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Esipuhe 

Suomen bruttokansantuotteen määrä tulee nykyennusteiden mukaan olemaan vielä vuonna 2018 
pienempi kuin vuonna 2008. Kansantalouden tulevaisuuden kehitystä voidaan arvioida toteutuneiden 
investointien avulla. Jos yritysten investoinnit eivät riitä korvaamaan pääoman kulumista, pääomakanta 
rapistuu. Pääomakannan rapistuminen heikentää tuottavuutta, työllisyyttä ja talouskasvua.  

Yritysvero, investointi ja kasvu –tutkimuksella kartoitetaan eri yritysveromallien vaikutuksia yritysten 
investointeihin ja kasvuun. Tutkimuksessa tarkastellaan Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 
suunnatulla kyselyllä monipuolisella tavalla yritysten toteutuneita investointeja ja tulevaisuuden 
investointitarpeita, investointien rahoituksen saatavuutta ja rahoituksen ehtoja, osingonjakopolitiikkaa 
sekä verojärjestelmän vaikutuksia yritysten tulevaisuuden investointeihin.  

Yrityksille esiteltiin kahdeksan eri julkisessa keskustelussa esillä olevaa yritysveromallia. Yrityksiä pyydettiin 
valitsemaan yrityksen näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta mallia. Kyselyssä 
ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista 
vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomeen ja/tai saada ulkopuolista rahoitusta 
investointeihin. Yritysten mielestä yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron veromalli ovat suosituimmat 
veromallit. 

Taloustutkimus toteutti hankkeen Teknologiateollisuus ry:n toimeksiannosta. Taloustutkimus kiittää 
Teknologiateollisuus ry:tä hyvästä yhteistyöstä. Tekijät haluavat kiittää Jukka Palokangasta, Petteri 
Rautaporrasta ja Maria Volasta verolaskelmista, ohjauksesta, kommenteista ja kannustuksesta tutkimuksen 
eri vaiheissa. 

Juha Aalto    

toimitusjohtaja  

Taloustutkimus Oy 
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Yhteenveto 

Fiskaalisten tavoitteiden lisäksi verotuksella pyritään usein muihin yhteiskuntapoliittisiin tavoitteisiin. 
Ympäristöveroilla pyritään vähentämään taloudellisen toiminnan ympäristöhaittoja. Palkkaveroilla pyritään 
yhtäältä kannustamaan työntekoon ja osaamiseen ja toisaalta tasoittamaan tulonjakoa. Julkinen keskustelu 
yhteisö- ja osinkoveron tavoitteista on häilyvämpi. Usein mainitaan tavoitteena neutraalisuus, 
kansainvälisessä verokilpailussa pärjääminen, verosuunnittelun hillintä sekä palkkatulon ja yrittäjätulon 
yhdenmukainen kohtelu.  

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan yhteisö- ja osinkoverotusta Suomeen tehtävien investointien 
näkökulmasta. Tutkimuksen näkökulmaa voidaan perustella sillä, että teollisuuden kiinteät investoinnit 
sekä tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit olivat vuonna 2014 alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2005. 
Nykyisellä investointiasteella kansantalouden pääomakanta supistuu: uuden investoinnit eivät riitä 
korvaamaan pääoman kulumista. Investointien kasvu lisäisi talouskasvua ja työllisyyttä sekä parantaisi 
julkisen talouden tasapainoa.    

Yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron yritysveromalli suosituimmat veromallit 

Yritysvero, investointi ja kasvu –tutkimuksella kartoitetaan eri yritysveromallien vaikutuksia yritysten 
investointeihin ja kasvuun. Tutkimuksessa Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille kohdistettiin veromalli- 
ja investointikysely, johon vastasi 331 yritystä, tammi-helmikuussa 2016.  Yrityksille tarjottiin kahdeksan eri 
yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen Suomeen suuntautuvien investointien 
näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta.  

1. Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan
nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen. Osinkoverotuksen huojennuksia
pienennettäisiin nykyisestä.

2. Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen
oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Yhteisöveroa
laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.

3. Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla
(20 %) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi.
Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.

4. Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli):
Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (26 %) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan.
Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.

5. Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 prosenttia
voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia
investointeja tai tappioita vastaan. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.

6. Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata
poisto-oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.

7. Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 prosenttiin).
Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.

8. Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.
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Yritysten mielestä yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron veromalli ovat suosituimmat veromallit. Noin 
kolmannes yrityksistä pitää näitä mieluisimpana. Yrityksistä 13 prosenttia valitsisi mieluiten varausmallin ja 
seitsemän prosenttia yhteisöveron alentamisen. Nykyistä veromallia pitää mieluisimpana neljä prosenttia 
yrityksistä. Muiden mallien suosio jää hyvin vähäiseksi.   

Yli 500 henkilöä työllistävien ja pörssilistattujen yritysten joukossa yhteisöveron alennus sai 
keskimääräistä enemmän kannatusta  

Yli 500 henkilöä työllistävistä yrityksistä yhteisöveron alentamisen valitsisi mieluiten 20 prosenttia ja 
nykymallin 13 prosenttia yrityksistä. Yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron veromalli saavat kuitenkin 
lähes 50 prosentin suosion yli 500 henkilöä työllistävien yritysten joukossa.  

Vastanneiden yritysten joukossa oli 23 pörssilistattua yritystä. Listatuista yrityksistä 61 prosenttia suosisi 
yhteisöveroa osingonjakohetkellä ja Viron veromallia. Yhteisöveron alentamista preferoisi 23 prosenttia ja 
nykymalliin tyytyväisiä on 10 prosenttia yrityksistä.   

Voitolliset ja vakavaraiset yritykset saavat kohtuullisen hintaista vieraan pääoman ehtoista 
investointirahoitusta tarvitsevansa määrän  

Yrityksistä 35 prosenttia on hakenut pankkilainaa tai muuta vieraan pääoman ehtoita investointirahoitusta 
viime vuosien aikana. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta hakeneista yrityksistä 64 prosenttia on saanut 
koko hakemansa määrän, 20 prosenttia vain osan hakemastaan määrästä ja 15 prosenttia ei ole saanut 
lainkaan hakemaansa investointirahoitusta. Mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä harvemmin yritys on 
saanut tarvitsemansa määrän. Yhteisöveron siirtoa osingonjakohetkelle ja Viron veromallia kannattavien 
yritysten joukossa yli viidennes yrityksistä ei ole saanut hakemaansa investointirahoitusta. 

Tärkeimmät syyt siihen, etteivät yritykset ole saaneet hakemaansa investointirahoitusta, ovat 
reaalivakuuksien puute ja yrityksen huono taloudellinen tilanne. Taloudellinen tilanne koostuu yrityksen 
vakavaraisuudesta ja kannattavuudesta.     

Mitä suurempi tarve yrityksillä on investoida lähivuosina, sitä useimmin yritys jakaa malitillisesti osinkoja     

Yrityksistä 30 prosenttia pyrkii jakamaan merkittävän osan voitosta osinkoina tai pyrkii pitämään 
osingonjaon vakaana ja kohtuullisena. Investointitarpeisiin varautuvaa ja vakavaraisuutta vahvistavaa 
maltillista osingonjakoa toteuttaa 39 prosenttia yrityksistä. Vajaalla neljänneksellä yrityksistä taloudellinen 
tilanne ei mahdollista juurikaan osingonmaksua.  

Alle kymmenen henkilön yrityksissä korostuu taloudellisen tilanteen vuoksi heikko osingonmaksu. 
Kokoluokaltaan 10-249  henkilön yrityksissä korostuu vakavaraisuutta vahvistava maltillinen osingonjako. 
Investointitarpeisiin varautuva maltillinen osingonjakotavoite korostuu 250-499 henkilön yrityksissä. Yli 500 
henkilön yrityksissä korostuu vuosittain vakaa ja kohtuullinen osingonjakotavoite.   

Yhteisö- ja osinkoverouudistus lisäisi merkittävästi kone- ja laite- sekä henkilöstöinvestointeja  

Yrityksistä 18 prosentilla on tarve lisätä merkittävästi kone- ja laiteinvestointejaan seuraavien kolmen 
vuoden aikana. Yleisintä merkittävä investointitarve on 50-249 ja 250-499 henkilön yrityksissä. Yrityksistä 
26 prosentilla on tarve lisätä merkittävästi henkilöstöinvestointejaan seuraavien kolmen vuoden aikana 

Yrityskyselyn mukaan yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron veromalli lisäisivät investointeja noin 20 
prosentilla, varausmalli reilulla kymmenellä prosentilla ja yhteisöveron alennus noin kymmenellä 
prosentilla.  
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Viron veromalli lisäisi yhteisö- ja osinkoveron tuottoa. Yhteisövero osingonjakohetkellä alentaa 
yhteisöveron tuottoa yhtä paljon kuin yhteisöveron alennus, mutta vähemmän kuin varausmalli. 

Kansantaloudelliset vaikutukset arvioidaan yrityskyselyssä neljän eniten kannatusta saaneen veromallin 
osalta. Tarkasteltavat neljä veromallia muuttavat yhteisö- ja osinkoveron tuottoa. 

Verohallinnon tieto yhteisöjen verotettavasta tulosta ei vastaa yhteisövero osingonjakohetkellä -mallin eikä 
Viron veromallin veropohjaa. Vertailukelpoinen veropohja on varsin lähellä kirjanpidon tulosta. Kirjanpidon 
tuloksesta ei malleissa juuri tehdä oikaisuja verotettavan tulon laskemiseksi (ei poistoeroja, varausten 
erilaista käsittelyä, vero-optimointia).  

Yhteisövero osingonjakohetkellä -mallissa ja Viron veromallissa verotettavan tulon laskennan pohjana on 
maksettujen osinkojen määrä. Maksetut osingot vuonna 2014 olivat 16,6 miljardia euroa. Tästä summasta 
on yritys kuitenkin ennen osingonjakoa jo maksanut yhteisöveron. Tämä tulee huomioida laskennassa. 

Yhteisövero osingonjakohetkellä -mallissa ja Viron veromallissa oletetaan, että osinkojen maksu vähenee 20 
-30 prosenttia, eli noin 3,3-5,0 miljardia euroa. Mikäli käyttäytymismuutos kohdistuisi pelkästään yhteisöjen
välillä ja luonnollisille henkilöille Suomessa maksettuihin osinkoihin (joihin käyttäytymismuutoksen
oletetaan kohdistuvan eniten), merkitsisi tämä näille osingonsaajille jopa 50-80 %:n osinkotulojen
vähenemistä. Suurempi käyttäytymismuutos osingonmaksussa on epätodennäköinen.

Jos osingonjako vähenee 20 prosenttia nykyisestä (eli 3,3 miljardia euroa), yhteisövero osingonjakohetkellä 
–mallin yhteisöveron tuotto vähenee 750 miljoonaa euroa. Jos osingonjako vähenee 30 prosenttia
nykyisestä (eli 5,0 miljardia euroa), yhteisövero osingonjakohetkellä –mallin yhteisöveron tuotto vähenee
1.250 miljoonaa euroa. Laskelmassa on otettu huomioon myös luonnollisille henkilöille maksettavien
osinkojen vähentymisestä aiheutuva verotulojen pieneneminen.

Viron veromallissa oletetaan, että yhteisövero nousee 26 prosenttiin. Tämä lisää yhteisöveron tuottoa. 
Mallissa luonnollisten henkilöiden osinkotuloista maksettava osinkovero poistuisi kokonaan. Tästä 
aiheutuisi 770 miljoonan euron vähennys verokertymään.  

Jos osingonjako vähenee 20 prosenttia, Viron veromallissa yhteisöveron ja osinkoveron tuotto vähenee 40 
miljoonaa euroa. Jos taas osingonjako vähenee 30 prosenttia, yhteisöveron ja osinkoveron tuotto vähenee 
620 miljoonaa euroa.  

Varausmallissa oletetaan, että osa yrityksistä ei hyödyntäisi varausmahdollisuutta kokonaisuudessaan. 
Tällöin varattujen erien osuus verotettavasta tuloksesta ei olisi välttämättä 30 %, vaan tätä alempi. Lisäksi 
varatuista varoista maksetaan myöhemmin yhteisövero, mikäli varoja ei käytetä investointeihin. Tämä 
alentaa varausmallin fiskaalisia vaikutuksia jatkossa. Jos efektiivinen varaus on 30 prosenttia, yhteisöveron 
tuotto vähenee 1.000 miljoonaa euroa.  Jos efektiivinen varaus on 20 prosenttia, yhteisöveron tuotto 
vähenee 590 miljoonaa euroa. Jos taas efektiivinen varaus on 10 prosenttia, yhteisöveron tuotto vähenee 
170 miljoonaa euroa. 

Yhteisöveron alennuksen vaikutus on laskettu verovuoden 2014 verotuoton perusteella. Jos 
yhteisöverokanta on 17,5 prosenttia, yhteisöveron tuotto vähenee 490 miljoonaa euroa.  

Palkkaperusteisten verojen kasvu ja työttömyysmenojen pieneneminen kompensoi yli puolet 
yhteisöveron tuoton laskusta. Samalla syntyy tuhansia työpaikkoja.   

Veromallien aiheuttama henkilöstöinvestointien kasvu parantaa välittömästi työllisyyttä. Kone- ja 
laiteinvestointien kasvu lisää kokonaistuotantoa ja parantaa näin välillisesti tuotantoa. Kansantaloudelliset 
vaikutukset arvioidaan työllisyyden paranemisen ja näin syntyvien palkkaperusteisten verotulojen ja 
pakollisten sosiaalivakuutusmaksutulojen kautta. Lisäksi otetaan huomioon työttömyyden vähenemisen 
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myötä tulevat julkisen menojen säästöt. Palkkaperusteisten verojen maksujen ”kokonaisveroasteen” 
oletetaan olevan 45 prosenttia. Yhden työttömän työllistymisen oletetaan tuovan vuodessa 10.000 euron 
säästöt julkiselle sektorille.  

Yhteisöveron siirto osingonjakohetkelle ja Viron veromalli lisäisivät sekä henkilöstöinvestointeja että kone- 
ja laiteinvestointeja noin 20 prosenttia. Investointien kasvu parantaisi työllisyyttä noin 20.500 henkilöä 
vuodessa. Työllisyyden parantuessa julkisen sektorin tulot (sekä verotulot että palkkaperusteiset 
sosiaalivakuutusmaksut) kasvaisivat ja julkisen sektorin menot pienenisivät. Työllisyyden lisäyksen 
vaikutuksen julkiseen talouteen arvioidaan olevan vajaat 750 miljoonaa euroa. 

Yhteisöveron siirto osingonjakohetkelle vähentää yhteisöveron tuottoa arviolta noin 1.000 miljoonaa euroa. 
Yhteisöveron tuotto alenee sitä enemmän, mitä enemmän osingot vähenevät. Osinkojen väheneminen ja 
voittovarojen kohdentaminen investointeihin tuo kasvua ja työpaikkoja. Julkisen talouden 
kokonaistarkastelussa yhteisöveron siirron osingonjakohetkelle dynaamiset vaikutukset rahoittaisivat n. 
75% välittömistä verovaikutuksista ja samalla syntyisi 20.500 työpaikkaa. 

Yhteenvetotaulukko: veromallien vaikutukset  

 Välittömät 
vaikutukset 
yhteisö- ja 
osinkoveroihin, 
miljoonaa € 

Työllisten 
määrän muutos, 
henkilöä 

Työllisyyden 
lisäyksen vaikutus 
julkiseen 
talouteen, 
miljoonaa euroa 

    
Yhteisövero osingonjakohetkellä (20 %)  -750 … -1240 20 500 730 
Viron veromalli (26 %, 0 %) -40 … -620 21 000 750 
Varausmalli (30 % voitosta investointeihin) -170 … -1000 11 000 390 
Yhteisöveron alennus (17,5 %) -390 … -590 9 500 340 

 

  



7 

Motivointi 

Suomen bruttokansantuotteen määrä tulee nykyennusteiden mukaan olemaan vuonna 2018 pienempi kuin 
vuonna 2008. Kansantalouden tulevaisuuden kehitystä voidaan arvioida toteutuneiden investointien avulla. 
Jos yritysten investoinnit eivät riitä korvaamaan pääoman kulumista, pääomakanta rapistuu. 
Pääomakannan rapistuminen heikentää tuottavuutta, työllisyyttä ja talouskasvua.  

Teollisuuden kiinteät investoinnit sekä tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit olivat vuonna 2014 
alhaisemmalla tasolla kuin vuonna 2005 (kuvio 1). Vuoden 2015 ennakkotietojen mukaan investointien 
määrä ei enää pienene.   

Kuvio 1. Yritysten kiinteiden investointien ja tutkimus- ja tuotekehitysinvestointien (kiintein hinnoin 2005= 
100; vasen kuva) kehitys sekä kiinteiden ja T&K –investointien ja kiinteän pääoman kulumisen (miljardia 
euroa käyvin hinnoin; oikea kuva) kehitys. Lähde: Tilastokeskus, kansantalouden tilipito.  

Yritysvero, investointi ja kasvu –tutkimuksella kartoitetaan eri yritysveromallien vaikutuksia yritysten 
investointeihin ja kasvuun. Tutkimuksessa tarkastellaan Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille 
suunnatulla kyselyllä monipuolisella tavalla yritysten toteutuneita investointeja ja tulevaisuuden 
investointitarpeita, investointien rahoituksen saatavuutta ja rahoituksen ehtoja, osingonjakopolitiikkaa 
sekä verojärjestelmän vaikutuksia yritysten tulevaisuuden investointeihin.  

Tutkimuksessa arvioidaan eri veromallien vaikutuksia yhteisöveron tuottoon. Tämän lisäksi arvioidaan sitä, 
kuinka paljon investointien määrää lisääntyisi yritysverouudistuksen vaikutuksesta. Investoinnit jaotellaan 
kolmeen eri osaan: kiinteisiin investointeihin, investointeihin henkilöstöön ja osaamiseen sekä 
investointeihin yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin.   

Eri veromallien investointivaikutuksia verrataan toisiinsa. Investointien kasvu lisää talouskasvua ja 
työllisyyttä. Työllisyyden paraneminen tuo lisää verotuloja julkiselle sektorille. Tutkimuksessa haarukoidaan 
yritysverouudistuksen kansantaloudellisia vaikutuksia.    
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Yrityskysely 2016 

 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille toteutettiin veromalli- ja investointikysely tammi-helmikuussa 
2016. Kyselyn perusjoukko oli noin 1.600 yritystä. Sähköpostikyselyyn vastasi 331 yritystä. Yrityskyselyyn 
vastanneissa korostuivat yli 50 henkilön yritykset. Näiden yritysten osuus vastanneiden joukossa oli kaksi-
kolme –kertaa suurempi kuin suomalaisessa yrityskentässä keskimäärin.   

 

 

Kuvio 2. Yrityskyselyyn 2016 vastanneiden yritysten kokojakauma verrattuna koko yrityskannan (pl 1-4 
henkilön yritykset) kokojakaumaan.   

 

Yrityskyselyssä kartoitettiin kattavasti yritysten taloudellista tilannetta, kasvunäkymiä ja 
osingonjakopolitiikkaa, investointirahoituksen saatavuutta ja rahoituksen ehtoja, yritysverotuksen 
muutostarpeita sekä yritysverotuksen vaikutuksia yritysten investointeihin (laatikko 1).    

 

Veromallit 

 

Vastaajille tarjottiin kahdeksan eri yritysveromallia, joista pyydettiin valitsemaan yrityksen näkökulmasta 
enintään kolme tärkeysjärjestyksessä mieluisinta. Kyselyssä ohjeistettiin, että tarkoitus on arvioida erilaisia 
yritysverojärjestelmiä sen valossa, mikä annetuista vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua 
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investoida Suomeen ja/tai saada ulkopuolista rahoitusta investointeihin. Eri vaihtoehdoissa esitettävien 
veroprosenttien todettiin olevan suuntaa-antavia eikä vastaajayritysten tarkoituksena ollut pohtia erilaisten 
yritysverojärjestelmien vaikutuksia valtiontalouteen.  

Seuraavaksi tarkastellaan veromallien kuvauksia (katso tarkemmin laatikko 1). Veromallien nimet oli 
tarkoituksella poistettu kyselystä, jotta vastaukset perustuisivat mallin kuvaukseen eikä nimeen.   

1. Nettovarallisuusvähennys (ACE-malli): Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan 
nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen. Osinkoverotuksen huojennuksia 
pienennettäisiin nykyisestä. 

2. Korkojen vähennysoikeuden rajoittaminen, yhteisöveron alentaminen (CBIT-malli): Yrityksen 
oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Yhteisöveroa 
laskettaisiin muutaman prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.  

3. Yhteisövero osingonjakohetkellä: Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla 
(20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. 
Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.  

4. Korotettu yhteisövero osingonjakohetkellä ja osinkoveron poisto (Viron yritysveromalli): 
Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa 
maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin 
kokonaan.  

5. Varausmalli: Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % 
voitostaan. Varaukseen siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia 
investointeja tai tappioita vastaan. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.   

6. Vapaat poisto-oikeudet: Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti 
vapaata poisto-oikeutta. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 

7. Yhteisöveron alentaminen: Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). 
Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 

8. Nykymalli: Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.  
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Laatikko 1: Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille suunnatun yrityskyselyn toteuttaminen 

Teknologiateollisuus ry:n jäsenyrityksille toteutettiin veromalli- ja investointikysely tammi-helmikuussa 
2016. Kyselyn perusjoukko oli noin 1.600 yritystä. Sähköpostikyselyyn vastasi 331 yritystä. 

Kyselyssä kartoitettiin kattavasti yritysten taloudellista tilannetta, kasvunäkymiä ja osingonjakopolitiikkaa, 
investointirahoituksen saatavuutta ja rahoituksen ehtoja, yritysverotuksen muutostarpeita sekä 
yritysverotuksen vaikutuksia yritysten investointeihin. 

Yrityksen taloudellista tilannetta kuvataan liikevaihdon ja henkilöstön määrällä, liikevoitolla, 
nettovarallisuudella, osingoilla ja vieraan pääoman määrällä. Yrityksiltä kysytään arvioita kasvunäkymistä ja 
osingonjakopolitiikasta. 

Kyselyn rahoitusosiossa selvitetään, ovatko yritykset hakeneet vieraan pääoman ehtoista rahoitusta. Jos 
ovat hakeneet, ovatko saaneet kokonaisuudessaan tarvitsemansa määrän, vai vain osan tai ei lainkaan. Jos 
rahoitusta ei ole saanut, mikä on ollut keskeinen syy siihen. Yrityksiltä kysytään myös rahoituksen hintaa. 

Yrityksiä pyydettiin arvioimaan kahdeksaa erilaista yritysveromallia. Eri vaihtoehdoissa esitetyt 
veroprosentit olivat suuntaa-antavia. Vastaajia ohjeistettiin arvioimaan eri veromalleja siitä näkökulmasta, 
mikä vaihtoehdoista parantaisi yrityksen kykyä ja halua investoida Suomeen ja / tai saada ulkopuolista 
rahoitusta investointeihin. 

Vastaajia pyydettiin valitsemaan yrityksensä näkökulmasta enintään kolme tärkeysjärjestyksessä 
mieluisinta yritysverotuksen kehittämislinjaa. Veromallien kuvaukset vastaavat kyselyssä olleita kuvauksia. 

Mallit 1 ja 2 pyrkivät neutralisoimaan vieraan pääoman (lainarahoituksen) ja oman pääoman ehtoisen 
rahoituksen kohtelun verotuksessa: 

1) Yritys saisi tehdä verotettavasta tuloksestaan nettovarallisuuden suuruudesta riippuvan vähennyksen,
kun nykyisellään tätä oikeutta ei ole. Vähennys laskettaisiin seuraavasti: yrityksen nettovarallisuus x
Suomen valtionlainan korkoprosentti (tällä hetkellä n. 1%). Yrityksen todellinen veroaste laskisi, riippuen
yhtiön nettovarallisuuden määrästä. Osinkoverotuksen huojennuksia pienennettäisiin nykyisestä.

2) Yrityksen oikeutta vähentää korkomenoja verotettavasta tuloksesta rajoitettaisiin entisestään. Tämä
koskisi myös pankki- tai muun vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen korkomenoja. Nykyisellään yrityksillä
on lähtökohtaisesti oikeus vähentää korkomenot kokonaisuudessaan. Konserniyritysten välillä maksettujen
korkomenojen vähennysoikeutta on kuitenkin rajoitettu.* Yhteisöveroa laskettaisiin muutaman
prosenttiyksikön. Osinkoverotus pysyisi entisellään.

Huom: * Nykyisellään konserniyritysten välisten maksamien nettokorkomenojen (korkotulot-korkomenot) 
vähennyskelpoisuutta on rajattu, mikäli nettokorkomenoja on yli 500 000 euroa vuodessa ja niiden määrä 
ylittää 25 % oikaistusta elinkeinotoiminnan tuloksesta. Rajoitus koskee kansallisia ja rajat ylittäviä 
korkosuorituksia. 

Mallien 3-4 tavoitteena olisi siirtää yritysverotusta siihen hetkeen, kun voittoa maksetaan omistajille. 
Tällöin yrityksille jäisi enemmän omaa pääomaa ja lainarahoituksen tarve vähenisi.  

3) Yrityksen voittoa verotettaisiin nykyisellä yhteisöverokannalla (20%) siinä vaiheessa, kun osinkoa
maksetaan. Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.

4) Yrityksen voittoa verotettaisiin yhteisöverokannalla (noin 26%) siinä vaiheessa, kun osinkoa maksetaan.
Yritykseen jätettäviä voittoja ei verotettaisi. Osinkoverotuksesta luovuttaisiin kokonaan.
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Muut veromallit:  
 
5) Yritys saisi muodostaa varauksen, johon se voisi siirtää vuosittain esim. 30 % voitostaan. Varaukseen 
siirretyistä varoista ei maksettaisi veroa, mikäli varausta puretaan tulevia investointeja tai tappioita 
vastaan. Mikäli varausta ei käytettäisi investointeihin tai tappioita vastaan, varaus purkautuisi viimeistään 
kuudentena vuonna varauksen luomisesta ja olisi veronalaista tuloa. Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.  
 
6) Yrityksen käyttöomaisuuden poisto-oikeutta laajennettaisiin kohti vapaata poisto-oikeutta. 
Osinkoverotus säilyisi nykyisellään.  
 
7) Yhteisöveroastetta laskettaisiin edelleen (esim. 17-18 %:iin). Osinkoverotus säilyisi nykyisellään. 
 
8) Yritysverotus ja osinkoverotus säilyvät nykyisellään.  
 
9) Muu malli, mikä? _________________________________ 
 
Valitun mieluisimman veromallin vaikutuksia yritysten lähivuosien investointeihin Suomeen tarkastellaan 
sekä kvalitatiivisesti (luokiteltuna merkittävästi, jonkin verran tai ei juuri lainkaan) että kvantitatiivisesti. 
Jälkimmäinen perustuu yritysten arviointeihin toteutuneiden investointien arvosta ja toteutettavien 
investointien arvosta. Toteutettavien investointien arvon ja toteutuneiden investointien arvon erotus 
mahdollistaa veromallin investointivaikutusten arvioinnin.  
 
Kyselyssä yritysten investoinnit on jaettu kolmeen osaan: kiinteisiin investointeihin, investointeihin 
henkilöstöön ja osaamiseen sekä investointeihin yritysostoihin ja muihin yritysjärjestelyihin. Kiinteillä 
investoinneilla tarkoitetaan tässä mm. kone- ja laitehankintoja, tuotantokapasiteetin laajentamista tai 
korvaamista, automaation lisäämistä, digitaalisuuden lisäämistä, robotiikan lisäämistä ja 
ohjelmistohankintoja. Investoinneilla henkilöstöön ja osaamiseen tarkoitetaan mm. uuden henkilöstön 
rekrytointia, panostuksia T&K-toimintaan ja koulutusta.  
 
Kyselyyn vastanneista 331 yrityksestä 77 prosentilla vastaajana oli toimitusjohtaja. Talousjohtaja tai 
talouspäällikkö oli vastaajana 11 prosentissa yrityksissä. Suomalaisomisteisten yritysten osuus oli 65 
prosenttia ja ulkomaisomisteisten osuus 19 prosenttia. Vastanneista 16 prosenttia piti edustamaansa 
yritystä ”sekaomisteisena” yrityksenä.    



12 
 

 
 
Liitekuvio 1. Vastaajajoukon (331 yritystä) rakenne. 
 

 

Kasvuun ja investointeihin kannustavat parhaiten mallit, joissa yritysverotusta myöhennetään 
osingonjakohetkeen. 

 

Yritysten mielestä yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron veromalli ovat suosituimmat veromallit (kuvio 
3). Noin kolmannes yrityksistä pitää näitä mieluisimpana. Yrityksistä 13 prosenttia valitsisi mieluiten 
varausmallin ja seitsemän prosenttia yhteisöveron alentamisen. Nykyistä veromallia pitää mieluisimpana 
neljä prosenttia yrityksistä. Muiden mallien suosio jää hyvin vähäiseksi.   

Eri veromallien suosio yritysten keskuudessa poikkeaa hieman yrityksen koon mukaan (kuvio 4). Yli 500 
henkilöä työllistävistä yrityksistä yhteisöveron alentamisen valitsisi mieluiten 20 prosenttia ja nykymallin 13 
prosenttia yrityksistä. Yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron veromalli saavat kuitenkin lähes 50 
prosentin suosion yli 500 henkilöä työllistävien yritysten joukossa.  

Ulkomaalaisomisteisista yrityksistä 13 prosenttia suosisi yhteisöveron alentamista ja 21 prosenttia 
varausmallia (kuvio 5). Viron veromalli (35 prosenttia) on suositumpi näiden yritysten kuin yhteisövero 
osingonjakohetkellä (25 prosenttia).   

Vastanneiden yritysten joukossa oli 23 pörssilistattua yritystä. Listatuista yrityksistä yhteensä 59 prosenttia 
suosisi joko yhteisöveroa osingonjakohetkellä tai Viron veromallia (kuvio 6). Yhteisöveron alentamista 
preferoisi 23 prosenttia ja nykymalliin tyytyväisiä on 9 prosenttia yrityksistä.   

 



13 
 

 

Kuvio 3. Yritysten mielestä mieluisin yritysveromalli, prosenttia vastaajista (vastauksia 331). 

 

 

 

Kuvio 4. Yritysten mielestä mieluisin yritysveromalli yrityskoon mukaan jaoteltuna, prosenttia vastaajista 
(vastauksia 331). 
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Kuvio 5. Yritysten mielestä mieluisin yritysveromalli omistuksen mukaan jaoteltuna, prosenttia vastaajista 
(vastauksia 331). 

 

 

Kuvio 6. Yritysten mielestä mieluisin yritysveromalli pörssilistautumisen mukaan jaoteltuna, prosenttia 
vastaajista (vastauksia 331). 

 

Yritysten mieluisimpia veromalleja voidaan tarkastella myös useiden muiden taustamuuttujien mukaan 
eriteltynä (kuvioita saatavilla tekijöiltä). Viron veromallin suosio verrattuna yhteisöveroon 
osingonjakohetkellä kasvaa, kun liikevoiton osuus liikevaihdosta ja osinkojen osuus liikevaihdosta kasvavat. 
Niiden yritysten joukossa, joilla on merkittäviä investointitarpeita (kiinteät investoinnit) lähivuosina, 
suosituin malli on yhteisövero osingonjakohetkellä. Varausmallin kannatus on merkittävien 
investointitarpeiden yritysten joukossa keskimääräistä suurempaa.      
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Yritysten investointien rahoitus  

 

Yrityksistä 35 prosenttia on hakenut pankkilainaa tai muuta vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta 
(kuvio 7). Selvästi yleisemmin vieraan pääoman ehtoista rahoitusta ovat hakeneet 10-49 henkilön ja 50-249 
henkilön yritykset. Niistä neljä kymmenestä on hakenut investointirahoitusta viime vuosina. Yhteisöveron 
siirtoa osingonjakohetkelle kannattavista 41 prosenttia on hakenut investointirahoitusta viime vuosina.  

Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta hakeneista yrityksistä 64 prosenttia on saanut koko hakemansa 
määrän, 20 prosenttia vain osan hakemastaan määrästä ja 15 prosenttia ei ole saanut lainkaan hakemaansa 
investointirahoitusta (kuvio 8). Mitä pienempi yritys on kyseessä, sitä harvemmin yritys on saanut 
tarvitsemansa määrän. Yhteisöveron siirtoa osingonjakohetkelle ja Viron veromallia kannattavien yritysten 
joukossa yli viidennes yrityksistä ei ole saanut hakemaansa investointirahoitusta.  

Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta saaneista yrityksistä neljänneksen mielestä rahoituksen ehdot ovat 
olleet kohtuuttoman kalliita (kuvio 9). Mitä pienempi yritys, sitä useimmin rahoituksen ehdot ovat 
tuntuneet kalliilta.       

 

 

Kuvio 7. Pankki- tai muuta vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta hakeneiden yritysten (kyllä) 
osuus (%) jaoteltuna yrityksen koon, mieluisimman yritysveromallin ja yrityksen ulkomaalaisomisteisuuden 
mukaan (vastaajia 298). 
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Kuvio 8. Pankki- tai muuta vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta saaneiden yritysten (kyllä) osuus 
(%) jaoteltuna yrityksen koon, mieluisimman yritysveromallin ja yrityksen ulkomaalaisomisteisuuden 
mukaan (vastaajia 103). 

 

Kuvio 9. Niiden yritysten osuus (%), joiden mielestä niiden saama tai niille tarjottu pankki- tai muuta vieraan 
pääoman ehtoinen investointirahoitus on ollut ehdoiltaan yritysten mielestään kohtuuttoman kallista 
jaoteltuna yrityksen koon ja mieluisimman veromallin mukaan (vastaajia 103).  
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Kuvio 10. Pankki- tai muuta vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta saaneiden yritysten (kyllä), 
osan saaneiden (osan) ja ei-saaneiden (ei) keskimääräinen liiketulos, nettovarallisuus ja osingot 
suhteutettuna liikevaihtoon (vastaajia 87, joilla kaikki tarvittavat tiedot).  
 

Tärkeimmät syyt siihen, etteivät yritykset ole saaneet hakemaansa investointirahoitusta, ovat 
reaalivakuuksien puute ja yrityksen taloudellinen tilanne. Taloudellisesta tilanne koostuu yrityksen 
vakavaraisuudesta, kannattavuudesta ja mahdollisesta luottoluokituksesta.     

Niiden yritysten joukossa, jotka ovat saaneet koko tarvitsemansa investointirahoituksen, liiketuloksen 
osuus liikevaihdosta on keskimäärin seitsemän prosenttia, nettovarallisuuden osuus liikevaihdosta on 25 
prosenttia ja osinkojen osuus liikevaihdosta on viisi prosenttia (kuvio 10). Niiden yritysten joukossa, jotka 
ovat saaneet vain osan investointirahoituksesta, liiketuloksen osuus liikevaihdosta on keskimäärin kaksi 
prosenttia, nettovarallisuuden osuus liikevaihdosta on 11 prosenttia ja osinkojen osuus liikevaihdosta on 
prosentti. Yritykset, jotka eivät ole saaneet investointirahoitusta, liiketuloksen osuus liikevaihdosta on 
keskimäärin nolla.  

Vaikka havaintojen määrä tässä tarkastelussa jää aika pieneksi, on tutkimuksen tulos kuitenkin selkeä. 
Yritykset saavat vieraan pääoman ehtoista investointirahoitusta silloin, kun kaksi ehtoa täyttyy 
samanaikaisesti: yritys on voitollinen ja yrityksen nettovarallisuus on kohtuullinen. 

Tämä on vastoin yleisesti julkisessa keskustelussa olevaa näkemystä siitä, että hyvät investointihankkeet 
saavat rahoitusta ja huonoja hankkeita ei pidä rahoittaa. Nykyisessä taloustilanteessa noin kolmannes 
yrityksistä ei tee juurikaan voittoa. Näissä yrityksissä varmasti syntyisi myös tulevaisuudessa voittoa 
tuottavia innovaatioita ja investointihankkeita, jos yritykset saisivat rahoitusta. Todennäköisesti näiden 
yritysten toimintasuunnitelma investointihankkeiden toteuttamiseksi on: lähiajan voiton saamiseksi 
saneerataan, tehostetaan ja vähennetään henkilöstöä. Tämä toimintasuunnitelma saattaa olla 
välttämätöntä, vaikka investointihankkeen myötä syntyisi kannattavaa kasvua ja henkilöstön 
palkkaamistarvetta. 
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  Yritysten investointitarpeet ja mieluisimman veromallin vaikutus investointeihin 

  

Kiinteillä Investoinneilla tarkoitetaan kone- ja laitehankintoja, tuotantokapasiteetin laajentamista tai 
korvaamista, automaation lisäämistä, digitaalisuuden lisäämistä, robotiikan lisäämistä ja 
ohjelmistohankintoja.    

Yrityksistä 18 prosentilla on tarve lisätä merkittävästi kiinteitä investointejaan seuraavien kolmen vuoden 
aikana (kuvio 11). Yleisintä merkittävä investointitarve on 50-249 ja 250-499 henkilön yrityksissä.  Kolmella 
neljästä yrityksestä on tarve lisätä investointejaan jonkin verran.  

Yrityksistä 29 prosenttia arvioi mieluisimman veromallinsa käyttöönoton lisäävän merkittävästi yrityksensä 
kiinteitä investointeja ja 44 prosenttia arvioi kiinteiden investointien lisääntyvän jonkin verran (kuvio 12). 
Kokoluokaltaan pienemmillä yrityksillä investointiensa merkittävään lisääntymiseen luottavien osuus oli 
yleisempää kuin isommissa yrityksissä. Yhteisöveron osingonjakohetkellä ja Viron veromallien valinneiden 
joukossa merkittävä kiinteiden investointien lisäys oli keskimääräistä yleisempää.      

 

 

Kuvio 11. Yritysten, joilla on tarve tehdä kiinteitä investointeja Suomeen seuraavien kolmen vuoden aikana, 
osuus (%) jaoteltuna yrityksen koon, ulkomaisomistajuuden ja listautumisen mukaan (vastaajia 331). 
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Kuvio 12. Niiden yritysten, jotka arvioivat ehdottavansa veromallien käyttöönoton vaikuttavan kiinteisiin 
investointeihin, osuus (%) jaoteltuna yrityksen koon, mieluisimman veromallin, investointitarpeen ja 
ulkomaisomistajuuden mukaan (vastaajia 292). (Vastausvaihtoehtona oli investointien väheneminen.) 

 

Investoinneilla henkilöstöön ja osaamiseen tarkoitetaan uuden henkilöstön rekrytointia, panostuksia T&K-
toimintaan ja koulutusta. 

Yrityksistä 26 prosentilla on tarve lisätä merkittävästi henkilöstöinvestointejaan seuraavien kolmen vuoden 
aikana (kuvio 13). Yleisintä merkittävä tarve investoida henkilöstöön on 10- 500 henkilön yrityksissä.  Lähes 
70 prosentilla yrityksestä on tarve lisätä henkilöstöinvestointejaan jonkin verran.  

Yrityksistä 21 prosenttia arvioi mieluisimman veromallinsa käyttöönoton lisäävän merkittävästi yrityksensä 
henkilöstöinvestointeja ja 49 prosenttia arvioi niiden lisääntyvän jonkin verran (kuvio 14). Kokoluokaltaan 
pienemmillä yrityksillä investointiensa merkittävään lisääntymiseen luottavien osuus oli yleisempää kuin 
isommissa yrityksissä. Yhteisöveron osingonjakohetkellä ja Viron veromallien valinneiden joukossa 
merkittävä investointien lisäys henkilöstöön ja osaamiseen oli keskimääräistä yleisempää.      
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Kuvio 13. Yritysten, joilla on tarve tehdä henkilöstöinvestointeja Suomeen seuraavien kolmen vuoden 
aikana, osuus (%) jaoteltuna yrityksen koon, ulkomaisomistajuuden ja listautumisen mukaan (vastaajia 
288). 

 

 

Kuvio 14. Niiden yritysten, jotka arvioivat ehdottavansa veromallien käyttöönoton vaikuttavan 
henkilöstöinvestointeihin, osuus (%) jaoteltuna yrityksen koon, mieluisimman veromallin, investointitarpeen 
ja ulkomaisomistajuuden mukaan (vastaajia 284). (Vastausvaihtoehtona oli investointien väheneminen.) 
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Kuvio 15. Yritysten, joilla on tarve kasvaa ja investoida yritysjärjestelyjen kautta seuraavien kolmen vuoden 
aikana, osuus (%) jaoteltuna yrityksen koon, ulkomaisomistajuuden ja listautumisen mukaan (vastaajia 
283). 

Kuvio 16. Niiden yritysten, jotka arvioivat ehdottavansa veromallien käyttöönoton vaikuttavan kasvuun ja 
investointeihin yritysjärjestelyjen kautta, osuus (%) jaoteltuna yrityksen koon, mieluisimman veromallin, 
investointitarpeen ja ulkomaisomistajuuden mukaan (vastaajia 257). (Vastausvaihtoehtona oli investointien 
väheneminen.) 
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Kiinteiden investointien ja henkilöstöinvestointien lisäksi yritykset voivat investoida yritysjärjestelyihin.  

Yrityksistä 11 prosentilla on suunnitelmissa investoida ja kasvaa merkittävästi yritysjärjestelyjen kautta 
seuraavien kolmen vuoden aikana (kuvio 15). Yleisintä merkittävä tai jonkin verran tarve investoida 
yritysjärjestelyihin on yli 250 henkilön yrityksissä. 

Yrityksistä 23 prosenttia arvioi mieluisimman veromallinsa käyttöönoton lisäävän merkittävästi yrityksensä 
investointeja yritysjärjestelyihin ja 28 prosenttia arvioi investointien yritysjärjestelyin lisääntyvän jonkin 
verran (kuvio 16). Kokoluokaltaan pienemmillä yrityksillä investointiensa merkittävään lisääntymiseen 
luottavien osuus oli yleisempää kuin isommissa yrityksissä. Yhteisöveron osingonjakohetkellä ja Viron 
veromallien valinneiden joukossa merkittävä yritysjärjestelyinvestointien lisäys oli keskimääräistä 
yleisempää.      

 

Yritysten osingonjakopolitiikka 

 

Yritysten osingonjakopolitiikka eriteltiin viiden tavoitteen mukaan: i) merkittävä osa voitosta jaetaan 
osinkona, ii) vuosittain vakaa ja kohtuullinen osingonjakotavoite, iii) investointitarpeisiin varautuva 
maltillinen osingonjako, iv) vakavaraisuutta vahvistava maltillinen osingonjako ja v) taloudellisen tilanteen 
vuoksi vähäinen osingonjako.  Yrityksistä 30 prosenttia pyrkii jakamaan merkittävän osan voitosta osinkoina 
tai pyrkii pitämään osingonjaon vakaana ja kohtuullisena (kuvio 17). Yrityksistä 39 prosenttia pyrkii 
jakamaan maltillisesti osinkoja varautuakseen lähivuosien investointitarpeisiin tai vahvistamaan 
vakavaraisuuttaan. Vajaalla neljänneksellä yrityksistä taloudellinen tilanne ei mahdollista juurikaan 
osingonmaksua.  

Alle kymmenen henkilön yrityksissä korostuu taloudellisen tilanteen vuoksi heikko osingonmaksu. 
Kokoluokaltaan 10-249 henkilön yrityksissä korostuu vakavaraisuutta vahvistava maltillinen osingonjako. 
Investointitarpeisiin varautuva maltillinen osingonjakotavoite korostuu 250-499 henkilön yrityksissä. Yli 500 
henkilön yrityksissä korostuu vuosittain vakaa ja kohtuullinen osingonjakotavoite.   

Yrityksistä, joiden mieluisin veromalli on yhteisövero osingonjakohetkellä, 25 prosenttia pyrkii jakamaan 
maltillisesti osinkoja varautuakseen lähivuosien investointitarpeisiin ja 24 prosenttia pyrkii jakamaan 
maltillisesti osinkoja parantaakseen vakavaraisuuttaan. Viron veromallin valinneiden ja varausmallin 
valinneiden joukossa maltillisen osingonjako tavoitteen valitsi 38 prosenttia yrityksistä. Mitä suurempi tarve 
yrityksillä on investoida lähivuosina, sitä useimmin yritysten osingonjakotavoite on maltillinen osingonjako.     
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Kuvio 17. Yritysten keskeinen osingonjakopolitiikka tavoitteen mukaan (% yrityksistä) jaoteltuna yrityksen 
koon, mieluisimman veromallin, investointitarpeen ja ulkomaisomisteisuuden mukaan (vastaajia 298).   

 

Veromallin vaikutukset investointeihin 

 

Edellä kuvioissa 11 - 16 yrityksiltä on kysytty investointitarvetta ja mieluisimman veromallin vaikutuksia 
investointeihin laadullisella asteikolla (kasvaa merkittävästi – kasvaa jonkin verran – ei vaikutusta 
investointeihin – vähentää investointeja). Tämän lisäksi yrityksiltä kysyttiin toteutuneiden investointien 
arvoa keskimäärin vuodessa viimeisen kolmen vuoden aikana ja pyydettiin arvioimaan investointien arvoa 
keskimäärin vuodessa seuraavien kolmen vuoden aikana. Euromääräisellä investointien muutosarviolla 
pystytään päättelemään investointien kasvun kansantaloudellista vaikutusta. Eri yritysten mielipiteille 
saadaan näin euromääräiset painoarvot.      

Ensimmäisessä vaiheessa yritykset jaoteltiin sen mukaan, mikä on niiden mieluisin veromalli. Mieluisimman 
veromalliluokan yritysten ilmoittamat investoinnit – jaoteltuna kiinteisiin investointeihin ja 
henkilöstöinvestointeihin - laskettiin yhteen sekä toteutuneiden että tulevien investointien osalta erikseen.  
Vertaamalla kunkin veromalliluokan tulevia investointeja toteutuneisiin investointeihin saatiin yritysten 
arvio investointien kasvuksi kussakin veromalliluokassa.  

Toisessa vaiheessa laskettiin ”puhdistettu investointien kasvuarvio” kussakin veromalliluokassa kiinteille ja 
henkilöstöinvestoinneille erikseen:    

Puhdistettu investointien kasvuarvio (%) =kyselyn investointien kasvuarvio (%) 
– EK:n investointikyselyn investointien kasvuarvion ja VM:n investointien kasvuarvion 
keskiarvo (9 %) 
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”Puhdistuksen” tarkoituksena on eristää tulevaisuuden investointiarvioista mieluisimman veromallin 
vaikutus muista investointeihin vaikuttavista tekijöistä. Alkuperäisenä tarkoituksena oli käyttää 
puhdistukseen niiden yritysten investointien kasvuarvioita, joiden mielestä nykyinen veromalli olisi kaikkein 
mieluisin. Valitettavasti niitä nykymallin valinneita, joiden vastauksista voitiin laskea investointien 
kasvuarvio, oli vain kaksi. Koska kyseisten yritysten investointien arvot poikkesivat toisistaan, ei tätä 
puhdistustapaa voitu hyödyntää. Vaihtoehtona käytettiin Elinkeinoelämän keskusliitoon (EK) 
investointikyselyn investointien kasvuarvion (12,6 % teollisuus) ja Valtiovarainministeriön investointien 
kasvuarvion (5 %) keskiarvoa.      

Kolmannessa vaiheessa tehdään arvio siitä, miten yritysten investoinnit kasvaisivat yrityksissä siinä 
tilanteessa, että niiden mieluisin veromalli ei toteutuisi. (Kyselyteknisesti ei haluttu edetä siten, että kaikilta 
yrityksiltä olisi kysytty tulevien investointien arvo kaikkien kahdeksan veromallin tapauksessa). Eri 
veromallien investointivaikutusten arviointi niiden yritysten parissa, jotka eivät ko. veromallia valinneet, 
perustuu veromallien kokonaissuosituimmuuteen (kuvio 3 ja yritysten arviot toiseksi ja kolmanneksi 
suosituimmasta veromallista). Tämä johti seuraavaan päättelysääntöön: 

 Yhteisövero osingonjakohetkellä: muiden kuin tämän vaihtoehdon valinneiden investoinnit 
kasvaisivat puolet siitä, mitä mieluisimmassa veromallissa. 

 Viron yritysveromalli: muiden (pl yhteisöveron alentamista toivovien) kuin tämän vaihtoehdon 
valinneiden investoinnit kasvaisivat puolet siitä, mitä mieluisimmassa veromallissa. Yhteisöveron 
alentamista toivovien investoinnit eivät kasva. 

 Varausmalli: muiden kuin tämän vaihtoehdon valinneiden investoinnit kasvaisivat neljänneksen 
siitä, mitä mieluisimmassa veromallissa. 

 Yhteisöveron alennus: muiden kuin tämän vaihtoehdon valinneiden investoinnit kasvaisivat 
neljänneksen siitä, mitä mieluisimmassa veromallissa. 

 

Neljännessä vaiheessa eri investointiarvio yhdistetään painotettuna (painoina toteutuneet investoinnit) 
keskiarvona kullekin veromallille kiinteille ja henkilöstöinvestoinneille erikseen.  Yhteisövero 
osingonjakohetkellä ja Viron veromalli lisäisivät investointeja noin 20 prosentilla, varausmalli reilulla 
kymmenellä prosentilla ja yhteisöveron alennus noin kymmenellä prosentilla (kuvio 18). 
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Kuvio 18. Veromallin vaikutus yritysten kiinteisiin investointien ja henkilöstöinvestointien kasvuun, 
prosenttia. (N kertoo mieluisimman veromallin valinneiden lukumäärän kussakin luokassa.)  

 

Veromallien vaikutukset yksityisen sektorin investointeihin  

 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen (ETLA) tietokannan mukaan yritysten kiinteiden investointien arvo on 
noin 14,8 miljardia euroa. Veromallien vaikutus kiinteisiin investointeihin saadaan kertomalla kiinteiden 
investointien muutos kantaluvulla (14,8 miljardia euroa) (taulukko 1). 

Investoinneilla henkilöstöön ja osaamiseen tarkoitetaan tässä tutkimuksessa uuden henkilöstön 
rekrytointia, panostuksia T&K-toimintaan ja koulutusta. Koska tässä tarkastelussa painopisteenä ovat uudet 
työpaikat ja niiden kautta julkiselle sektorille syntyvät työpaikat (Suomen taloudellisesta tilanteesta 
palkkojen nousun oletetaan hyvin maltillista tarkasteluperiodina olevan kolmen vuoden aikana), 
tarkastellaan nettorekrytointeja: 

Nettorekrytoinnit = bruttorekrytoinnit – työntekijöiden vaihtuvuus = eläkkeelle siirtyneet + työllisyyden 
muutos.  

Vaikka yksittäisen yrityksen näkökulmasta jokainen työntekijän rekrytointi on merkittävä investointi, koko 
yksityisen sektorin tarkastelussa työntekijöiden vaihtuvuutta (työntekijöiden siirtymät vanhasta työpaikasta 
uuteen yksityisen sektorin sisällä) ei oteta tarkastelussa huomioon.  

Eläketurvakeskuksen arvioiden mukaan eläkkeelle on jäänyt noin 73.000 henkilöä vuodessa. Yksityiseltä 
sektorilta on jäänyt eläkkeelle arviolta noin 48.900 henkilöä. Yksityisen sektorin työllisyys on vähentynyt 
noin 8.000 henkilöä. Laskennassa käytetään nettorekrytointien määränä 40.900 henkilöä.  
Nettorekrytoinnit on muutettu arvoksi 3.500 euron kuukausipalkalla ja 30 prosentin työnantajamaksuilla. 



26 
 

Taulukko 1. Veromallin vaikutukset yksityisen sektorin kone- ja laiteinvestointeihin sekä 
henkilöstöinvestointeihin, miljoonaa euroa vuodessa. 

 Kone- ja laiteinvestoinnit Henkilöstöinvestoinnit 
   
Yhteisövero osingonjakohetkellä (20 %)  3 010 500 
Viron veromalli (26 %, 0 %) 2 730 600 
Varausmalli (30 % voitosta investointeihin) 1 660 260 
Yhteisöveron alennus (17,5 %) 1 320 240 

 

Yhteisövero osingonjakohetkellä ja Viron veromalli lisäisivät kiinteitä investointeja 2,7 – 3,0 miljardia euroa 
ja henkilöstöinvestointeja 500 – 600 miljoonaa euroa. Varausmallin ja yhteisöveron alennuksen vaikutukset 
jäävät noin puoleen.      

 

Veromallien vaikutukset yhteisöveron tuottoon 

 

Tarkasteltavat neljä veromallia muuttavat yhteisö- ja osinkoveron tuottoa.  Sen arvioimiseksi osinkoja 
täytyy tarkastella yksityiskohtaisesti.  Vuonna 2014 maksettujen osinkojen kokonaismäärä oli 16,6 miljardia 
euroa. Summa jakautuu seuraavasti: noin 8,8 miljardia euroa ulkomaille maksettuja osinkoja, yhteisöjen 
välisiä osinkoja Suomessa noin 3,8 miljardia euroa (josta noin 1,3 miljardia euroa eläkeyhtiöille ja 
luottolaitoksille) ja noin 4,0 miljardia euroa luonnollisille henkilöille. 

Ulkomailla olevat osingonsaajat odottavat usein tasaista vuotuista osinkotuottoa. Samoin institutionaaliset 
sijoittajat odottavat tasaista osinkotuloa. Siten jäljelle jää noin 6,5 miljardin euron osinkopotti, johon 
yritysveromallin muutoksen aiheuttama käyttäytymismuutos vaikuttaisi eniten (Suomessa yhteisöjen välillä 
ja luonnollisille henkilöille maksetut osingot).  

Yhteisövero osingonjakohetkellä mallissa ja Viron veromallissa oletetaan, että osinkojen maksu vähenee 20 
-30 prosenttia, eli noin 3,3-5,0 miljardia euroa. Mikäli käyttäytymismuutos kohdistuisi pelkästään yhteisöjen 
välillä ja luonnollisille henkilöille Suomessa maksettuihin osinkoihin, merkitsisi tämä näille osingonsaajille 
jopa 50-80 %:n osinkotulojen vähenemistä. Tätä suurempi käyttäytymismuutos osingonmaksussa on 
epätodennäköinen.  

Varausmallissa oletetaan, että 10,1 miljardin euron osinkotuoton osalta (60 prosenttia maksetuista 
osingoista, sis. institutionaaliset sijoittajat ja ulkomailla sijaitsevat osingonsaajat) varausmahdollisuutta ei 
hyödynnettäisi kokonaisuudessaan, vaan osingonmaksu jatkuisi vakaana.  

Yhteisövero osingonjakohetkellä:  

Yhteisövero osingonjakohetkellä -mallissa verotettavan tulon laskennan pohjana on maksettujen osinkojen 
määrä. Maksetut osingot vuonna 2014 olivat 16,6 miljardia euroa. Tästä summasta on yritys kuitenkin 
ennen osingonjakoa jo maksanut yhteisöveron. Tämä tulee huomioida verotettavan tulon laskemisessa. 
Vaihtoehdot:  

• Korotetaan summaa maksetun yhteisöveron määrällä. Veropohjaksi tulee 20,75 miljardia euroa, josta 
yhteisöveron määrä on 20 % = 4,15 miljardia euroa. 

• Lasketaan verotettava tulo maksettujen osinkojen määrästä, jolloin verokanta on 20/80 = 25 %. 
Yhteisöveron määrä on 16,6 miljardia euroa kertaa 25 % = 4,15 miljardia euroa.  
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Verohallinnon tieto yhteisöjen verotettavasta tulosta ei vastaa tämän yhteisöveromallin veropohjaa. 
Vertailukelpoinen veropohja on varsin lähellä kirjanpidon tulosta. Kirjanpidon tuloksesta ei mallissa juuri 
tehdä oikaisuja verotettavan tulon laskemiseksi (ei poistoeroja, varausten eri käsittelyä, vero-optimointia). 

Jos osingonjako vähenee 20 prosenttia nykyisestä (eli 3,3 miljardia euroa), yhteisövero osingonjakohetkellä 
–mallin yhteisöveron tuotto vähenee 750 miljoonaa euroa. Jos osingonjako vähenee 30 prosenttia
nykyisestä (eli 5,0 miljardia euroa), yhteisövero osingonjakohetkellä –mallin yhteisöveron tuotto vähenee
1.250 miljoonaa euroa. Laskelmassa on otettu huomioon myös luonnollisille henkilöille maksettavien
osinkojen vähentymisestä aiheutuva verotulojen pieneneminen.

Viron veromalli: 

Viron veromallissa verotettavan tulon laskennan pohjana on maksettujen osinkojen määrä. Maksetut 
osingot vuonna 2014 olivat 16,6 miljardia euroa. Tästä summasta on yritys kuitenkin ennen osingonjakoa jo 
maksanut yhteisöveron. Tämä tulee huomioida veropohjan laskemisessa. Vaihtoehdot:  

• Korotetaan veropohjaa maksetun yhteisöveron määrällä. Veropohjaksi tulee 20,75 miljardia euroa,
josta yhteisöveron määrä on 26 % = 5,4 miljardia euroa.

• Lasketaan verotettava tulo maksettujen osinkojen määrästä, jolloin verokanta on 26/74 = 35 %.
Yhteisöveron määrä on 16,6 miljardia kertaa 35 % = 5,83 miljardia euroa.

• Ero johtuu siitä, että korotus maksetun veron määrällä tehdään 20 prosentin verokannan mukaan.

Verohallinnon tieto yhteisöjen verotettavasta tulosta ei vastaa tämän yhteisöveromallin veropohjaa. 
Vertailukelpoinen veropohja on varsin lähellä kirjanpidon tulosta. Kirjanpidon tuloksesta ei mallissa juuri 
tehdä oikaisuja verotettavan tulon laskemiseksi (ei poistoeroja, varausten eri käsittelyä, vero-optimointia). 

Luonnollisten henkilöiden osinkotuloista maksettava osinkovero poistuisi kokonaan. Tästä aiheutuisi 770 
miljoonan euroa vähennys verokertymään.   

Jos osingonjako vähenee 20 prosenttia, Viron veromallissa yhteisöveron ja osinkoveron tuotto vähenee 40 
miljoonaa euroa. Jos taas osingonjako vähenee 30 prosenttia, yhteisöveron ja osinkoveron tuotto vähenee 
620 miljoonaa euroa.  

Varausmalli: 

Oletetaan, että 10,1 miljardin euron osinkotuoton osalta (60 prosenttia maksetuista osingoista, sis. 
institutionaaliset sijoittajat ja ulkomailla sijaitsevat osingonsaajat) varausmahdollisuutta ei hyödynnettäisi 
kokonaisuudessaan, vaan osingonmaksu jatkuisi vakaana. Tällöin varausmahdollisuutta ei hyödynnettäisi 
kokonaisuudessaan.  

Oletetaan, että varaukseen jätetyistä varoista maksetaan myöhemmin yhteisövero, mikäli varoja ei käytetä 
investointeihin. Tämä alentaa varausmallin fiskaalisia vaikutuksia jatkossa.  

Oletetaan, että investointina vähennettyä erää ei ole mahdollista poistaa kahteen kertaan. Siten esim. 
varauksesta vähennettyä kiinteää investointia ei voi aktivoida ja tehdä tältä osin tulevina vuosina poistoja. 
Tämä kasvattaa veropohjaa tulevina vuosina.  

Jos efektiivinen varaus on 30 prosenttia, yhteisöveron tuotto vähenee 1.000 miljoonaa euroa.  Jos 
efektiivinen varaus on 20 prosenttia, yhteisöveron tuotto vähenee 590 miljoonaa euroa. Jos taas 
efektiivinen varaus on 10 prosenttia, yhteisöveron tuotto vähenee 170 miljoonaa euroa. 
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Yhteisöveron alennus: 

Mallin vaikutus on laskettu verovuoden 2014 verotuoton perusteella. Jos yhteisöverokanta on 18 
prosenttia, yhteisöveron tuotto vähenee 390 miljoonaa euroa. Jos yhteisöverokanta on 17 prosenttia, 
yhteisöveron tuotto vähenee 590 miljoonaa euroa.  

 

Kansantaloudelliset vaikutukset 

 

Kansantaloudelliset vaikutukset arvioidaan työllisyyden paranemisen ja näin syntyvien palkkaperusteisten 
verotulojen ja pakollisten sosiaalivakuutusmaksutulojen kautta. Lisäksi otetaan huomioon työttömyyden 
vähenemisen myötä tulevat julkisen menojen säästöt. Palkkaperusteisten verojen maksujen 
”kokonaisveroasteen” oletetaan olevan 45 prosenttia. Yhden työttömän työllistymisen oletetaan tuovan 
vuodessa 10.000 euron säästöt julkiselle sektorille.  

Henkilöstöinvestointien työllisyysvaikutus saadaan kertomalla kunkin veromallin aikaansaamaan 
henkilöstöinvestointien kasvu eläkkeelle siirtymisen ja yksityissektorin työllisyyden muutoksen kantaluvulla 
40.900 henkilöä.  

Kone- ja laiteinvestointien kohdalla on tehtävä arvio siitä, kuinka investointien kasvu vaikuttaa 
kokonaistuotantoon. Valtionvarainministeriön laskentakehikon mukaan miljardin euron kone- ja 
laiteinvestointien lisäys voisi kasvattaa kokonaistuotantoa 400 miljoonaa euroa. Palkkasumma kasvaa 55 
prosenttia kokonaistuotannon kasvusta.   

Pitkällä aikavälillä – jos Suomen kansantalous kasvaisi pysyvästi 2-3 prosenttia vuodessa – kone- ja 
laiteinvestointien kasvun aikaansaaman tuotannon lisäyksen voisi olettaa kasvattavan tuottavuutta ja 
nostavan täten palkkoja. Suomen nykyisessä taloustilanteessa ja varsinkin, koska tämän tutkimuksen 
aikahorisontti on kolme vuotta, oletetaan tuotannon kasvun parantavan työllisyyttä. Työllistyneen henkilön 
keskipalkan oletetaan olevan 3.500 euroa kuukaudessa, 43.750 vuodessa.    

 

Taulukko 2. Kansantaloudelliset vaikutukset 

 Välittömät 
vaikutukset 
yhteisö- ja 
osinkoveroihin, 
miljoonaa € 

Työllisten 
määrän muutos, 
henkilöä 

Työllisyyden 
lisäyksen vaikutus 
julkiseen 
talouteen, 
miljoonaa euroa 

    
Yhteisövero osingonjakohetkellä (20 %)  -750 … -1240 20 500 730 
Viron veromalli (26 %, 0 %) -40 … -620 21 000 750 
Varausmalli (30 % voitosta investointeihin) -170 … -1000 11 000 390 
Yhteisöveron alennus (17,5 %) -390 … -590 9 500 340 

 

Yhteisöveron siirto osingonjakohetkelle ja Viron veromalli lisäisivät sekä henkilöstöinvestointeja että kone- 
ja laiteinvestointeja noin 20 prosenttia. Investointien kasvu parantaisi työllisyyttä noin 20.500 henkilöä 
vuodessa. Työllisyyden parantuessa julkisen sektorin tulot (sekä verotulot että palkkaperusteisen 
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sosiaalivakuutusmaksut) kasvaisivat ja julkisen sektorin menot pienenisivät. Yhteisvaikutus julkiseen 
talouteen arvioidaan olevan vajaat 750 miljoonaa euroa. 

Yhteisövero siirto osingonjakohetkelle vähentää yhteisöveron tuottoa arviolta noin 1.000 miljoonaa euroa. 
Yhteisöveron tuotto alenee sitä enemmän, mitä enemmän osingot vähenevät. Osinkojen väheneminen ja 
voittovarojen kohdentaminen investointeihin tuo kasvua ja työpaikkoja. Julkisen talouden 
kokonaistarkastelussa yhteisöveron siirto voisi rahoittaa itsensä ja samalla syntyisi 20.500 työpaikkaa. 

Viron veromalli näyttää houkuttelevalta. Yhteisövero korotus 26 prosenttiin kasvattaa osaltaan 
yhteisöveron tuottoa. Yhteisö- ja osinkoveron yhteenlaskettu välitön vaikutus on -620 miljoonaa euroa. 
Viron veromallin investointi- ja työllisyysvaikutukset ovat yhtä suuret kuin yhteisöveron siirrossa 
osingonjakohetkeen. Viron veromalli ei kuitenkaan ole perusteltu kansainvälisesti omistettujen suurten 
suomalaisten yritysten näkökulmasta. Ulkomaiset omistajat eivät ole Suomen osinkoverotuksen piirissä 
eivätkä siten hyödy osinkoveron poistamisesta. Ulkomaisten investointien Suomeen houkuttelemisen ja 
kansainvälisen verokilpailun näkökulmasta yhteisöveron nosto on ongelmallista.  

Varausmallin ja yhteisöveron laskun välittömät vaikutukset yhteisöveron tuottoon ovat suuruusluokaltaan 
samat kuin yhteisöveron siirron osingonjakohetkeen. Varausmallin ja yhteisöveron laskun 
työllisyysvaikutukset jäävät noin puoleen.   





ASIAKASSUHDEYMMÄRRYS 
– autamme ymmärtämään asiakkuuksia, 
miten ne syntyvät, vahvistuvat ja 
mahdollisesti päättyvät. Tarjoamme 
selkeitä tutkimusratkaisuja, joiden avulla 
voidaan seurata, johtaa ja kehittää 
asiakassuhteita.

KULUTTAJAYMMÄRRYS
– autamme ymmärtämään 
kulutuskäyttäytymisen trendejä, 
kuluttajan tarpeita, odotuksia ja 
ostokäyttäytymistä.

YHTEISKUNTAYMMÄRRYS
– autamme ymmärtämään suomalaisessa 
yhteiskunnassa tapahtuvia ilmiöitä ja 
muutoksia.

MARKKINATUTKIMUKSEN
JOHTAVA  AMMATTILAINEN

Lemuntie 9, 00510 HELSINKI, Puh. 010 758 511, www.taloustutkimus.fi
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