
 

 

 
KUTSU  
 

TULEVAISUUDEN VEROPOLITIIKKA  
– kohti oikeudenmukaista verotusta 
 

Aika:   Perjantaina 25.9.2009 klo 9.00–15.30,  
Paikka:   Eduskunnan päärakennuksen auditorio, Mannerheimintie 30, Helsinki 
Järjestäjät:  Kalevi Sorsa -säätiö, Arbetarrörelsens Tankesmedja, Sos. dem. eduskuntaryhmä 

 
Julkisessa keskustelussa väitetään usein että mahdollisuudet kansalliseen veropolitiikkaan ovat heikentyneet 
talouden globalisaation ja kansainvälisen verokilpailun myötä. Monissa taloudellisissa malleissa on jopa esitetty, että 
yksinomaan verotus määrittelisi valtioiden kilpailukyvyn ja houkuttelevuuden investointien ja yritysten 
sijoittumispäätösten suhteen. Tällaisissa näkemyksissä ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota siihen, mitä saadaan 
verotulojen vastineeksi, esimerkiksi korkeatasoisen koulutuksen mahdollistamaa työn tuottavuuden kasvua sekä 
vakauden ja infrastruktuurin luomaa hyvää taloudellista toimintaympäristöä yrityksille. 
 
Mitä taloustieteellinen tutkimus oikeastaan sanoo veroasteen ja -rakenteen merkityksestä talouskasvulle? 
Kysymystä tarkastelevat Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava ekonomisti Essi Eerola sekä 
verokysymyksiin erikoistunut Ruotsin valtiovarainministeriön entinen valtiosihteeri Magdalena E. Andersson. 
Verotuksen vaikutuksesta yritysten sijoittumispäätöksiin keskustelevat ETLA:n ja EVA:n toimitusjohtaja Sixten 
Korkman sekä SAK:n ekonomisti Olli Koski. 
 
Globaali talouskriisi ja hyvinvointivaltion menopaineet asettavat yhteisen haasteen Suomelle ja Ruotsille: Miten 
hyvinvointivaltion elintärkeät palvelut ja tulonsiirrot saadaan rahoitettua ilman ylivelkaantumista? Miten veroja 
voidaan nostaa oikeudenmukaisella tavalla ilman suuria tehokkuustappioita? Mihin verotuksen painopistettä ollaan 
siirtämässä juuri nyt, ja millainen olisi tavoiteltava veropohja tulevaisuudessa? Arbetarrörelsens Tankesmedjan 
tutkimuspäällikkö Anne-Marie Lindgren ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jaakko Kiander pohjustavat 
Suomessa ja Ruotsissa tapahtuneesta verotuksen rakenteen muutoksesta.  
 
Miten finanssikriisin jälkeinen uudelleenajattelu markkinoiden ja valtion roolista talouspolitiikassa heijastuu 
nykyiseen verokeskusteluun? Onko Suomen ja Ruotsin hallitusten veropolitiikassa samankaltaisuuksia? Tulisiko 
Suomen ja Ruotsin aloittaa yhteistyö yritysverotuksen minimiverokantojen määrittelemiseksi Euroopan unionin 
piirissä? Konjukturinstitutetin makrotaloudellisen yksikön päällikön Juhana Vartiaisen vetämässä paneelissa 
kansanedustaja Heli Paasio, tutkimuspäällikkö Anne-Marie Lindgren sekä veropoliittinen neuvonantaja Magdalena E. 
Andersson keskustelevat sosialidemokraattisesta veropolitiikasta Suomessa ja Ruotsissa finanssikriisin jälkeen. 
 
Jutta Urpilainen, Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen puheenjohtaja avaa seminaarin. 
  
Työkielet ovat suomi ja ruotsi, simultaanitulkkauksella.  
 
Ilmoittautumiset pyydämme viimeistään 21.9. osoitteeseen info@sorsafoundation.fi eduskunnan turvatarkastuksen takia ja 
tarjoilun mitoittamiseksi. Ilmoittanette samalla mahdollisesta ruoka-aineallergioista tai muista erityistarpeista.  
  
Lisätietoja antaa projektikoordinaattori Antti Alaja +358 40 1952 041, antti.alaja@sorsafoundation.fi 
 

Seminaari on järjestetty Suomalais-ruotsalaisen kulttuurirahaston tuella. Seminaari liittyy Kalevi Sorsa -säätiön ja 
Palkansaajien tutkimuslaitoksen Oikeudenmukainen verotus -projektiin. 


