa vuonna 1978 ja vanhempainvapaa 

vuonna 1980. 
16   Erillisverotus ei sisältynyt hallituksen ensimmäiseen esitykseen verotuksen 

kokonaisuudistuksesta (HE 40/1974), sillä nyt valmisteltiin aviopuolisoiden verottamista 
tasausmenetelmällä. Tähän suhtautui erittäin kriittisesti muun muassa vasta perustettu 
tasa-arvoasian neuvottelukunta kannanotossaan valtiovarainministeriölle (14.2.1973).
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mutta isompi osa suurituloisemmalle puolisolle. Periaatteessa kuitenkin avio-
vaimoilla ja -miehillä olivat omat vähennyksensä.

horisontaalit tulontasaustehtävät  
vähitellen verotuksesta sosiaaliturvan piiriin

Tulonsiirrot olivat nousemassa 1970-luvulla verotusta keskeisemmäksi tulon-
tasauskeinoksi. Vähennysjärjestelmässä oli kuitenkin vielä 1980-luvun alussa 
voimakas sosiaalipoliittinen näkökulma. Tämä johtui yhä monien muidenkin 
kuin huoltajavelvollisuuksista johtuvien veronmaksukykyä alentavien teki-
jöiden huomioimisesta verojärjestelmässä17. 

1980-luvun alun suuren sosiaalivakuutusuudistuksen päälinjana oli, että 
päivärahojen tasoa korotettiin, ne sidottiin paremmin ansioihin, ansiotto-
mien oikeuksia perusturvaetuuksiin lisättiin ja päivärahoista tuli veronalaista 
tuloa. Sosiaalivakuutusuudistus yhtäältä lisäsi julkisia menoja, mutta toisaalta 
kasvattivat verotuottoja ja veronmaksajien määrää. Muutos näkyi erityisesti 
naisten osuuksissa. Vuosina 1980–1985 naisen määrä veronmaksajissa kasvoi 
330 000 (19 %) ja miesten 174 000 hengellä (10 %) ja naisten määrä veronmak-
sajina ylitti miesten määrän. Sen jälkeen muutokset ovat olleet hitaampia ja 
naisten osuus tuloista ja veroista on jopa vähentynyt (Tulo- ja varallisuusti-
lastot eri vuosilta, Tilastokeskus). 

Vuoden 1989 verouudistus karsi perheen kokoonpanon perusteella teh-
täviä vähennyksiä ja painopiste siirtyi valtion verotuksessa tehtävistä vähen-
nyksistä kunnallisverotukseen. Lapsiperheiden etuuksien ja verotuksen mer-
kittävä yksilöllistyminen toteutui vuoden 1994 perhepoliittisessa paketissa. 
Silloin lakkautettiin viimeisetkin lasten ja huoltajuuden perusteella tehtävät 
verovähennykset ja sairaus- ja vanhempainpäivärahoista poistettiin lapsiko-
rotukset. Nämä muutokset kompensoitiin osittain korottamalla verottomia 
lapsilisiä. Yksinhuoltajavähennyksen lakkautusta kompensoitiin lapsilisien 
yksinhuoltajalisällä. Työttömyysturvaetuudet ja kansaneläke ovat nykyisin 
ainoita tulonsiirtoja, joihin maksetaan lapsikorotuksia. Ne maksetaan molem-
mille vanhemmille, asuivatpa lapsiaan elättävät vanhemmat yhdessä tai erik-
seen. 1980-luvun lopun suurin perhepoliittinen uudistus oli kuitenkin alle 

17  Turkkila 1983.
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3-vuotiaiden lasten hoidon julkisen tuen jakaminen kahteen vaihtoehtoon, 
joko kotihoidontukeen tai oikeuteen kunnalliseen päivähoitopaikkaan van-
hempainrahakauden jälkeen. 

verotukien kustannukset näkymättömiä, tulonsiirrot näkyviä

Kun tulojen tasausta toteutetaan verotuksen kautta (verotuki), ne vähentävät 
verotuottoja eli alentavat julkista varallisuutta siinä missä tulonsiirrotkin. 
Verovähennykset eivät kuitenkaan näy talousarviossa menoina eivätkä sosi-
aalimenoina kuten tulonsiirrot. Mitä monimutkaisempi vähennysjärjestelmä 
on, sitä heikommin toteutuvat hyvän verojärjestelmän selkeys- ja läpinäky-
vyysvaatimukset. Toisaalta tulonsiirtomenot ovat todellisuudessa pienemmät 
kuin sosiaalimenotilastot osoittavat, koska osa menoista palautuu verotuloina 
julkiseen talouteen. Väestöä edustavat yksilötasoiset aineistot ja laskentamallit 

KuVio 1: Lapsiperheiden saama verotuki lapsivähennyksistä, välillinen tuki lapsilisien 
verottomuuden johdosta sekä suora tuki verottomista lapsilisistä vuosina 1988–1998, 
miljoonaa markkaa 

Lähde: VATT:n verotukilaskelmat eri vuosilta
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(mikrosimulointi) ovat tehneet mahdolliseksi sen, että verotukien veromene-
tykset ja tulonsiirtojen nettokustannukset voidaan laskea. Esimerkiksi 1990-
luvun vaihteessa verotukena annettujen lapsivähennysten suuruusluokkaa 
voidaan tällaisten laskelmien kautta verrata suorina tulonsiirtoina makset-
tuihin lapsilisiin. Lapsilisien verotueksi voidaan laskea myös se hyöty, mikä 
lapsiperheille koituu lapsilisien verottomuudesta, kuten kuviossa 1 on tehty.

 Kuviossa näkyy ensiksikin se periaatteellinen muutos, joka sisältyi vuoden 
1989 verouudistukseen, että vähennysten painopiste siirtyi valtionverotuksesta 
kunnallisverotukseen. Toiseksi kuviossa näkyy, että sekä verotukien että lapsi-
lisien kustannukset kasvoivat 1990-luvun alussa ja ne olivat tasoiltaan samaa 
suuruusluokkaa. Verotukien poistamisen kompensointi lapsilisiä korottamalla 
vuonna 1994 korvautui vain osittain ja sittemmin lapsilisämenot leikkausten 
ja tasojäädytysten seurauksena laskivat. 

verotuksen avuLLa toteutettua työLLisyyspoLitiikkaa: 
tehot hyytyvät haLLinnon aLemmiLLa tasoiLLa 

Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, on kaksiportainen julkinen 
hallinto. Valtion (ja sosiaaliturvarahastojen) päävastuulla on tulonsiirtojär-
jestelmä ja kuntien vastuulla on suurin osa julkisista hyvinvointipalveluista. 
Kunnilla on oikeus päättää itsenäisesti omasta hallinnosta sekä taloudesta 
ja tämän oikeuden keskeinen ulottuvuus on itseverotusoikeus. Valtio tosin 
säätää verotuksen perusteista ja kunnat päättävät vain soveltamistaan vero-
prosenteista. Ansiotulot ovat sekä kunnille että valtiolle erittäin merkittävä 
veropohja, mutta samalla yhteinen veropohja aiheuttaa intressiristiriitoja. 
Kunnat saavat myös valtionosuuksia säädettyjen velvoitteidensa rahoittami-
seksi. Lisäksi kuntien välillä on verotulojen tasausjärjestelmä, jonka tarkoituk-
sena on turvata kansalaisten tasa-arvo asuinkunnasta riippumatta. 

Valtion ja kuntien välinen velvollisuuksien ja vastuiden jako sekä niiden 
rahoittamiseen liittyvät vaatimukset tuottavat monesti ongelmia kansallisten 
politiikkatavoitteiden saavuttamisessa18. Jos valtakunnan politiikassa tavoiteltu 
päämäärä on ristiriidassa paikallishallinnon taloudellisten intressien kanssa, 
voi päämäärän saavuttaminen olla hankalaa ja tuloksena voi olla ei-toivottuja 

18  vertical fiscal imbalance, Rattsø 2003.
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ja odottamattomia vaikutuksia sekä suoranaisia päämäärän vastaisia pyrki-
myksiä. Keskushallinto toki valvoo palvelutuotantoa ja harjoittaa ohjelmaoh-
jausta, mutta kunnat lopulta itse toimeenpanevat laissa säädetyt velvoitteet. 
Kuntien liikkumavaraa rajoittaa kuitenkin taloudenpidon tasapainovaatimus.  

päivähoitopaikka vs. kotihoidon tuki

Eräs konkreettinen esimerkki edellä mainitusta keskus- ja paikallishallinnon 
välisestä konfliktista liittyy juuri tasa-arvoon ja verotukseen. Talouspolitiikan 
(kesto)tavoitteena on korkea työllisyys ja hallitusohjelmat yksi toisensa perään 
painottavat sukupuolten välistä tasa-arvoa. Näistä julkilausutuista tavoitteista 
huolimatta merkittäviä edistysaskelia ei ole saavutettu kummankaan tavoit-
teen osalta. Alle kouluikäisten lasten äitien työllisyys on erityisen matala, 
matalampi kuin muissa Pohjoismaissa. Vaikka talouspolitiikassa tavoitel-
laankin korkeaa naisten työllisyysastetta, paikallistaso ei tue tavoitetta bud-
jettitaloudellisten syiden vuoksi. Kunnat ovat vastuussa päivähoidon järjes-
tämisestä, ja kunnallinen päivähoitopaikka tulee keskimäärin yli neljä kertaa 
kalliimmaksi kuin vaihtoehtoinen kotihoidon tuen maksaminen lapsen van-
hemmalle, jotta tämä hoitaa lapsensa kotona itse (taulukko 1). Kotihoidon tuki 
on sitä paitsi veronalaista kuten palkkatulokin, mutta kotihoidontuesta mak-
setaan enemmän kunnallisveroa kuin esimerkiksi kaksi kertaa suuremmasta 
palkkatulosta. Kunnalle tulee siten edullisemmaksi tarjota kotihoidon tuki 
reilulla kuntalisällä kuin tarjota päivähoitopaikka lapselle, jonka vanhempi 
ansaitsee vähemmän kuin puolitoista kertaa naisten keskiansion verran (n. 
43 000 €/vuosi). Edes päivähoidon laskennallinen valtionosuus ei erottele päi-
vähoitomuotoja vaan valtionosuus on kunnalle sama riippumatta siitä hoide-
taanko lapsi kotona vai kunnallisessa hoitopaikassa.  
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taUlUkko 1: Lasten päivähoidon kustannus eri päivähoitomuodoissa vuonna 2006. 

Hoitomuoto Kustannus   
miljoonaa e

Päivähoito-
maksut  
miljoonaa e

Nettokus-
tannus  
miljoonaa e

Nettokus-
tannus e/lapsi 
vuodessa

Nettokus-
tannus e/lapsi/
hoitopv.

Kunnallinen 
päivähoito-
paikka

1 240,4 196,5 1 043,9 7 695 44

Perhepäivä-
hoito

460,1 84,5 375,6 6 998 41

Kotihoidon 
tuki

350,0 - 266,7 1 343 10

Lähde: Altika 2006, Tilastokeskus; kotihoidon tuki laskelmat Tulonjako aineisto. 

Verojärjestelmän kautta annetut työn tarjonnan kannustimet suunnataan 
suoraan työvoimalle, mutta jos kannustimet muodostavatkin epäkannus-
timia hallinnon alemmalla tasolla, hyytyy harjoitettu politiikka saavuttamatta 
aiottua päämäärää. Samantyyppinen vertikaalinen kannustinristiriita on ole-
massa myös matalatuottoisten työttömien työllistämisessä ja aktivoinnissa19. 
Pääosa työllistymisen hyödyistä koituu valtiolle ja kunnat saattavat jopa hävitä 
taloudellisesti, erityisesti silloin, kun työllistyneellä on päivähoitoa tarvitseva 
lapsi. Kuntien tuloveron tuotto ei juuri parane työttömän työllistyessä. Hyöty 
saavutetaan vasta viiveellä tai epäsuorasti kustannussäästöjen muodossa 
esim. sosiaali- ja terveyssektorilla. Työtulon verotukseen kohdistuvat vähen-
nykset pienentävät kuntien tuloverotuottoa, mutta sosiaalisista tulonsiirroista 
kunnallisverotuksen ansiotulovähennystä ei myönnetä. Jos vanhempainpäi-
värahan ja kotihoidon tuen verokohtelu olisi sama kuin työtulojen, olisivat 
kunnat menettäneet tuloverotuottoa yhteensä 40 miljoonaa euroa 200620.  

säästöä henkilöstömenoissa

Ainakin lyhyellä tähtäimellä kuntien kannattaa siis edistää lasten kotihoitoa 
mieluummin kuin kannustaa äitejä nopeasti takaisin töihin tarjoten samalla 
kunnallista päivähoitopaikkaa – etenkin jos äiti on pieni- tai keskituloinen. 
Sen vuoksi monet kunnat antavat lakisääteisen kotihoidon tuen päälle vielä 
reilun suuruisen kuntalisän. Jotkut kunnat kohdistavat kuntalisän tarkoi-

19  Viitamäki & Mustonen 2004.
20  Haataja & Pylkkänen 2009.
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tuksella niille vanhemmille, joilla on työsuhde johon palata 21. Kunnat ovat 
havainneet nämä kuntalisät ilmeisen tehokkaiksi 22), sillä ne kattavat jo yli 
puolet alle kouluikäisistä lapsista ja äideistä yli 80 prosenttia valitsee koti-
hoidon tuen vanhempainvapaakauden päätyttyä. Siten kunnat säästävät myös 
päivähoitosektorin palkkamenoissa. Usein kunnat palkkaavatkin henkilö-
kuntaa määräaikaisesti. Työsuhteilla kikkailu auttaa kuntia säästämään palk-
kakuluissa lähes 60 miljoonaa euroa vuodessa. Taulukossa 2 on simuloitu 
ainakin osaksi vuotta työttömäksi joutuneen päivähoitohenkilöstön lisäkus-
tannus, jos he olisivat olleet työssä koko vuoden. Täysiaikaisen henkilöstön 
nettotulot olisivat lisääntyneet kuudella prosentilla ja 32 miljoonaan euron 
työttömyyspäivärahat olisivat säästyneet. Kunnille työttömyysjaksojen tuot-
tama nettohyöty taas oli 58 miljoonaa euroa. 

taUlUkko 2: Kustannuslaskelma osan vuodesta työttömänä olleen päivähoitoalan 
henkilöstön työllistämisestä koko vuodeksi vuonna 2006. Laskelma tehty Soma- 
mikrosimulaatiomallilla Tilastokeskuksen tulojakoaineistolla.

Tulot ja verot                               
1 000 e/vuosi

Työttömänä ainakin 
osan vuodesta 

Simuloitu: työssä 
koko vuoden

Muutos       1 000 e %

Henkilöstön määrä 10 400 10 400 - -

Verotettava ansio-
tulo

179 400 192 735 13 336 6,9

Veronalaiset sosiaa-
lietuudet

47 998 16 307 - 31 692 - 194,3

Palkat yhteensä 125 589 170 617 45 027 26,4

Työnantajamaksut 
(kunnalle)

38 933 52 891 13 959 26,4

Palkkakustannus 
Yhteensä

164 522 223 508 58 986 26,4

Verot ja maksut 
yhteensä

34 050 38 090 4 041 10,6

 Kunnallinen tulo-
vero

22 162 22 935 773 3,4

Henkilöstön net-
totulo

145 350 154 645 9 295 6,0

 Veroaste (%) 19,0 19,8 0,8 4,2

Nettokustannus 
kunnille

142 360 200 573 58 213 29,0

21  Miettunen 2008.
22  Kosonen 2009.
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Kuntien kustannuksia säästävä politiikka yhtäällä poikii kuitenkin har-
meja toisaalla. Kunnissa ilmenee jo nyt työvoimapulaa opetus-, hoito- ja 
hoiva-aloilla, ja puute ammattitaitoisesta työvoimasta vain pahenee van-
husten määrän kasvaessa. Nykyisin runsaat 80 prosenttia äideistä jää välit-
tömästi vanhempainrahakaudelta kotihoidontuelle. Kelan tilastojen mukaan 
noin viidennes äideistä pitää tuolloin enintään noin puolen vuoden jakson, 
mutta yli puolella äideistä kotihoidontukijakso on yli vuoden, ja tästä ryh-
mästä noin puolella koko kauden eli kolme vuotta. Tällainen työnjako lap-
siperheissä yleistyi 1990-luvun alussa, kun kotihoidontuki tuli voimaan, ja 
on yhä samankaltainen. Äitien henkilökohtaiset tulot ovatkin nykyisin pie-
nemmät kuin 1990-luvun vaihteessa23. 

verokannustimilla tasa-arvoa

Suomessa on muihin Pohjoismaihin verrattuna korkeammat päivähoito-
maksut, mikä myös voi osaltaan hidastaa äitien paluuta takaisin työmarkki-
noille. Lastenhoitoon liittyvät päätökset tehdään perheissä usein nimellisten 
ja bruttomääräisten rahamäärien perusteella (fiskaalinen illuusio) ja päätök-
siin vaikuttavat myös yhteiskunnan normit sekä käsitykset päivähoitopalve-
lujen laadusta. Taloudellisten kannustimien on todettu vaikuttavan Ruotsissa 
ja Tanskassa äitien työurakatkosten pituuteen24. Monesti isien vähäistä perhe-
vapaiden pitämistä perustellaan taloudellisin argumentein vedoten siihen, että 
perheen tulot romahtaisivat, mikä vain harvoissa tapauksissa edes pitää paik-
kansa25. Progressiivinen ansiotuloverotus pitää perheen nettotuloja yllä, kun 
pienempituloinen palaa takaisin työmarkkinoille ja suurituloisempi jatkaa 
vanhempainvapaalla. Ruotsissa houkutellaan isät jäämään vanhempainva-
paalle tarjoamalla suurin verohyvitys niille vanhemmille, jotka jakavat van-
hempainvapaan tasan keskenään (n. 1 400 €). Verohyvitystä saa myös siinä 
tapauksessa, että se vanhempi joka on ollut pidempään vapaalla, palaa töihin 
toisen vanhemman jatkaessa vanhempainvapaalla.  

23  Haataja, Mikkola ja Pääkkönen 2007.
24  Pylkkänen & Smith 2003.
25  Haataja & Mattila-Wiro 2007.
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paLuu yhteisverotukseen 2000-LuvuLLa?

Muutama vuosikymmen henkilökohtaiseen verotukseen siirtymisen jälkeen 
on alettu taas esittää toiveita puolisoiden yhteisverotukseen siirtymisestä26. 
Tavoitteena olisi lisätä lapsiperheiden mahdollisuuksia käyttää enemmän 
aikaa lasten kanssa. Vastaavia keinoja halutaan löytää myös pienten lasten 
yksinhuoltajille. Yhteisverotuksen valintamahdollisuus koskisi pienten lasten 
perheitä. Suurimmassa osassa näistä lapsiperheistä toinen puoliso, yleensä äiti, 
on kotona saaden vanhempainrahaa tai kotihoidon tukea. Kysymyksessä olisi 
siis verotuksen, ei vanhempainrahan tai kotihoidontuen korotuksen, kautta 
tapahtuva tuen lisäys alle 3-vuotiaiden lasten perheille. 

Vapaavalintaisen yhteisverotuksen valitsisivat parit, joille siitä on hyötyä. 
Sitä, minkälainen yhteisverotus lopulta toteutettaisiin, ja miten yhteisvero-
tuksen hyödyt laajennettaisiin myös yksinhuoltajiin, ei toistaiseksi ole tar-
kemmin määritelty, eikä aikaansa ansiotyöstä kotiin lapsille siirtävien puoli-
soiden eläke- ym. sosiaaliturvan karttumista ole pohdittu. 

Seuraavassa analysoidaan kahden, hyvin yksinkertaisen yhteisverotusvaih-
toehdon julkisen talouden budjettivaikutuksia sekä vaikutuksia perheiden 
käytettävissä oleviin tuloihin. Koeverotuksilla pyritään arvioimaan, mitä kaa-
vamainen yhteisverotus maksaisi ja kuinka suuri osa perheistä hyötyisi. Ne 
lapsiperheet, jotka eivät hyötyisi yhteisverotuksesta, eivät tietenkään tätä vaih-
toehtoa valitsisi. 

koeverotus

Koeverotus on simuloitu vuoden 2007 kotitalousväestöä edustavalle tulon-
jakoaineistolle27. Yhteisverotus suoritettiin alle 3-vuotiaiden kahden van-

26   Kuluvan vuoden aikana esimerkiksi Keskustan puheenjohtaja, pääministeri Matti 
Vanhanen, on esittänyt, että pienten lasten vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus valita 
yhteisverotus. Tarkempia määrityksiä verotuksen yksityiskohdista ei kuitenkaan ole esitetty. 
(Esitykset yhteisverotuksesta yleistyivät jo vuoden 1999 vaalien alla, kun äitien pitkistä 
kotihoitojaksoista oli tullut yleinen käytäntö ks. Haataja 1999.

27   Verotuksessa noudatetaan vuoden 2007 veroperusteita ja laskelmat on tehty Soma-
mikrosimulointimallilla.
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hemman lapsiperheille. Alle 3-vuotiaiden lapsiperheitä oli vuonna 2007 noin 
160 000. Tästä joukosta kahden vanhemman pariskuntia oli 93 prosenttia eli 
147 000. Yksinhuoltajia oli noin 9 000 (6 %) ja muita perhetyyppejä loput 
pari prosenttia. Laskelmien ulkopuolelle jäi siis runsaat 10 000 lapsiperhettä. 
Tässä koeverotuksessa käytetään ns. tasausmenetelmää (income splitting), eli 
puolisoiden tulot lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi. Kummankin veroaste 
määräytyy jaetun tulon perusteella. Koeverotuksessa puolisolta toiselle siir-
rettävälle tulolle ei aseteta kattoa. Siksi voidaan olettaa, että kaikkein suuritu-
loisimpien ja suurimpien tuloerojen parit hyötyvät yhteisverotuksesta eniten.

Ensimmäinen yhteisverotusvaihtoehto (VE 1) tehdään siten, että yhteis-
verotettavaa tuloa ovat puolisoiden tulonhankkimismenojen ja tuloista teh-
tävien vähennysten jälkeiset verotettavat tulot. Toisin sanoen tuloista tehtävät 
verovähennykset kohdennetaan henkilökohtaisiin tuloihin, minkä jälkeen 
verotettavat tulot lasketaan yhteen ja jaetaan kahdella. Lopulliset verot laske-
taan kummallekin puolitetun tulon perusteella. Pääomatulojen verotus toteu-
tetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaan (eriytetty verotus). Toisessa 
yhteisverotuksen vaihtoehdossa (VE 2) puolisoiden kaikki veronalaiset ansio-
tulot (palkat ja tulonsiirrot) lasketaan yhteen ja jaetaan puoliksi tulolajeittain 
ja vähennykset tehdään vasta puolitetuista tuloista. Verotuksen muut säännöt 
pysyvät ennallaan.  

Budjettivaikutukset

Yhteisverotus vähentäisi verotuottoja VE 1:ssä 93 ja VE 2:ssa 141 miljoonaa 
euroa. Vaihtoehto 1 kohdentaisi verotulojen pudotuksen lähes kokonaan val-
tiolle, mutta kuntien verotuotot jopa hieman kasvaisivat (taulukko 3). Tämä 
johtuu ennen kaikkea siitä, että puolisoiden tulojen koostumus on erilainen. 
Toisen puolison tulot ovat pääasiassa etuustuloa ja toisen palkkatuloja, joiden 
verotuskohtelu poikkeaa nimenomaan suhteessa vähennyksiin. 
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taUlUkko 3: Yhteisverotuksen kustannukset julkiselle taloudelle alle 3-vuotiaiden 
lasten pareilla, VE1 ja VE2 vuoden 2007 veroperusteilla. 

Verot, miljoonaa euroa Toteutunut Muutokset milj. euroa

2007 VE 1 VE 2

Yhteenlasketut verot ja maksut, netto 1 985,2 - 93,3 - 140,7

Valtion tulovero 423,9 - 101,7 - 99,8

Kunnallisvero 64,1 7,1 - 32,7

Vaihtoehto 2 olisi edellistä lähes 50 miljoonaa euroa kalliimpi. Kun puo-
lisoiden yhteenlasketut veronalaiset ansiotulot ensin jaetaan ja vähennykset 
kohdennetaan vasta puolitettuihin tuloihin, laajenee työtuloista tehtävät 
vähennykset molemmille puolisoille. Yksi suuripalkkainen ei hyödy yhtä 
paljon ansio- ja työtulovähennyksistä, mutta puolitettuna kahden palkaksi 
vähennykset pystytään hyödyntämään parhaiten. Monen isän veronalaisiin 
tuloihin ilmestyy tulojen puolituksen seurauksena myös tulonsiirtoja, mutta 
vain pieni osa heistä alkaisi hyötyä kunnallisverotuksen perusvähennyksestä. 
Äideille siirrettyjen palkkatulojen kasvu taas vähentäisi heidän perusvähen-
nyksestä saamaansa hyötyä, mutta palkkatulosta tehtävien työ- ja ansiotulovä-
hennyksestä saatu hyöty olisi suuri. Tulojen puolittamisen jälkeen tehdyt vero-
vähennykset rasittaisivat siten enemmän kuntataloutta kuin ennen tulojen 
puolitusta tehtävät, henkilökohtaisiin tuloihin kohdistuvat vähennykset.

ketkä hyötyisivät?

Vaikka reilusti yli puolet pariskunnista hyötyisi yhteisverotuksesta, kaikki 
eivät välittömästi siitä hyötyisi. VE 1 tuottaisi yhteisverotuksesta hyötyville 
keskimäärin 785 euron veroalennuksen perhettä kohti vuodessa. Ne jotka eivät 
uudistuksesta hyötyisi, menettäisivät keskimäärin vain 25 euroa vuodessa. Sen 
sijaan VE 2 tuottaisi niille, jotka eivät hyödy yhteisverotuksesta, tappiota kes-
kimäärin 300 euroa vuodessa. Toisaalta VE 2:sta hyötyville jäisi ensimmäiseen 
vaihtoehtoon verrattuna huomattavasti enemmän käteen, eli 1 340 euroa vuo-
dessa perhettä kohti. Taulukosta 4 ilmenee, että VE 2 hyödyttäisi useampia ja 
hyötyjien hyödyt olisivat suuremmat kuin VE 1:ssä, mutta hajonta voittajien 
ja häviäjien sekä hyötyjen ja tappioiden kesken olisi suurempi.
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Jos perheen nettotulot kasvavat tai laskevat 10 euroa kuukaudessa, voi-
daan hyötyä tai tappiota pitää merkityksettömänä. Tällaisia muutoksia olisi 
ensiksikin lähes mahdoton ennakolta laskea ja toiseksi, vaikka tulos tiedet-
täisiin tällä tarkkuudella, muutos tuskin johtaisi yhteisverotuksen valitsemi-
seen. Kaikkiaan yhteisverotuksesta saatavan hyödyn ulkopuolelle jäisi noin 
kolmannes perheistä joko siksi, että hyöty on mitätön tai siksi, että verotus 
kiristyisi. VE 1:ssä yhteisverotuksen hyödyn ulkopuolelle jäisi noin 57 000 ja 
VE 2:ssa noin 36 000 pariskuntaa. Jos nämä pariskunnat haluaisivat hyötyä 
yhteisverotuksesta, olisi heidän muutettava käyttäytymistään niin, että puoli-
soiden välille syntyisi riittävästi tuloeroa eli toinen lisäisi ja/tai toinen vähen-
täisi työnpanostaan markkinoilla.

taUlUkko 4: alle 3-vuotiaiden lapsiparien jakautuminen (%) yhteisverotusvaihto-
ehdoista hyötyviin ja häviäjiin kuukautta kohti laskettujen yhteisten nettotulojen 
mukaan (e/kuukausi/pari).

Vaihtoehdot VE 1 VE 2

Yhteensä, lkm 143 200 143 200

Yhteensä % 100 100

Tappio yli 10 euroa / kk, % 1 9

Lopputulos merkityksetön (-10 - + 10 euroa), % 40 25

Hyöty 10–40 euroa / kk, % 20 16

Hyöty 40–80 euroa / kk, % 14 13

Hyöty 80–140 euroa / kk, % 13 10

Hyöty 140–240 euroa / kk, % 9 17

Hyöty vähintään 240 euroa / kk, % 4 10

Hyötyjät (vähintään 10 euroa) yhteensä, % 58 66

Henkilökohtaisella tasolla yhteisverotus useammin laskee miesten ja 
nostaa naisten veroastetta. VE 1:ssä 63 prosentilla ja VE 2:ssa 69 prosentilla 
miehistä veroaste laski ja nousi vastaavasti 25 ja 21 prosentilla. Noin 10 prosen-
tille vaikutuksia oli tuskin lainkaan. Hyötyjien ja häviäjien osuudet olivat nai-
silla VE 1:ssä suunnilleen päinvastaisissa suhteissa. VE 2 tuotti hyötyviä naisia 
suhteellisesti jonkin verran enemmän ja häviäjiä vastaavasti vähemmän. 
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kUVio 2: Yhteisverotuksen vaihtoehdoissa 1 ja 2 hyötyvät ja häviävät puolisoiden 
tuloerojen mukaan sekä yhteisverotuksesta koituvat vuotuiset nettohyödyt  
tai nettotappiot pariskuntaa kohden.

Kuviossa 2 on havainnollistettu yhteisverotuksessa saatua hyötyä/tappiota 
vuodessa pariskuntaa kohden suhteessa puolisoiden tuloeroihin. Puolisoiden 
tuloerot on laskettu miesten ja naisten henkilökohtaisten nettotulojen erotuk-
sena. Näin saadaan myös selville, moniko pariskunta hyötyy yhteisverotuk-
sessa siksi, että vaimon tulot ovat suuremmat kuin miehen (tuloero miinus-
merkkinen). Tällainen tarkastelutapa kuvaa vain osittain sitä, ovatko hyötyjät 
suuri- vai pienituloisia. Suurituloisten pariskuntien tuloerot voivat olla pieniä, 
mutta pienituloisten pariskuntien tuloerot eivät koskaan voi olla absoluutti-
sesti suuria. 

Johtopäätökset yhteisverotusvaihtoehdoista

Edellä esitetyt kaavamaiset yhteisverotusvaihtoehtojen tulokset osoittavat, että 
yhteisverotuksen toteuttamismuotoja olisi suunniteltava huolella etukäteen. 
Ensinnäkin VE 2 olisi tuloksiltaan lähes sattumanvarainen ja vaatisi suuria 
muutoksia vähennysjärjestelmään, jotta verotus olisi perheiden hallittavissa. 
Mutta kannattaisiko vähennysjärjestelmää muuttaa kokonaan pienen ryhmän 
takia tai tehdä kokonaan uusi verovähennysjärjestelmä tälle ryhmälle? VE 1 
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olisi johdonmukaisempi, mutta hyödyttäisi lopulta suhteellisen pientä ryhmää, 
ja keskimäärin suhteellisen vähän. 

Yhteisverotus monimutkaistaisi verotusta eli olisi hyvän verotuskäytännön 
periaatteita vastaan. Etenkin VE 2 vaihtoehto edellyttäisi lapsiperheiden van-
hemmilta verotuksen hyvää asiantuntemusta, jotta he voisivat valita verotus-
muodon. Käytännössä valinnat verotusmuodosta kannattaisi useimmissa per-
heissä tehdä vasta lopullisen verotuksen valmistuttua, kun veroviranomaiset 
esittelevät erillis- ja yhteisverotuksen lopputulokset. Verotuksen hallinnolliset 
kustannukset kasvaisivat myös siksi, että avoliitossa olevat yhteisverotettavat 
pitäisi pystyä jäljittämään. Yhteisverotus luo taloudellisia kannusteita myös 
avioitumiseen tai eroamiseen, minkä yleisesti voidaan katsoa olevan verojär-
jestelmän ei-toivottu vaikutus. 

Yhteisverotukseen siirtyminen lisäisi verosuunnittelun tarvetta. Millä työn 
tarjonnan määrällä perheen nettotulot maksimoituisivat? Koska pienituloi-
semman puolison marginaaliveroaste nousisi, vaikuttaisi se suoraan työhön 
osallistumisen taloudellisiin kannusteisiin ja laskisi työhön osallistumisas-
tetta. Håkan Selin (2009) osoittaa tuoreessa tutkimuksessaan, että jos Ruot-
sissa ei olisi siirrytty erillisverotukseen vuonna 1971, niin naimisissa olevien 
naisten työllisyysaste olisi ollut neljä vuotta myöhemmin 10 prosenttiyksikköä 
matalampi. Jos yhteisverotusta perustellaan sillä, että vanhemmilla on mah-
dollisuus antaa enemmän aikaa lapsilleen, jäisivät verohyödyn ulkopuolelle ne 
kahden vanhemman perheet, joissa sekä äiti että isä haluaisivat lyhentää lasten 
takia työaikaansa. Silloin molempien ansiotulot pienenisivät, ja hyöty yhteis-
verotuksesta jäisi marginaaliseksi, jos sitä syntyisi lainkaan. Osittaista hoito-
rahaa maksettiin alle 3-vuotiaiden lasten vanhemmille vajaa 9 miljoonaa euroa 
vuonna 2007. Summa on mitätön verrattuna yhteisverotuksen kustannuksiin. 
Jos osittaista hoitorahaa korotettaisiin esimerkiksi niille vanhemmille, joissa 
molemmat lyhentävät työaikaa, kohdentuisi tuki kaikille enemmän aikaa lap-
sille järjestäville vanhemmille, eikä vain niille, joiden tuloerot ovat suuret. Täl-
löin ei syntyisi myöskään ristiriitaa horisontaalin ja vertikaalin oikeudenmu-
kaisuusperiaatteen välillä.

Suurituloisten saamia verohyötyjä voitaisiin lieventää asettamalla katto 
suurituloisemmalta pienituloisemmalle siirrettäväksi tuloksi verotuksessa. 
Silti suurten tuloerojen pariskunnat hyötyisivät ja yhtä paljon ansaitsevat 
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jäisivät hyötyjen ulkopuolelle. Verohyödyn ulkopuolelle jäisivät myös paris-
kunnat, joista toinen hoitaa lasta kotona ja toinen on työtön tai opiskelija. Jotta 
yhteisverotuksen hyöty perheissä voitaisiin maksimoida, kannattaisi toisen 
entisestään lisätä työpanostaan ja toisen vähentää. Tämä on kuitenkin pahasti 
ristiriidassa paitsi työllisyystavoitteiden kanssa myös niiden tasa-arvotavoit-
teiden kanssa, joilla tavoitellaan naisten ja miesten samaa kohtelua työmark-
kinoilla, samapalkkaisuutta sekä isien osallistumisen kasvattamista lastenhoi-
dossa. Yhteisverotuksen välittömät kustannukset ovat noin 90–140 miljoonan 
euron luokkaa ja käyttäytymisvaikutukset huomioon ottaen oletettavasti huo-
mattavasti vielä korkeammat. Jos tämäntasoiseen perhepoliittiseen tulonsiir-
tojen lisäykseen oltaisiin valmiita, eikö tällekin rahamäärälle voitaisi etsiä 
kohteita, jotka tukisivat eivätkä jarruttaisi työllisyys- ja tasa-arvotavoitteita?

Loppupohdintaa

Hyvän verojärjestelmän tunnuspiirteet täyttävä verojärjestelmä tukee par-
haiten myös sukupuolten välistä taloudellista tasa-arvoa. Tehokas verojär-
jestelmä pyrkii huomioimaan herkemmin verotukseen reagoivat verotuksen 
kohteet ja vääristää siten mahdollisimman vähän käyttäytymistä. Perheiden 
toissijaiset ansaitsijat – naiset – ovat perinteisesti reagoineet niihin herkimmin. 
Ensiksikin, koska ajankäyttöä kotitalouden töihin (ilman tulonsiirtoja) ei 
veroteta, mutta työmarkkinoille suunnattua aikaa verotetaan, on perheen 
sisällä kannustin erikoistua kotitaloussektorille samalla kun toinen erikoistuu 
työmarkkinoille. Naisten taloudellista kannustinta kotitalouden suuntaan voi-
mistaa miehiä alempi vaihtoehtoiskustannus, mikä aiheutuu naisten keski-
määrin matalammasta palkkatasosta. Koska miehen tuottavuus (tai palkka) 
on parempi kuin naisen, erikoistuu mies työmarkkinoille ja nainen kotita-
loussektorille suhteellisen edun periaatteen mukaisesti. Matalampaa palkkaa 
korjaa osittain progressiivinen verotus, joka kaventaa naisten verokiilaa. Toi-
seksi, markkinoilta ostettua omaa kotitaloustuotantoa korvaavat hyödykkeet 
ovat työvoimaintensiivisinä kalliita. Näistä syistä monien naisten työmarkki-
noille suuntaama aika on pienempi, mikä aiheuttaa sukupuolten välille talou-
dellista epätasa-arvoa. 
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Hyvä verojärjestelmä toteuttaa lisäksi oikeudenmukaista tulojen uudel-
leenjakoa. Ennen kuin Suomessa siirryttiin erillisverotukseen, verotuksen 
horisontaalinen ja vertikaalista oikeudenmukaisuus oli sattumanvaraisempaa, 
eikä pariskuntien keskinäistä tulonjakoa pidetty tärkeänä, koska perhe oli 
verotusyksikkö. Lasten huoltovastuun aiheuttamaa taakka pyrittiin tasaamaan 
perheellisten kevyemmällä verokohtelulla ja verovähennyksillä. Nykyisin 
verotuksen sukupuolten välistä taloudellista tasa-arvoa lisäävä vaikutus liittyy 
progressiiviseen ansiotuloverotukseen, joka jakaa tuloja uudelleen suurempi-
tuloisilta pienempituloisille. Horisontaali tulontasaus on sitä vastoin koko-
naan siirretty tulonsiirtojen tehtäväksi. Niissä lapsiperheissä, joissa äiti on 
kotona, äiti saa kotihoidon tukea, mutta isää verotetaan kuin ennen ”vanhaa 
poikaa” eli ilman perheen perusteella maksettavia verohelpotuksia. Jos isä on 
keski- tai pienituloinen, hän saa työtuloon kohdistettavat työ- ja ansiotulovä-
hennykset. Jos isä kuitenkin on työtön ja pienituloinen, ei ansio- eikä tulovä-
hennystä myönnetä, vaan verotus suhteessa kireämpää.  

Verovähennyksiä ei saa kotona oleva äitikään. Hoivan antamisen ajalta 
maksettavaa korvausta verotetaan kuten työttömyyskorvausta. Äitiys-, isyys- 
ja vanhempainrahan nimenomaisena tarkoituksena on, että äiti ja isä jättävät 
ansiotyön joksikin aikaa lapsen syntymän ja hoidon takia. Lasten syntymän 
aiheuttamaa ansionmenetystä kompensoidaan kuitenkin matalalla korvaus-
asteella (ansiopäivärahan korvaustaso on matalampi kuin 1990-luvun alussa) 
ja korvausta verotetaan ankarammin kuin työtuloa. Kotihoidontuen verotuk-
seen ei voi kohdistaa samaa kritiikkiä kuin vanhempainrahaan, koska siihen 
liittyy valinnanmahdollisuus: joko lastenhoito kotona kotihoidontuella tai 
kunnallinen päivähoito ja ansiotyö. Henkilökohtainen verotus ansiotulo-
vähennyksineen kannustaa nopeaan työhön paluuseen. Verokannustimien 
vuoksi työtulo on kevyemmin verotettua kuin kotihoidon tuki. Kunnat eivät 
kuitenkaan anna täyttä tukeaan pienten lasten äitien työllisyyden edistämi-
seen vaan tarjoavat päivähoitopaikan vaihtoehtona mieluummin kotihoidon 
tukea kuntalisineen. Kunnat pyrkivät minimoimaan palvelujen kustannuksia 
ja maksimoimaan verotuottojaan, mistä aiheutuu kansallisen työllisyyspoli-
tiikan tehojen hyytyminen paikallishallinnon tasolla.

 Aina vanhempien ei ole edes mahdollista säädellä omaa työhön osallistu-
mistaan tai työaikaansa. Kysymys on myös työmarkkinoista, tarjolla olevasta 
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lisätyöstä ja mahdollisuudesta vähentää työaikaa. Eri syistä johtuen on suo-
malaisten pikkulasten perheisiin 1990-luvun vaihteen jälkeen yleistynyt perin-
teinen työnjako. Ei siis ihme, että jotkut puolueet toivovat yhteisverotuksen 
mahdollisuutta perinteistä työnjakoa noudattaville lapsiperheille. Yhteisvero-
tuksen välittömät kustannukset olisivat 90–140 miljoonan euron luokkaa kaa-
vamaisesti totutettuina. Myös yksinhuoltajille on esitetty kompensoitavaksi 
perheverotuksen hyöty. Pienten lasten yksinhuoltajista suunnilleen yhtä suuri 
osuus on kotona kuin kahden vanhemman perheissä. Pitäisikö yksinhuoltajia 
kannustaa vieläkin enemmän kotiin verotuksen keinoin vai olisiko muita tuen 
muotoja, jotka auttaisivat yksinhuoltajia selviämään paremmin työn ja perhe-
velvollisuuksien yhteensovittamisesta? 

Yhteisverotus kiristäisi useammin naisten kuin miesten veroastetta, koska 
verohelpotus kohdentuisi suurituloisemmalle. Yhteisverotus siis heikentäisi 
vertikaalia oikeudenmukaisuutta. Jos molemmilla puolisoilla on todelli-
suudessa yhtäläinen käyttöoikeus erikseen hankittuihin tuloihin, voi hyöty 
jakautua molemmille puolisoille tasaisestikin. Mutta miten yhteisverotus edis-
täisi sukupuolten tasa-arvoa? Yhteisverotus lisää sukupuolten välisiä tuotan-
nontekijätulojen eroja, koska työn tarjonnan taloudelliset kannusteet heik-
kenisivät entisestään. Hyvän verojärjestelmän tunnuspiirteisiin kuuluu myös 
verotuksen selkeys, ymmärrettävyys ja läpinäkyvyys. Yhteisverotus mutkistaisi 
verotusta entisestään ja lisäisi perheiden verosuunnittelun tarvetta. Lisäksi 
verotuksen hallinnolliset kustannukset kasvaisivat, vaikka julkisen sektorin 
läpikäyvä pyrkimys on hallinnolliseen tehokkuuteen.   
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