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Jo ennen koronaa: Suomen julkiset menot EU:n huippua
Julkisyhteisöjen menot 2019, suhteessa BKT:een, % 
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Tuloerot vakaat tällä vuosituhannella
Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin 2000-2019
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Lähde: Tulonjakotilasto 2019, tuloerot. Tilastokeskus 16.12.2020 
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Kotitalousvähennys on: 40%...60%...45%...50%...40%...

– pysyykö tässä kukaan perässä?

Kuvion lähde: Kotitalousvähennyksen vaikutukset kotitalouspalvelujen kulutukseen, työllisyyteen ja harmaaseen talouteen; VATT Muistiot 60



Kotitalousvähennyksen parantaminen kehysriihessä

 Korotus vähennyksen enimmäismäärään: 2250 €/v => 3000 €/v

– Parantaa mahdollisuuksia työllistää kotona ja samalla elvyttää 

kotitalouspalvelujen toimialoja koronapandemian vähitellen väistyessä

– Edistää harmaan talouden pitämistä kurissa

 Vähennyksen omavastuuosuuden (100 €) poistaminen

– Parantaa vähennyksen oikeudenmukaisuutta: myös vähäisen 

työmäärän teettäminen tasapuolisesti vähennyksen piiriin, nyt 

ensimmäinen 250€ hupenee omavastuuseen

 Viimeistään ensi vaalikaudella: vähennysprosentin 

palauttaminen takaisin 50 %:iin

– Vähennystä alennettiin vuonna 2020: 50%->40%
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Keiden kaikkien pitää saada verottaa?
- EU ei ole vielä liittovaltio, onko maakunta joskus ”osavaltio”?

- Uudet itsenäiset verottajat olisivat riski kokonaistasolle
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EU

Valtio

Kunta

Maakunta

1) Sote-uudistus on jo eduskunnassa 

2) Monialaisia maakuntia ei ole tulossa

- valtio rahoittaisi hallituksen nyt

esittämät hyvinvointialueet

- maakuntavero? -> komitea torjui

EU:lle on aika ajoin esitetty

uusia omia veroja 

- toistaiseksi ilman menestystä

- päätös vaatisi yksimielisyyttä

- koronakriisin myötä uusi yritys?

?

?



Komitea torjui maakuntaveron

 Maakuntavero ei sovellu hallituksen esittämien hyvinvointialueiden rahoitukseen

– Verojärjestelmän kannalta vaikutus olisi yksiselitteisen kielteinen: uusi verottaja nykyisten rinnalle, verojärjestelmän 

sirpaloituminen, korotuspaineet ansiotulojen verotukseen, hallituksen veropoliittinen liikkumavara kapenee,…

– Hyvinvointialueiden veropohjissa ja -paineissa liian suuret erot – mittavakaan verotulojen tasaus ei auta asiaa

– Perustuslainkin kannalta ongelmallinen: alueelliset erot ajan oloon helposti liian suuriksi (maakunta+kunta)

 Maakuntaveron tarpeellisuutta arvioitava vain, jos tehtäviä oleellisesti laajennettaisiin

– Laajennusta ”monialaisten maakuntien” suuntaan ei ole nyt näköpiirissä (vrt. parlamentaarinen selvitysryhmä)

 Lisäksi: ensin on saatava riittävästi kokemuksia hyvinvointialueiden valtionrahoituksesta

– Jos hyvinvointialueet nyt perustetaan, niin vaalikausi 2023-2027 menee niitä ensikokemuksia kartuttaessa

– Mahdollisia muutoksia pohdittaessa tarkasteltava laajasti julkisen sektorin tehtäviä, rahoitusta,…

=> Maakuntavero aikaisintaan 2030-luvulla, jos koskaan
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1) 2012-2013: vero pääomatulosta 30%, 50 000 euroa ylittävältä osalta 32%

2) 2014: vero pääomatulosta 30%, 40 000 euroa ylittävältä osalta 32%

3) 2015: vero pääomatulosta 30%, 30 000 euroa ylittävältä osalta 33%

4) 2016-2021: vero pääomatulosta 30%, 30 000 euroa ylittävältä osalta 34%

- korkotulojen lähdevero aina 30%

Pääomatulojen verot  ja yhteisöverot vakaat tällä vaalikaudella

2011 2012-2013 2014 2015 2016-2021

=> Osakesäästötili
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