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Perintöverotuksesta

Matti Tuomala
Professori

tampereen yliopisto

1. Johdanto

suomessa on vaadittu perintöveron lakkautta
mista tai ainakin radikaalia alentamista. Nämä 
vaatimukset saivat vauhtia siitä, että ruotsi lak
kautti muutama vuosi sitten perintö ja lahja
veronsa. suomi taas poisti vuoden 2006 alusta 
lähtien varallisuusveron. ruotsissakin elinkei
noelämän järjestöt vaativat juuri varallisuusve
ron lakkauttamista. Hallitus päätyi perintöve
roon, koska sen verotuotto on selvästi pienem
pi kuin varallisuusveron. suomen hallitus pää
tyi samalla verotuottologiikalla lakkauttamaan 
varallisuusveron.

suomessa kuten useissa euroopan maissa 
on käytössä perintöverotus. Britanniassa ja 
usa:ssa on ns. jäämistövero. jäämistövero ve
rottaa kuolleen henkilön jättämää varallisuutta. 
Perintövero taas verottaa perinnön saajaa. Pe
rintöverossa veron määrä vaihtelee perinnön 
saajan ja perinnön jättäjän sukulaisuussuhteen 
mukaan. Perintöverot ja jäämistöverot ovat ai
nakin nimellisesti varsin progressiivisia. Niiden 
todellisen progression ankaruudesta ei kuiten
kaan ole juuri tutkimuksia. sen sijaan on paljon 
perusteltuja epäilyjä, että veron välttämisen 
vuoksi, etenkin suurissa perinnöissä, todellinen 
progressio voi olla hyvinkin vähäinen, tai sitä 

ei ole lainkaan. Perintö ja jäämistöverojen 
osuus kokonaisverotuloista ei missään maassa 
ole kovin suuri. oeCd:n tilastojen mukaan 
näiden verojen osuus oli vuonna 2003 hiukan 
yli yhden prosentin Belgiassa, ranskassa, japa
nissa ja usa:ssa. euroopan maissa se oli yleen
sä reilusti alle yhden prosentin. suomessa 
osuus oli 0,6 prosenttia1. kansainvälisessä ver
tailussa nimellisten asteikkojen perusteella 
suomen perintöverotus ei ole ankarimmasta 
päästä. tosin verokynnys on suomessa varsin 
alhainen, mikä saattaa, joidenkin muiden epä
kohtien lisäksi, olla tärkein syy, miksi on synty
nyt varsin suuri poliittinen yksimielisyys perin
töveron korjaamisesta.

2. Perusteluja perintöverotuksen
puolesta ja vastaan

Perintöjen tai jäämistöjen verotuksen äänekäs
tä vastustusta on viime vuosina ollut lähes kai
kissa vauraissa maissa. toki perintöverotukses
ta on kiistelty iät ja ajat taloustieteessä, yhteis

1 Ks. Anssi Kohonen �2006�. Kohosen kirjoitus sis��lt���� pal�
jon tuoretta tietoa eri �aiden perint�� ja lahjaverotuksesta.
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kuntafilosofiassa, poliittisessa ja julkisessa kes
kustelussa. Perintöveron voimakas vastustus 
on ehkä yllättävää siksi, että sen on ajateltu ole
van tehokkain ja oikeudenmukaisin vero. Mo
net yhteiskuntafilosofit ja klassiset taloustietei
lijät ovat pitäneet perintö tai jäämistöveroa 
lähes ihanteellisena verona. Perintövero voi 
olla hyvin progressiivinen ja sillä on vähäiset 
kannustinvaikutukset, koska vero maksetaan 
kuoleman jälkeen ja kohdistuu eiansaittuihin 
voimavaroihin.

”kuoleman veron”, kuten sitä jotkut kutsu
vat usa:ssa, vastustajat pitävät sitä moraalitto
mana ja epäreiluna. se hankaloittaa sukupolven 
vaihdoksia pienyrityksissä ja maataloudessa.2

Vero voi myös kohdella eriarvoisesti samalla 
varallisuustasollakin olevia, koska maksettu 
veron määrä riippuu siitä kuinka nokkela ve
ronmaksaja on, ja/tai kuinka hyvin hän osaa 
käyttää verosuunnittelijoita perintöverojärjes
telmän porsaanreikien löytämiseen. Vastusta
jien mukaan ei ole oikeudenmukaista, että pe
rintöomaisuudesta joutuu maksamaan toista
miseen veroa, vaikka tuloista on jo aiemmin 
maksettu veroa.3 onko kyseessä poliittinen de
magogia vai puhdas sekaannus? toki monissa 
muissakin yhteyksissä moninkertaista verotusta 
on käytetty perusteluna tietyistä veroista luo
pumiselle. tosin alan tutkimuksen perusteella 

tiedämme, että verotuksen oikeudenmukaisuus 
liittyy maksettujen verojen kokonaissummaan, 
ei maksukertojen lukumäärään. ehkä omitui
simman perustelun perintöverotuksen lakkaut
tamiselle esitti Vanhasen hallituksen verominis
teri. Hän väitti veroa ideologiseksi ja siksi se 
joutaa mennä. tällä perusteellahan voisi pois
taa kaikki muutkin verot!

usein erimielisyydet perintöverotuksen yh
teiskunnallisesta haluttavuudesta liittyvät sii
hen, minkä tyyppisestä perinnöstä on kysymys. 
toisin sanoen tärkeää olisi se, mikä on ollut syy
perinnön jättämiselle. jos kuolema tulee yllät
täen, jäämistöveron aiheuttamat tehokkuuskus
tannukset ovat varsin vähäisiä, koska vero toi
mii lähes könttäsummaveron tavalla. usein 
ajatellaan, että perinnönjättäjällä on altruisti
nen motiivi jälkeläisiään kohtaan, jolloin vero 
voi aiheuttaa tehokkuuskustannuksia. Perintö
vero voi siis vaikuttaa säästämiseen ja työntar
jontaan. jotkut ekonomistit taas pitävät perin
tö tai lahjaverotusta tarpeettomana, koska 
pääomatulojen verotuksella voidaan saavuttaa 
samat tavoitteet. on totta, että arvioituna pää
omatuloveroja henkilön koko elinkaaren ajalta 
säästämisen tuoton verottaminen perintöverol
la ei rohkaise säästämistä. tavanomaisten pää
omatuloverojen ja perintöverojen välillä on 
kuitenkin eroja. Perintövero, kuten myös vuo
tuinen varallisuusvero, kohdistuu koko varalli
suuteen. Näin ollen verotaakka kohdistuu yh
denmukaisemmin säästämisen tuotolle. Vero 
kohdistuu sekä suunniteltuihin perintöihin että 
niihin, jotka tulevat yllättäen. kuten yllä todet
tiin, jälkimmäisessä tapauksessa tehokkuusvai
kutukset voivat olla hyvin vähäiset. Perintöve
ron etuna verrattuna joihinkin muihin pääoma
tuloveroihin voi myös pitää sitä, että ne kohdis
tuvat henkilöihin, eivät yrityksiin. tällä voi olla 
merkitystä veronvälttämisen kannalta.

2 �n y����rrett��v����, ett�� pienyritysten sukupolvenvaihdok�
sia �eik�� suurten osakesalkkujen sukupolvenvaihdosta� k��y�
tet����n poliittisessa propagandassa perusteluna perint�veron 
lakkautta�iselle.

3 �uoden 2000 presidentin vaalien alla �eorg �. �ush to��uoden 2000 presidentin vaalien alla �eorg �. �ush to�
tesi��” I just don’t think it’s fair to tax people’s assets twice 
regardless of your status. It’s a fairness issue. It’s issue of 
principle, not politics.” �astaava argu�entti veron reiluudes�
ta on esitetty �y�s Suo�essa. N��ist�� argu�enteista tosin 
puuttuu �aininta siit��, ett�� perint�o�aisuuden arvonnou�
susta ei ole �aksettu veroa.
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Perintöverotusta, kuten mitään muutakaan 
veroa, ei tulisi tarkastella muusta verojärjestel
mästä erillään. Näitä kysymyksiä on jossain 
määrin tutkittu dynaamisen optimaalisen vero
tuksen teorian kehikossa (ks. erityisesti Cre
merPestieau, 2006). lyhyesti sanottuna tämän 
tutkimuksen keskeisiä johtopäätöksiä ovat, että 
hyvin suunniteltu perintöverojärjestelmä riip
puu ratkaisevasti sekä perintöjen jättämisen 
motiivista (altruistinen tai yllättävä perintö) 
että muusta verojärjestelmästä.

3. Perinnöt ja varallisuuden
jakautuminen

Vuotuisen varallisuusveron tavoin perintö ja 
lahjaverotus on varallisuuteen kohdistuva vero. 
Varallisuuden jakauman ja sen taustatekijöiden 
vuoksi on erittäin painavia syitä keskustella 
sekä perintöjärjestelmästä yleisesti että perin
töjen (ja myös lahjojen) verotuksesta. Perintö
jen osuus varallisuuserojen selittäjänä on ollut 
vilkkaan keskustelun ja tutkimuksen kohteena 
monessa maassa, vähemmän kuitenkin suo
messa.

säästämisen ja elinvaiheen vaikutuksia va
rallisuuden jakautumiseen voi konkretisoida 
yksinkertaisen esimerkin avulla. samalla voim
me epäsuorasti arvioida, mikä merkitys perin
nöillä on. Pelkistettyyn elinkaarimalliin nojau
tuen atkinson (1971) esitti millaiseksi varalli
suuserot tulisivat sellaisessa hypoteettisessa 
yhteiskunnassa, jossa ihmiset ovat samanlaisia 
muuten paitsi iältään. atkinsonin mallissa yk
silöillä on samat mahdollisuudet toimia mark
kinoilla ja sama maku, eikä perintöjen ja lahjo
jen vastaanottamista esiinny. atkinsonin tyyli
tellyssä hahmotelmassa työssäoloaika alkaa 25 
vuoden iässä ja kestää 40 vuotta. jokainen 
työskentelee elinkaaren aikana samalla palkalla 

ja säästää eläkevuosiaan varten. lainan ottami
nen ja antaminen on vapaata täydellisillä pää
omamarkkinoilla. edelleen jokainen tietää var
muudella oman elinkaarensa pituuden ja kulut
taa tasaisesti yli elinkaarensa. Vakioisen väestön 
ja nollakoron vallitessa varakkain 10 prosenttia 
(62–66vuotiaat) omistaisi 19 prosenttia koko
naisvaroista. lisättyään malliin positiivisen ko
ron, kasvavan väestön ja yhtä suuret perinnöt 
atkinson laski varakkaimman 10 prosentin 
osuudeksi 30 prosenttia. Varakkain 1 prosenttia 
taas omistaisi 3 prosenttia kokonaisvaroista. 
Varakkaimman sadasosan osuus on esimerkik
si suomessa huomattavasti suurempi, 12 % 
vuonna 20044. Varakkain 10 prosenttia taas 
omisti kaikista varoista 43 prosenttia. taulu
kon 1 perusteella nähdään, kuinka herkkää 
varallisuuserojen kasvu on oletukselle kulutuk
sen kasvusta ja vallitsevista reaalikoroista sekä 
mitä suuruusluokkaa erot ylipäänsä ovat kaikil
la edellä mainituilla oletuksilla.

Näitä elinkaarimallin hypoteettisia laskel
mia on mielenkiintoista verrata suomen varal
lisuustutkimukseen. ikäluokkien sisäisten varal

Taulukko 1. �arakkai�pien varojen o�istusosuudet 
�prosenttia�; �askuesi�erkki varallisuuden jakautu�
�isesta er��ill�� v��est�n kasvun ja tulokehityksen ar�
voilla

reaalikorko

3 % 4,5 % 6 %

2 % ylin 01 % 02,6 03,0 03,5
ylin 10 % 24,0 27,1 30,9

4 % ylin 01 % 01,9 01,9 02,0
ylin 10 % 18,4 19,2 20,0

laskelmissa on lisäksi oletettu 2 prosentin väestön 
kasvu.

kulutuksen
kasvun aste

4 Perustuu Risto Sullstr��in laskel�iin.
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lisuuserojen lähempi tarkastelu vuosilta 1987, 
1994, 1998 ja 2004 kuviossa 1 osoittaa, että elin
kaarimallia on vaikea sovittaa yhteen suomea 
koskevien varallisuuserohavaintojen kanssa. 
erityisesti nuoremmissa ikäluokissa varallisuus
erot ovat suurempia kuin koko väestössä. Ha
vainto viittaa siihen, että perinnöillä ja muilla 
varallisuuden siirroilla saattaa olla merkittävä 
osuus varallisuuserojen syntymisessä. ilman 
alkuvarallisuutta (perintöjä) varojen tulisi olla 
tasaisemmin jakautuneita elinkaaren alussa, 
kuin mitä ne myöhemmin ovat erilaisten tulo
jen, säästämisen ja muiden tekijöiden takia. 
tämä havainto koskee erityisesti varallisuusja
kauman yläpäätä, joka omistaa erittäin suuren 
osan koko yhteiskunnan kokonaisvaroista.

Päätelmä perintöjen suuresta merkityksestä 
saa tukea myös ulkomaalaisista tutkimuksista. 
Perinnöistä ei juuri missään ole saatavilla suo
ria havaintoja, joten on tyydyttävä johonkin 
epäsuoraan keinoon.

elinkaarimallin kehittäjä Modigliani (1988) 
todistelee elinkaaritekijöiden vaikutuksen kat
tavan noin 80 prosenttia varallisuuden jakau
tumisen epätasaisuudesta. kotlikoff ja sum
mers (1981) taas arvioivat, että usa:n varalli
suuden kasautumisesta 50–80 prosenttia syntyy
varallisuuden siirroista, lähinnä perinnöistä. 
luvut ovat suuria ja arviohaarukka on väljä. 
arviot ovat myös synnyttäneet voimakkaita 
kiistoja. tutkijat arvioivat perintöjen merkitys
tä arvioimalla sitä, kuinka suuri osa kokonais
säästämisestä voidaan selittää niin sanotun elin
kaarimotiivin perusteella.6 loppuosan säästämi

Kuvio 1. �inikertoi�et �ruttovarallisuudelle vuosittain eri ik��ryh�iss���

� Kuvio 1 perustuu Marja Riihel��n ja Risto Sullstr��in las�
kel�iin Tilastokeskuksen varallisuusaineistoista vuosilta 
1987, 1988, 1994, 1998 ja 2004. 6 Kulutusta pyrit����n tasoitta�aan yli elinkaaren.
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sestä, siis muu kuin elinkaaritarkoituksiin 
säästetty, he katsovat selittyvän perinnöillä riip
pumatta siitä, ovatko säästöt tehty sattumalta, 
altruistisesti tai jostain muusta syystä. Modigli
ani (1988) käy kriittisesti läpi sekä omia että 
kotlikoffin ja summersin laskelmia, mutta yk
simielisyyttä ei näytä löytyvän. erilaiset arviot 
elinkaarivarojen ja varallisuuden siirtojen vai
kutuksista seuraavat jo käsitteiden määrittelyis
tä. Voidaan todeta, että perinnöillä on joka 
tapauksessa hyvin suuri merkitys varallisuus
erojen selittämisessä. takalan ja tuomalan 
(1988) selvitys suomesta, vaikka onkin luon
teeltaan myös epäsuora, tukee käsitystä perin
töjen merkittävästä asemasta.

4. Perintöjärjestelmä ja kapitalismi

usein perinnönjättömahdollisuuden katsotaan 
kuuluvan kapitalismiin luonnollisena osana. 
onko todella näin, ja onko tämä perusteltua? 
Miten perinnön jättäminen on sopusoinnussa 
kapitalistisen järjestelmän keskeisten ihantei
den kanssa? ainakin kahdesta kapitalismin 
ihanteesta, joilla on merkitystä perintöjen 
kannalta, vallitsee suuri yksimielisyys. lienee 
sopivaa, että otamme näiden ihanteiden määri
telmät yhdeltä kapitalismin vankkumatto
mimmalta puolestapuhujalta, Milton Fried
manilta.

ensimmäisen ihanteen mukaan tuotannon 
tulokset tulisi jakaa tuottavuuden perusteella: 
”kullekin sen mukaan, mitä hän ja hänen omis
tamansa välineet tuottavat” (Friedman, 1962). 
on varsin selvää, että minkä hyvänsä järkevän 
tuottavuuden määritelmän mukaan sillä varal
lisuudella, minkä ihmiset ovat saaneet perimäl
lä tai muuten vastikkeettomana lahjana, ei ole 
mitään tekemistä heidän tuottavuutensa kans
sa. eikä varmastikaan riitä, että ihmiset ovat 

motivoituneita olemaan tuottavia, vaan heille 
on myös taattava mahdollisuus tähän. toisin 
sanoen heille tulisi taata yhtäläiset mahdolli
suudet, mitä voidaan pitää toisena kapitalismin 
keskeisenä ihanteena. Friedmanin mukaan 
tasaarvoa ei tulisi määritellä lopputulosten 
suhteen, koska tämä ei rohkaisisi ihmisiä ym
märtämään omia tuotantomahdollisuuksiaan, 
vaan yhtäläisten perusmahdollisuuksien suh
teen, joka sen sijaan rohkaisisi itse tuotantoon. 
alkuvarantojen epätasainen jakautuminen kun
kin sukupolven sisällä on räikeässä ristiriidassa 
samalta lähtöviivalta lähtemisen (yhtäläisten 
mahdollisuuksien) periaatteen kanssa. Peritty
varallisuus antaa hyvät lähtökohdat, ja se on 
todella epätasaisesti jakautunutta, kuten empii
rinen aineisto monesta maasta osoittaa.

saattaisi kuvitella, että vaatimus uuden su
kupolven alkuvarallisuuden tasaisemmasta jaos
ta kuuluisi vain sosialistiseen ajatteluun. Näin 
ei suinkaan ole. yksi liberaalin yhteiskunta
ajattelun suurimmista hahmoista, john stuart 
Mill, piti hyvin tärkeänä sitä, että kunkin uuden
sukupolven jäsen saisi edellisen sukupolven 
varallisuudesta samansuuruisen osan.7 epäoi
keudenmukainen perintöjen jakautuminen oli
si yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta turmiol
lista (j. s. Mill, Principles of Political economy, 
1867). eikä Mill ole myöskään jäänyt yksin näi
den ajatustensa kanssa. Nobeltaloustieteilijä 
james Meaden perintöveroehdotuksen voidaan 
nähdä jatkavan milliläistä perinnettä ja pyrki
vän samanlaisiin tavoitteisiin. Meade on ehdo
tuksissaan kiinnittänyt erityistä huomiota per
hedynastioiden varallisuuskasaumien estämi
seen. Vuoteen 1996 asti esimerkiksi suomen 
perintö ja lahjaverojärjestelmässä perinnönjät

7 Toisaalta Mill suhtautui varsin kielteisesti progressiiviseen 
tuloverotukseen.
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täjän lähisukulaisia verotettiin lievemmin kuin 
muita. tämä on ilmeisesti jäänne maatalousyh
teiskunnasta, jossa omat lapset osallistuivat 
omaisuuden kartuttamiseen. Pienten varal
lisuuksien osalta on helppo löytää muitakin 
esimerkkejä, joiden perusteella käytäntö on 
perusteltu. sen sijaan suurten varallisuuksien 
osalta tilanne on kokonaan toisin. tällainen 
järjestelmä takaa vaivattoman keinon ylläpitää 
vaurautta saman dynastian sisällä sukupolvesta 
toiseen, mikä siis voi olla ristiriidassa 
talousjärjestelmän tehokkuusperiaatteiden ja 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden kans
sa. Vuoden 1996 alusta suomen perintöverotus 
muuttui ankarammaksi lähisukulaisille. Muu
toksen perusteluja ei otettu Milliltä eikä 
Meadelta, vaan perusteet olivat puhtaasti fiskaa
liset. 
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