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KESKUSKAUPPAKAMARIN VEROLINJAUKSET VAALIKAUDELLE 2015 
– 2019 

 

Seuraavan vaalikauden aikana veroaste on käännettävä selvään 
laskuun. Veronkiristykset ovat osaltaan lamaannuttaneet talouskasvua 
ja johtaneet työpaikkojen vähenemiseen. Erityisen tärkeää on työn 
verotuksen alentaminen. 

Suomen bruttokansantuote romahti vuonna 2009 globaalin talouskriisin seurauksena, 
BKT laski noin 8,5 prosenttia. Sen seurauksena valtion tulojen ja menojen välinen ero 
venähti noin 10 miljardiin. Alijäämä on suurelta osin luonteeltaan rakenteellista eikä 
suhdanneluonteista ja näyttää jääneen pitkäaikaiseksi ongelmaksi. Valtion vuoden 
2014 budjetissa alijäämän arvioitiin olevan noin 7 mrd. euroa. 

Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen on kasvanut korkeaksi. Julkisten 
menojen suhteen bruttokansantuotteeseen arvioidaan nousevan 58 prosenttiin 
vuonna 2014, jolla hätyytellään kärkisijaa Euroopassa ja maailmassa. 

Ennusteet tulevien vuosien kasvulle ovat matalat johtuen talouden rakenteellisista 
ongelmista. Talouskasvu ei yksinään riitä valtion budjetin tasapainottamiseen, vaan 
menoja on pakko leikata ja talouden rakennetta samalla uudistettava. 
Työllisyysasteen nostaminen on ensisijaisen tärkeää, ja se edellyttää yksityisen 
sektorin työpaikkojen lisäämistä. 

Veroastetta alennettava 

Suomen veroasteen ennustetaan nousevan ensi vuonna 46 prosenttiin. Nousua on 
kertynyt viime vuosien aikana useita prosenttiyksiköitä, ja veroaste alkaa olla 1990-
luvun laman jälkeisellä tasolla. Suomen veroaste ylitti EU15-maiden keskiarvon 
vuonna 2012 noin viidellä prosenttiyksiköllä. 
 
Julkisen sektorin menot ovat edelleen tasolla, joka perustuu talouskriisiä edeltävään 
bruttokansantuotteen tasoon ja kasvuun. Samanaikaisesti julkisen sektorin 
verotuloissa kuitenkin näkyy bruttokansantuotteen romahtaminen ja heikot 
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kasvunäkymät. Julkisen sektorin menoasteen ja tuloasteen vuosittainen 
miljardiluokan erotus on katettu pitkälti lisävelalla. Muu sopeutus on tehty pääosin 
veronkorotuksilla. 
 
Veroaste on käännettävä seuraavan vaalikauden aikana selvään laskuun. Siihen 
päästään pienentämällä julkisia menoja, nostamalla julkistalouden ja sen tuottamien 
palveluiden tuottavuutta sekä toimeenpanemalla rakenteellisia uudistuksia.  

Veronkorotukset eivät ole ratkaisu julkistalouden tasapainottamiseen ja 
velkaantumisongelmaan. Veropolitiikan tulee olla kasvua ja työllisyyttä tukevaa, jotta 
veropohja laajenee. Kasvun kannalta erityisen haitallisia veroja ovat työn ja 
yrittämisen verot sekä transaktioverot. 

Kilpailukykyä yritysverotuksella  

Suomen hyvinvoinnin lähde on menestyvät yritykset. Yritykset luovat työpaikat, ja 
työpaikkojen myötä kertyy verotuloja sekä välittömän että välillisen verotuksen kautta. 
Verojärjestelmän tulee tukea yrittämistä, työntekoa ja omistamista. 

Menestyvän yrityssektorin edellytys on kilpailukykyinen yritysverojärjestelmä. 
Alentamalla yhteisöverokanta 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta Suomi otti kiinni sitä 
etumatkaa, jonka muut valtiot olivat saaneet alentamalla verokantojaan. 
Kilpailukykyinen yhteisöverokanta kannustaa yrityksiä investoimaan ja sijoittumaan 
Suomeen. Se lisää Suomen saamia suoria sijoituksia ja estää osaltaan suomalaisten 
konsernien toimintojen siirtämistä ulkomaille. Kilpailu yhteisöveron tasolla tulee 
jatkumaan. Suomen on seurattava muiden maiden tilannetta ja pidettävä huoli siitä, 
ettei yhteisöverokannan kilpailuetua menetetä. Keskuskauppakamari on aiemmin 
esittänyt yhteisöverokannan tasoksi 15 prosenttia. 

Yhteisöverokanta ei kuitenkaan yksin riitä. Verojärjestelmän on tuettava yritysten 
kasvua. Suomen markkinat ovat pienet, ja siksi Suomi elää viennistä. Yritysten 
kansainvälistyminen on edellytys menestykselle ja myös verojärjestelmän on tuettava 
yritysten kansainvälistymistä. 

Yritystoiminta vaatii ennen kaikkea vakaan ja luotettavan toimintaympäristön. 
Jatkuvat muutokset tuovat toimintaympäristöön epävarmuutta, joka haittaa yritysten 
päätöksentekoa, investointien tekemistä ja uuden liiketoiminnan aloittamista. 
Verolainsäädännön sekä sen tulkintojen on oltava pysyviä ja ennustettavia.  

Elinkeinoverotuksen tulee perustua matalan verokannan ja laajan veropohjan 
järjestelmään, jossa lähtökohtaisesti kaikki tulot ovat veronalaisia ja menot 
vähennyskelpoisia. Toisaalta erityiset vähennykset, jotka eivät perustu todellisiin 
menoihin kuten koulutusvähennys, ovat tarpeettomia.  

Finanssitransaktioveroa ei tule ottaa käyttöön.  
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Konserniverotusjärjestelmä kaipaa päivitystä 

Konserniverotusjärjestelmää on uudistettava niin, ettei se estä siirtymistä IFRS-
tilinpäätöksen laatimiseen. Tämä voidaan tehdä poistamalla 
konserniavustusjärjestelmän kirjanpitosidonnaisuus. Konserniverotusjärjestelmää 
tulisi kehittää myös niin, että se tukisi yritysten kansainvälistymistä.  

Verosopimusverkostolla kilpailukykyä  

Kattava verosopimusverkosto on edellytys yritysten kansainvälistymiselle. 
Verosopimus mahdollistaa matalammat lähdeverot ja sitä kautta kilpailukykyisemmän 
hinnan suomalaisen korkean osaamisen palveluiden ja työn myymiselle. Konsernin 
palveluita tuottavien yksiköiden sekä korkean osaamisen työvoiman on edullista 
sijaita valtiossa, jolla on laaja sopimusverkosto. Tällaisia valtioita ovat tällä hetkellä 
esimerkiksi Ruotsi ja Alankomaat. 

Suomella on tällä hetkellä verosopimus runsaan 70 valtion kanssa. Tarvetta 
verosopimuksen solmimiselle on erityisesti sellaisten Etelä-Amerikan, Aasian ja 
Afrikan valtioiden kanssa, joissa suomalaisilla konserneilla on liiketoimintaa 
kasvavassa määrin. 

Verosopimusten tarkoituksena on välttää tulon kaksinkertainen verotus. Tämä 
edellyttää, että verosopimuksia sovelletaan oikein. Sellaiset tilanteet, joissa toinen 
valtio perii veroa vastoin verosopimusta, ovat viime vuosina lisääntyneet. Suomi 
puolestaan ei hyvitä verosopimuksen vastaisesti perittyä veroa. Yritysten kannalta 
tämä johtaa kaksinkertaiseen verotukseen ja kohtuuttomiin tilanteisiin. Tilannetta 
voidaan parantaa tehostamalla valtioiden välistä keskinäistä sopimusmenettelyä. 
Verosopimuksiin tulisi myös aina liittää säännökset pakollisesta 
arbitraatiomenettelystä, jotta valtioiden välinen kiista sovitellaan eikä kaksinkertaista 
verotusta jää voimaan.  

Nopeammalla aikataululla kaksinkertaisen verotuksen ongelmaa voi ratkoa veron 
vähennysmahdollisuudella. Niissä tilanteissa, joissa kaksinkertainen verotus jää 
voimaan, yhtiöllä tulee olla mahdollisuus vähentää toiseen valtioon maksettu vero 
tuloverotuksessaan. Se lieventäisi kaksinkertaista verotusta osittain. 

Väliyhteisölainsäädäntö toimivammaksi 

Väliyhteisölain tarkoituksena on turvata Suomen veropohjaa. Lain mukaan 
suomalaisen yhtiön tai henkilön omistaman, matalan verorasituksen valtioon 
sijoittautuneen ulkomaisen yhtiön tulo voidaan verottaa tietyin edellytyksin 
Suomessa. Edellytyksenä on muun muassa, että tuloverotuksen tosiasiallinen taso 
toisessa valtiossa on alhaisempi kuin 3/5 Suomen verotuksen tasosta. Väliyhteisölain 
soveltamisalan ulkopuolelle on rajattu teollinen tuotantotoiminta, 
laivanvarustustoiminta, niitä palveleva myynti- ja markkinointitoiminta sekä 
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verosopimusvaltioissa sijaitsevat yhtiöt tietyin edellytyksin. Väliyhteisölain 
soveltamisalan piiriin eivät myöskään kuulu EU- ja ETA-valtioissa tuotannollista 
toimintaa harjoittavat yhteisöt.  

Väliyhteisölainsäädännön ei pidä kuitenkaan haitata yritysten kansainvälistä 
liiketoimintaa. Liiketoimintamallit ovat muuttuneet lain säätämisen jälkeen ja lakia on 
syytä päivittää vastaamaan tämän päivän tarpeita. Ongelmalliseksi on koettu 
esimerkiksi vaatimus teollista tuotantotoimintaa välittömästi palvelevan myynti- tai 
markkinointitoiminnan suuntautumisesta pääasiallisesti yhteisön asuinvaltion alueelle. 
Se käytännössä estää perustamasta myyntiyhtiöitä, jotka harjoittaisivat myyntiä 
useamman lähekkäin sijaitsevan valtion alueella tai johtaa tilanteeseen, jossa yhtiö 
on joinakin vuosina väliyhteisö ja toisina ei. Myös vapautettujen toimintojen listaa 
tulisi laajentaa. 

Verotuksen kirjanpitosidonnaisuutta lievennettävä 

Suomessa verotuksen ja kirjanpidon välillä on ollut melko vahva sidos. Se näkyy 
erityisesti poistojen kohdalla, joiden vähentäminen verotuksessa vaatii vähentämistä 
myös kirjanpidossa. Kansainvälisten tilinpäätösstandardien käytön yleistymisen 
myötä verotuksen ja kirjanpidon välinen yhteys kuitenkin heikkenee väistämättä. Osin 
näin on jo tapahtunut.  
 
Verotuksen kirjanpitosidonnaisuutta on lievennettävä, jotta yhtiökohtaisen 
tilinpäätöksen tekeminen IFRS-standardien mukaan olisi mahdollista. Erityisesti se 
edellyttää poistojen kirjanpitosidonnaisuudesta luopumista. Yritykset pääsisivät näin 
eroon kahden eri tilinpäätösnormiston noudattamisesta. Verotuksen ja kirjanpidon 
poistolaskennan ero näkyisi tilinpäätöksessä laskennallisena verovelkana. 
Verotuksen poistojärjestelmää ei itsessään tule muuttaa. 

Tulolähdejako poistettava 

Verovelvollisen verotettava tulo lasketaan tulolähteittäin elinkeinoverolain, 
tuloverolain tai maatalouden tuloverolain mukaan. Tappioiden tasaaminen ei ole 
mahdollista eri tulolähteiden välillä.  

Tulolähdejako on yksi yritysverojärjestelmän suurimmista epäkohdista erityisesti 
osakeyhtiöiden verotuksessa. Tulolähdejako aiheuttaa verotukseen suurta 
epävarmuutta ja on työläs toteuttaa sekä verovelvollisille että Verohallinnolle. Koska 
tappion tasaaminen eri tulolähteiden kesken ei ole mahdollista, verovelvollinen voi 
joutua maksamaan veroa, vaikka yrityksen verotettava tulos yhteenlaskettuna olisi 
negatiivinen.  

Tulolähdejako tulee poistaa ainakin osakeyhtiöiltä. Elinkeinotoimintaa harjoittavan 
yhteisön kaikki toiminta tulisi katsoa elinkeinotoiminnaksi. Elinkeinotoiminnaksi tulisi 
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katsoa myös kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoiminta. Tulolähdejaosta 
luopuminen lisäisi oikeusvarmuutta ja yksinkertaistaisi verotusmenettelyä.  

Varainsiirtoverotusta uudistettava konsernijärjestelyissä 

Konserneissa olisi usein tarvetta järjestellä yhtiöiden tai kiinteistöjen omistuksia toisin. 
Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi silloin, kun suomalainen tytäryhtiö jää 
yrityskauppojen seurauksena ulkomaisen emoyhtiön alakonserniin. Tällä hetkellä 
varainsiirtoverotus käytännössä estää uudelleenjärjestelyt. Varainsiirtoverotusta tulisi 
uudistaa siten, että konsernin sisäiset järjestelyt olisivat mahdollisia ilman 
varainsiirtoverotusta. Muutoksen fiskaalinen merkitys olisi vähäinen, koska verosta 
johtuen tällaisia järjestelyitä ei tällä hetkellä juurikaan tehdä.  

Pääomaverotuksessa ei ole korotusvaraa  

Pääomatulojen verotus on Suomessa kattavaa, ja verokantaa on korotettu kolmesti 
hallituskauden aikana. Korotettu pääomaverokanta on nousemassa 33 prosenttiin 
alemman verokannan pysyessä ennallaan 30 prosentissa.  

Pääomaverotus on kansainvälisesti vertaillen kireää, koska veropohja on laaja ja 
verotus kohdistuu nimellistuloon, josta ei ole poistettu inflaation vaikutusta. 
Luovutusvoitoista melko suuri osa on inflaation aiheuttamaa hinnannousua, ja siksi 
reaalituloon kohdistuva veroprosentti nousee korkeaksi. Kaikkein selvimmin inflaation 
vaikutus on näkynyt korkotulojen kohdalla. Korkotulosta maksetaan veroa, vaikka 
talletuksen arvo alenee, koska inflaatio ylittää talletukselle saatavan nimellisen koron. 
Korkea pääomaverokanta heikentää myös vuokra-asumisen asemaa entisestään 
omistusasumiseen nähden ja heijastuu asukkaille korkeampina vuokrina. Se voi 
myös vähentää yksityisten vuokra-asuntojen tarjontaa.   

Pääomaverokanta vaikuttaa suoraan pienyritysten verotukseen. Yksityisen 
elinkeinonharjoittajan tulo jaetaan ansio- ja pääomatulo-osuuksiin samoin kuin 
henkilöyhtiön tulo osakkaan verotuksessa. Pienyritysten verotus on kiristynyt 
pääomaverokannan korottamisen myötä. Näiden yritysmuotojen verotus tulee 
säilyttää sellaisella tasolla, että ne ovat todellinen vaihtoehto osakeyhtiöille.  

Pääomaverotus on tyypillisesti veromuoto, joka on altis käyttäytymismuutoksille. 
Korkeat verokannat lukitsevat omistuksia ja heikentävät kiinnostusta sijoittamiseen. 
Pääomaverokannoissa ei ole enää korotusvaraa, eikä niitä saa korottaa. Päinvastoin, 
niiden alentaminen todennäköisesti lisäisi pääomatuloista saatavia verotuottoja. 
Tavoitteeksi on otettava pääomaverokantojen alentaminen. 
 
Vuoden 2014 alusta uudistettuun osinkoverotukseen jäi useita epäkohtia. Näitä ovat 
esimerkiksi julkisesti noteeratun ja muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön 
osinkoverotuksen suuri ero, järjestelmän monimutkaisuus sekä aineettomaan ja 
aineelliseen omaisuuteen investoivien yhtiöiden epäneutraali kohtelu. Pidemmällä 



 

 

KESKUSKAUPPAKAMARI 
Aleksanterinkatu 17, PL 1000 | 00100 HELSINKI | p. 09 4242 6200 | Y-tunnus: 0201469-2 | www.kauppakamari.fi 

6 

tähtäimellä järjestelmä vaatii muutoksia. Osinkoverojärjestelmän muutos on 
valmisteltava huolellisesti ja sen voimaantulo on suunniteltava niin, että yrityksillä ja 
omistajilla on kunnolla aikaa valmistautua muutoksiin. 
 
Pääomaverotuksen lisäksi myös omaisuusverotuksen tulee olla kohtuullista. 
Varallisuusveroa ei tule palauttaa. Perintö- ja lahjavero ei saa muodostua esteeksi 
sukupolvenvaihdosten toteuttamiselle. Korotettuja verokantoja tulee kohtuullistaa ja 
veron maksuaikaa pidentää. 

Työn verotus 

Tuloverotus on Suomessa muihin maihin verrattuna kireää kaikilla muilla tulotasoilla 
paitsi pienipalkkaisten kohdalla. Pienipalkkaisten kohdalla verotus jää hieman 
kevyemmäksi kuin Euroopassa keskimäärin. Rajaveroasteet ovat kuitenkin korkeita 
jo matalilla tulotasoilla, joten tulojen noustessa verotus kiristyy jyrkästi. Palkansaajan 
rajaveroaste ylittää 45 prosenttia jo 27 000 euron vuosituloilla. Vuositulon ollessa 
78 000 euroa rajaveroaste nousee ylimmän rajaveroasteen tasolle runsaaseen 57 
prosenttiin. Kehysriihessä 2014 tehtyjen päätösten vuoksi progressio kiristyy 
entisestään.  

Ansiotuloverotus on kiristynyt viime vuosina sekä valtion- että kunnallisverotuksessa. 
Valtionverotuksessa verotusta ovat kiristäneet asteikkotarkistusten tekemättä 
jättäminen sekä yli 100 000 euroa vuodessa ansaitsevien uusi tuloluokka, jossa 
veroprosenttia on korotettu 2 prosenttiyksiköllä. Kunnallisverotuksessa 
veroprosentteja korotettiin erityisesti vuodelle 2014, jolloin veroprosentti nousi noin 
puolessa kunnista.  

Korkea verotus alentaa työllisyyttä 

Työn verotus on OECD:n mukaan yhteisöveron ohella eniten talouskasvua haittaava 
vero. Työn verotus alentaa työllisyyttä sekä työn kysynnän että tarjonnan kautta. 
Työnantajamaksut nostavat työvoimakustannuksia ja vähentävät tarjolle tulevia 
työpaikkoja. Työn verotus alentaa työntekijän saamaa nettotuloa ja vähentää 
kannustimia työn tekemiseen. Verotuksen ja sosiaaliturvajärjestelmän 
yhteensopimattomuus aiheuttaa tulo- ja kannustinloukkuja eivätkä korkeat 
rajaveroasteet kannusta kouluttautumiseen ja uralla etenemiseen. Työikäisten 
määrän vähentyessä työllisyysasteesta ja tuottavuuden kasvusta huolehtiminen olisi 
erittäin tärkeää.  

Ansiotuloverotus vaikuttaa myös yritysten sijoittautumiseen. Korkea verotus ei 
houkuttele ulkomaisia osaajia ja tekee työvoimasta kallista. Näin se vähentää 
ulkomaisia suoria investointeja.  

Ansiotulojen ja pääomatulojen verotuksen välistä suurta eroa on pidetty yhtenä 
Suomen verojärjestelmän suurimmista epäkohdista. Tämä on aiheuttanut ns. 
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tulonmuunto-ongelman, jota on pyritty ratkaisemaan muun muassa verottamalla 
osinkoja osin ansiotulona. Ansiotuloverotuksen keventäminen pienentäisi myös 
tulonmuunto-ongelmaa. 

Ylin rajaveroaste alennettava 50 prosenttiin 

Työn verotusta on alennettava ja alennus on kohdistettava rajaveroasteisiin siten, 
että ylin rajaveroaste alenee 50 prosenttiin. Muutos voidaan tehdä asteittain.  

Rajaveroasteiden alentaminen lisäisi kannustimia työn vastaanottoon ja lisätyön 
tekemiseen. Kevyempi ansiotuloverotus parantaisi myös kannustimia kartuttaa 
inhimillistä pääomaa kouluttautumisen kautta ja nostaisi tuottavuutta. Näin 
vahvistettaisiin ansiotuloverotuksen veropohjaa ja turvattaisiin yhteiskunnan 
rahoituspohjaa. Ylimmän rajaveroasteen alentaminen pienentäisi myös 
tulonmuuntoon liittyviä ongelmia. 

Kulutusverotus leikkaa ostovoimaa 

Kulutusverotusta pidetään taloustieteellisessä tutkimuksessa talouskasvun kannalta 
vähemmän haitallisena verona kuin yritysverotusta tai työn verottamista. Myös 
arvonlisävero kohdistuu kuitenkin työhön erityisesti palveluyrityksissä. Kansalaisten 
ostovoima on puolestaan vähentynyt pitkittyneen taantuman, maltillisten 
palkkaratkaisuiden ja monien veronkorotusten seurauksena. Tämä näkyy erityisesti 
kaupan alalla vähentyneenä myyntinä.  
 
Verotus on Suomessa niin korkealla tasolla, ettei kulutusverotuksen nostamiseen ole 
varaa. Kulutusverotuksen puolella on kuitenkin otettava huomioon verotuksen 
tehokkuus, kun lainsäädäntöä muutetaan. Valmisteverot toimivat huonosti 
fiskaalisessa tarkoituksessa. Esimerkiksi ympäristö- ja haittaverojen tuotto laskee, 
kun verotus vaikuttaa käyttäytymiseen veron tavoitteen mukaisesti. Toisaalta 
valmisteverot ja muukin kulutusverotus voivat ohjata kuluttamista Suomen rajojen 
ulkopuolelle, jolloin verotulot jäävät saamatta. Erityisen selvästi tämä on näkynyt 
alkoholiverotuksen kohdalla.  
 
Valmisteverot ja myös arvonlisäverotus aiheuttavat verovelvollisille suuren 
hallinnollisen taakan. Valmisteverojen kohdalla on pyrittävä löytämään ratkaisuja, 
jotka eivät aiheuta yrityksille kohtuutonta työmäärää. Arvonlisäverotus on 
monimutkaistunut vuosien saatossa huomattavasti. Suomen tulisikin pyrkiä 
vaikuttamaan arvonlisäverodirektiivin muuttamiseen siten, että verojärjestelmästä 
saataisiin paremmin toimiva. Arvonlisäverolaista on tullut monien muutosten myötä 
erittäin vaikeaselkoinen ja siksi arvonlisäverolaki tulee kirjoittaa kokonaan uudelleen.   
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