
Taustaa tutkimukselle
• Aula Research Oy toteutti Veronmaksajien toimeksiannosta kyselytutkimuksen keskeisimpien 

vaikuttajien asenteista liittyen Veronmaksajien edunvalvonnan kannalta tärkeimpiin teemoihin

• Projektin tavoitteena oli mittaroida Veronmaksajien edunvalvontaa ja yhteiskuntasuhdeviestintää sekä 
kartoittaa asenteita mm. seuraavien teemojen osalta:
– Yleinen verotuksen taso 
– Ansiotulojen verotus
– Julkisten menojen sopeuttaminen kansantalouden kantokykyyn
– Veronmaksajien maine yhteiskunnallisena vaikuttajana
– Veronmaksajien onnistuminen sidosryhmäyhteistyössä

• Kyselyn kohderyhminä olivat avainvaikuttajat seuraavista vastaajaryhmistä:
– Kansanedustajat (eduskuntaryhmän pj:t, valtiovarainvaliokunta, tulevaisuusvaliokunta, talousvaliokunta, työelämä- ja 

tasa-arvovaliokunta, sosiaali- ja terveysvaliokunta)
– Poliittiset taustavaikuttajat (ryhmäkanslioiden taloussihteerit ja talouspolitiikan asiantuntijat, erityisavustajat, 

valtiosihteerit, puoluetoimistot, poliittiset nuorisojärjestöt)
– Ministeriöiden virkamiehet (olennaiset osastot TEMistä, VM:stä ja STM:stä, kilpailu- ja kuluttajavirasto, Verohallinto ja 

Tulli)
– Järjestöjen ja liittojen edustajat (työmarkkinakeskusjärjestöt ja palkansaajajärjestöt, etujärjestöt, kansalais- ja 

kuluttajajärjestöt) 

• Kyselytutkimuksen otos kerättiin aikavälillä 4.2.2018-6.3.2018 
– Otos kerättiin monikanavaisesti internet-pohjaisella kyselyllä ja puhelinhaastatteluin
– Kyselykutsu lähti yhteensä 335 käsin valitulle avainvaikuttajalle

• Kyselyyn vastasi yhteensä 106 vaikuttajaa, vastausprosentiksi muodostui 32 %
– Sähköpostikyselyn kautta vastasi 48 vaikuttajaa, puhelinhaastatteluja tehtiin 58 kpl
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Kokonaisveroaste Suomessa
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Veroastetta tulisi laskea

Veroaste tulisi säilyttää ennallaan

Veroastetta tulisi korottaa

En osaa sanoa

Miten kokonaisveroasteen tulisi mielestäsi kehittyä Suomessa seuraavalla 
vaalikaudella 2019-2023?

Kaikki vastaajat (n=106)



Syyt verotuksen keventämisen puolesta
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Kotimaisen kysynnän ja kansalaisten
ostovoiman edistäminen

Työllisyyden lisääminen

Talouden dynamiikan vahvistaminen

Suomen kilpailukyvyn parantaminen

Ei mikään näistä

Jokin muu, mikä?

Mitkä seuraavista ovat mielestäsi tärkeimpiä syitä verotuksen keventämisen 
puolesta? Voit valita useamman vaihtoehdon.

Kaikki vastaajat (n=106)



Ansiotuloverotuksen progressio
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Kansainvälisessä vertailussa pienten palkkojen verotus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, 
mutta keskituloisten tuloluokissa verotus on jo verrokkimaita korkeampaa. Tulojen noustessa 
tämä ero kasvaa. 
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Progressiota tulisi vähentää
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Progressiota tulisi lisätä

En osaa sanoa

Miten ansiotuloverotuksen progressiota pitäisi mielestäsi tulevaisuudessa 
kehittää?

Kaikki vastaajat (n=106)



Solidaarisuusvero
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Valtion tuloveroasteikkoon lisättiin vuonna 2013 korkein progressioporras eli ns. solidaarisuusvero, joka 
tarkoitettiin väliaikaiseksi.
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Pitäisikö mielestäsi valtion tuloveroasteikkoon väliaikaiseksi säädetty 
solidaarisuusveroporras poistaa seuraavalla vaalikaudella 2019-2023?

Kyllä

Ei

En osaa sanoa



Ensisijaiset keinot julkisen talouden 
kestävyyden parantamiseksi
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Suomessa on käyty keskustelua julkisen talouden kestävyydestä.
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Julkisen toiminnan tuottavuuden
ja tehokkuuden parantaminen

Rakenteelliset uudistukset esim.
työurien pidentämiseksi

Julkisen talouden menosäästöt

Veronkorotukset

Minkä seuraavista tulisi mielestäsi olla ensisijaisia keinoja julkisen talouden 
kestävyyden parantamiseksi? Valitse mielestäsi 2 tärkeintä keinoa.

Kaikki vastaajat (n=106)



Yhteisöverokannan kehittyminen 
Suomessa
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Monissa maissa keskustellaan yhteisöverokannan alentamisesta. Suomessa yhteisöverokanta on nyt 20 %.
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Yhteisöveroa tulisi laskea

Yhteisövero tulisi säilyttää
ennallaan

Yhteisöveroa tulisi korottaa

En osaa sanoa

Miten yhteisöverokannan mielestäsi tulisi kehittyä Suomessa seuraavalla 
vaalikaudella 2019-2023?

Kaikki vastaajat (n=106)



Kotitalousvähennyksen omavastuu
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Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2 400 euroa vuodessa. Vähennykseen liittyy 
vuotuinen 100 euron omavastuuosuus.
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11%

Pitäisikö mielestäsi kotitalousvähennyksen 100 euron omavastuu poistaa?
Kaikki vastaajat (n=106)

Kyllä

Ei

En osaa sanoa


