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1. Johdanto

useat maat ovat 2000-luvulla ottaneet käyttöön 
uuden aineettomien oikeuksien tuottoihin koh-
distuvan verokannustimen. syitä on kaksi. En-
sinnäkin aineettomiin oikeuksiin nojaava inno-
vaatiotoiminta on yhä tärkeämpää arvonluon-
nin ja talouskasvun kannalta, minkä vuoksi 
verokannustimen ajatellaan edistävän innovaa-
tiotoimintaa ja talouskasvua. toiseksi aineetto-
mat oikeudet ovat siirrettävissä maasta toiseen 
monia muita tuotannontekijöitä helpommin, 
mikä houkuttaa verokilpailuun. 

työ- ja elinkeinoministeriö (tEM) ehdot-
taa, että vastaava verokannustin otettaisiin 
suomessakin käyttöön vuoden 2014 alusta 
(tEM tiedote 13.12.2012). Ernst & Youngin 

(E&Y) selvitykseen pohjautuen ensivaiheessa 
olisi kyse aineettomista oikeuksien (intellectual 
property rights) tuottojen verohuojennuksesta 
eli iPr-boksista, jota myöhemmin laajennettai-
siin innovaatioboksiksi (Viitala ja Peni 2012). 
Esimerkiksi suomalainen lääkemolekyylipaten-
tin haltija voi lisensioida käyttöoikeuden hin-
taan euro per pilleri lääkkeen valmistajalle – 
boksin myötä näihin euroihin kohdistuisi siis 
verohuojennus eli niitä verotettaisiin normaalia 
yhteisveroa alhaisemmalla verokannalla. Myös 
tEM ja E&Y motivoivat boksin mahdollista 
käyttöönottoa kansainvälisellä verokilpailulla 
ja innovaatiotoiminnan edistämisellä. teknolo-
giateollisuuden mielestä boksi olisi merkittävä 
talouskasvua tukeva toimenpide (Laakso 
2013). Lisäksi E&Y ja esimerkiksi pääomasi-
joittaja tero ojanperä näkevät boksin tärkeänä 
signaalina siitä, että innovaatiotoimintaa kan-
nattaa harjoittaa suomessa koko sen kehitys-
kaaren ajan (Viitala ja Peni 2012; Laakso 2013). 

tämän kirjoituksen tarkoituksena on eritel-
lä iPr-boksiin liittyviä näkökohtia (em. signaa-
livaikutusta lukuun ottamatta) perustuen talo-

*  petri.rouvinen@etla.fi; tuomas.takalo@gmail.com. Kiitäm-
me Olli Ainolaa, Jyrki Ali-Yrkköä, Elias Einiötä, Antti 
Eskolaa, Ari Hyytistä, Petri Lehtoa, Mika Pajarista, Pekka 
Pesosta, Michaela Ramm-Schmidtiä, Otto Toivasta, Vesa 
Vihriälää, Tomi Viitalaa, Juha Ylä-Jääskeä ja seminaariosal-
listujia Suomen Pankissa saaduista kommenteista. Kirjoitet-
tu osana Etlatieto Oy:n BRIE-ETLA-tutkimushanketta 
(Rouvinen) ja EU:n seitsemännen puiteohjelman SIMPA-
TIC-tutkimushanketta (Takalo).



235

ustieteelliseen tutkimukseen, sekä tehdä niiden 
perusteella päätelmiä.2 tällä hetkellä käsityk-
semme on, että boksi ei ole suomelle tarpeelli-
nen. innovaatio- ja kasvupolitiikan välineenä 
boksi on huono, ja innovaatiotoimintaa tulisi 
edistää muilla toimenpiteillä. Verokilpailu tar-
joaa kestävämmän perustelun boksille, mutta 
siltä osin kun suomen on tarpeen osallistua 
kansainväliseen verokilpailuun, yleisen yhtei-
söverokannan alennus tai tutkimus- ja kehitys-
toiminnan (t&k) lisävähennyksen jatkaminen 
olisi iPr-boksia parempi muoto. Mielestämme 
järkevimmilläänkin iPr-boksia voidaan ajatel-
la valtioiden välisenä vangin ongelmana, jossa 
yksittäisen maan on optimaalista ottaa boksi 
käyttöön, mutta kun riittävän suuri joukko 
maita ottaa sen käyttöön, sillä on haitallisia vai-
kutuksia kaikkien maiden innovaatiotoiminnal-
le ja talouskasvulle. siksi suomen ja Eu:n int-
resseissä olisi vaikkapa Eu-tason päätös vero-
kilpailun kieltämisestä iPr-bokseilla.

2.  IPR-boksi innovaatiopolitiikan 
välineenä

innovaatiotoimintaa tuetaan laajalla kirjolla 
julkisia toimia, koska innovaatiotoiminta on 
talouskasvun keskeinen tekijä ja koska siihen 
liittyy positiivisia ulkoisvaikutuksia (innovaa-
tiopolitiikan perusteluista ja instrumenteista 
ks. esimerkiksi takalo 2012). Yksittäisen yri-
tyksen innovaatiotoiminnan katsotaan hyödyt-

tävän muuta yhteiskuntaa ao. yrityksen yksi-
tyistä hyötyä enemmän, kun uusia tuotteita 
otetaan käyttöön ja kun uusi tieto leviää muu-
alle mm. työntekijöiden liikkuvuuden välityk-
sellä. siksi yritysten voidaan ajatella investoi-
van innovaatiotoimintaan vähemmän kuin olisi 
yhteiskunnan kannalta tavoiteltavaa. 

innovaatiopolitiikan välineistö sisältää mm. 
aineettomat oikeudet (esimerkiksi patentit ja 
tekijänoikeudet), suoraan innovaatiotoimin-
taan kohdistuvat verokannustimet, yksityisesti 
harjoitetun ei-julkisen tutkimus- ja kehitystoi-
minnan tuet, julkisesti harjoitetun tutkimus-, 
kehitys- ja innovaatiotoiminnan rahoitus mm. 
tutkimuslaitoksissa ja oppilaitoksissa sekä pal-
kinnot ja kilpailut.2 innovaatiopolitiikan väli-
neenä iPr-boksin voidaan ajatella olevan vero-
kannustin, joka vaikuttaa yritysten innovaatio-
toiminnan kannustimiin ja aineettomien oi-
keuksien strategiaan. 

Aineettomien oikeuksien tarkoitus on edis-
tää innovaatiotoimintaa luomalla määräaikai-
nen yksinoikeus tutkimus- ja kehitysinvestoin-
tien tuloksena syntyviin innovaatioihin. samal-
la yksinoikeus pienentää innovaatiosta tulevia 
ulkoisvaikutuksia. Aineettoman oikeuden juri-
diseen sijaintiin sinänsä ei liity lainkaan niitä 
tiedollisia ulkoisvaikutuksia, jotka yleisellä ta-
solla motivoivat innovaatiopolitiikkaa. 

useat taloustieteilijät suhtautuvat kriittises-
ti nykyisen aineettomien oikeuksien järjestel-
män toimintaan (ks. esimerkiksi jaffe ja Lerner 

1  Tutkimus ja siten mekin tässä artikkelissa lähestymme 
kysymystä lähinnä patenttien näkökulmasta. Lähestymista-
pa voi olla ongelmallinen erityisesti, jos muiden aneettomi-
en oikeuksien - esimerkiksi ohjelmistojen tekijänoikeuksien 
- kohdalla aineettomien oikeuksien tulouttamispaikan ja 
innovaatiotoiminnan sijaintipaikan eriyttäminen on olen-
naisesti hankalampaa kuin patenttien tapauksessa.

2  Innovaatiotoimintaan vaikutetaan myös monilla muilla 
julkisilla toimenpiteillä, kuten esimerkiksi kilpailu- ja työ-
markkinapolitiikalla, koulutuspolitiikalla, verotuksella 
yleensä ja yrityksiin että henkilöihin liittyen, sekä rahoitus-
markkinoiden sääntelyllä. Suomesta poiketen monet maat 
käyttävät myös maahanmuuttopolitiikkaa innovaatiopolitii-
kan välineenä.
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2004; Bessen ja Meurer 2008; Boldrin ja Levine 
2013). keskeisiä ongelmia ovat aineettomien 
oikeuksien rajapintojen epämääräisyys, oikeuk-
sien lukumäärän kasvu ja niiden pirstoutumi-
nen. Monien tutkijoiden mielestä aineettomien 
oikeuksien oikeudellisessa vahvistamisessa on 
myös menty liian pitkälle. Näistä ongelmista on 
seurannut mm. oikeusturvan heikkeneminen, 
oikeusriitojen määrän ja -kustannusten nousu 
sekä aineettomien oikeuksien välitystoiminnan 
vilkastuminen.3 onkin epäselvää, vahvistaako 
vai heikentääkö nykymuotoinen aineettomien 
oikeuksien järjestelmä yritysten innovaatiotoi-
mintaa saati yleistä hyvinvointia. 

Hyvän yritysverotuksen johtoajatuksina 
ovat matala veroaste, laaja veropohja ja erilais-
ten yritysten tasapuolinen kohtelu. toisinaan 
voi toki olla perusteltua poiketa näistä periaat-
teista ja ohjata yritysten valintoja myös verotus-
ten keinoin. Nämä poikkeamat saattavat edis-
tää taloudellista tehokkuutta erityisesti tilan-
teissa, joissa tavaran tai palvelujen tuottami-
seen tai kuluttamiseen liittyy positiivisia tai 
negatiivisia ulkoisvaikutuksia. tutkimustulos-
ten valossa esimerkiksi t&k-menoihin suoraan 
kohdistuvalla verokannustimella voidaan näh-
dä olevan suotuisia vaikutuksia innovaatiotoi-
mintaan ja hyvinvointiin (Bloom, Griffith ja 
Van reenen 2002; suomen osalta ks. esimer-
kiksi takalo, tanayama ja toivanen 2010).

Yleisesti ottaen verokannustimia puoltaa 
niiden tasapuolinen kohdentuminen ja hallin-
nollinen keveys verrattuna suoriin tukiin, joi-
den kohdistaminen perustuu erilliseen haku- ja 
myöntöprosessiin. Haittoina on, että ne moni-
mutkaistavat verojärjestelmää ja lisäävät siten 
verosuunnitteluun ja veronkierron estämiseen 
käytettäviä resursseja. Ne myös muuttavat koh-

3  Aineettomien oikeuksien välittäjillä tarkoitetaan tässä ns. 
ei-tuotannollisia yhtiöitä (non-practising entities), joilta 
puuttuu oma tuotanto- ja t&k-toiminta, mutta jotka yrittä-
vät käydä kauppaa aineettomilla oikeuksilla aggressiivisesti 
muita yrityksiä haastamalla. Tyypillisesti investoinnin teh-
nyt yritys huomaa vasta jälkikäteen, että sen tuote loukkaa 
välittäjän oikeuksia, ja välittäjä uhkaa yritystä kieltotuomi-
olla, jos sen vaatimuksiin ei suostuta. Toisinaan näitä välit-
täjiä kutsutaan myös patenttipeikoiksi (ks. esimerkiksi Vuo-
rinen 2009).

Kuvio 1. IPR-boksin kannustavuus

 

Aiempi 
käytettävissä
oleva tieto

Innovaatio-
toiminnan
ulkoinen
rahoitus

Osaava ja
motivoitunut
työvoima

Yritys,
jolla innovaatio-
toimintaa ja 
-hankkeita sekä niihin 
liittyviä palkka- ja 
muita menoja

(mahdollisuus 
sisäiseen rahoitukseen, 
jos omaa pääomaa tai 
kumuloituneita 
voittovaroja)

Osa innovaatio-
toim. kantaa 
hedelmää

Yrityksen kannalta
hukkaan valuvat
innovaatiopanokset

Patentti,
muu ipr

Ei
suojausta

Käyttö

Ei

Tuloja Etu

IPR-boksin kautta 
kannustuksen kohteeksi 

päätyvä osa 
innovaatiotoiminnasta

Aika innovaatioinvestoinnista siihen IPR-boksin kautta kohdistuvaan kannustimeen 5–20 v. 
Boksin kautta tuleva kannustin kohdistuu vain joihinkin prosentteihin koko innovaatio-
toiminnasta.
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teidensa käyttäytymistä, mikä tietyiltä osin on 
tarkoituskin. 

iPr-boksin voi nähdä suoran tuen, t&k-
verokannustimen ja muiden innovaatiopoliit-
tisten toimien ohella kotimaisen innovaatiotoi-
minnan määrää lisääväksi toimeksi. kuviossa 1 
on visualisoitu boksin toimivuutta tässä suh-
teessa.
kuvion 1 mukaisesti boksin kannustavuus koh-
distuu yritykseen seuraavan kaavan kautta:

1. Yrityksen on harjoitettava innovaatio-
toimintaa.

2. innovaatiotoiminnan on kannettava he-
delmää.

3. Hedelmille haetaan ja saadaan rekiste-
röity aineeton oikeus.

4. Ao. oikeus päätyy hyötykäyttöön (enem-
mistöä rekisteröidyistä oikeuksista ei 
hyödynnetä).

5. Hyötykäytöstä tulee lisenssituloja.
6. Yritys on voitollinen siten, että lisenssi-

tuloihin kohdistuvalla verohuojennuk-
sella on merkitystä.

Mielestämme on perusteltua väittää, että viive 
innovaatiotoiminnasta boksin kautta tulevan 
kannustimeen olisi helpostikin viidestä kym-
meneen vuotta ja se kohdistuisi kuvion 1 osoit-
tamalla tavalla vain murto-osaan kaikesta inno-
vaatiotoiminnasta. 

iPr-boksi vaikuttaisi myös yritysten aineet-
tomien oikeuksien strategiaan, eivätkä nämä 
käyttäytymismuutokset ole kaikilta osin toivot-
tavia. Edellä mainitun kaavan vaiheessa 3 se 
kannustaa yrityksiä hankkimaan enemmän tai 
vahvempia aineettomia oikeuksia annetulle 
t&k-investointien tasolle, pienentäen innovaa-
tiotoiminnan ulkoisvaikutuksia ja pahentaen 
aineettomien oikeuksien lukumäärän ja pirs-
toutumisen aiheuttamia ongelmia. Esimerkiksi 
yritys, joka on tuottanut ohjelmistoja avoimella 

lähdekoodilla, saattaa boksin myötä ryhtyä 
suojaamaan ohjelmistoja tekijänoikeuksilla tai 
patenteilla. Vaiheessa 5 boksi kannustaa yrityk-
siä lisensointiin ja riitelyyn aineettomista oi-
keuksista oman tuotannollisen toiminnan kus-
tannuksella. 

Boksiin liittyvät mahdollisten verotulojen 
ulkopuoliset muut välilliset vaikutukset rajoit-
tuvatkin paikallisesti tarvittaviin vero- ja laino-
pillisiin palveluihin sekä hallintoon. Pidemmäl-
lä aikavälillä aineettomien oikeuksien lisäänty-
misen aiheuttamat ongelmat vähentänevät 
boksin kannustinvaikutuksia. joka tapauksessa 
sama vaikutus saataisiin muilla tehokkaammil-
la innovaatiopolitiikan toimenpiteillä; esimer-
kiksi jos verokannustimia halutaan käyttää in-
novaatiopolitiikan välineenä niin t&k-menojen 
verovähennys on boksia selkeästi parempi, 
koska se kohdistuu suoraan ulkoisvaikutuksia 
tuottavaan toimintaan. 

3. IPR-boksi verokilpailun 
välineenä 

Verokilpailu on osa maiden välistä sijaintipaik-
kakilpailua, jolla pyritään vaikuttamaan yritys-
ten toimintojen maantieteelliseen sijoittumi-
seen ja jossa vaikuttavina tekijöinä ovat viime-
kädessä kaikki elin- ja toimintaympäristön 
piirteet. Vaikka sijaintipaikkakilpailussa yritys-
verokannan tai -pohjan merkitys voi jäädä esi-
merkiksi koulutusjärjestelmän merkitystä pie-
nemmäksi, devereuxin ja Lockwoodin (2008) 
mukaan verokilpailu selittää lähes kokonaan 
oECd-maiden yritysveroasteiden laskut 1980- 
ja 1990-luvulla.

Aineettomiin oikeuksiin liittyvässä verokil-
pailuissa on aktivoiduttu 2000-luvulla, kun 
useat maat ovat ottaneet käyttöön iPr-boksin. 
Aineettomat oikeudet ovat siirrettävissä monia 
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muita tuotannontekijöitä helpommin − erito-
ten jo valmiiksi useissa maissa toimivien moni-
kansallisten yritysten sisällä. Aineettomien oi-
keuksien tulouttamispaikan valinta onkin jo 
pitkään ollut monikansallisten yritysten yleises-
ti käyttämä verosuunnittelun väline (karkinsky 
ja riedel 2012), ja monikansalliset yritykset 
toisinaan eriyttävät aineettomien oikeuksien ja 
innovaatiotoiminnan sijainnit verotuksen pe-
rusteella (Böhm, karkinsky ja riedel 2012).

Ainakaan nykyisen kansainvälisten sääntö-
jen perusteella aineettomille oikeuksille ei voi-
da määrittää yksiselitteisesti oikeaa sijaintipaik-
kaa. Lipsey (2010) toteaa suoraan, että ”aineet-
tomilla oikeuksilla on vain [monikansallisen] 
yrityksen vero- ja lakistrategioiden mukainen 
nimellinen sijaintipaikka”. Eikä tilanne ole 
muuttumassa lähivuosina.  useissa tapauksissa 
boksit nimenomaan tähtäävät aineettomiin oi-
keuksiin liittyvien tuottojen liikkuvuuden lisää-
miseen. 

Boksi on käytössä eri muodoissa Baski-
maassa, Belgiassa, Espanjassa, Hollannissa, 
kiinassa, Luxemburgissa, ranskassa, sveitsin 
Nidwaldenin ja osin myös Zugin kantonissa, 
unkarissa sekä 1.4.2013 alkaen isossa-Britan-
niassa. Boksi on harkinnassa ainakin kanadas-
sa, tanskassa ja Yhdysvalloissa. E&Y:n selvi-
tyksestä muokattu taulukko 1 (ilman laajoja ja 

tärkeitä lisätietoja; ks. Viitala ja Peni 2012) 
kertoo perustietoja useimpien edellä listattujen 
maiden bokseista.

Pelkät verokannat eivät suoraan kerro eri 
boksien edullisuudesta, koska niiden kattavuus 
ja muut ehdot poikkeavat merkittävästi toisis-
taan. Lisäksi ainakin Alankomaat ja sveitsi rää-
tälöivät ehtoja yrityskohtaisesti. silti on selvää, 
että jos boksia ajatellaan puhtaana verokilpai-
luna, suomi lähtisi kisaan takamatkalta ja jäisi 
takamatkalle myös ehdotuksen mukaisen bok-
sin jälkeen. taulukon 1 maista suomen boksin 
nimellinen verokanta on keskimääräinen ja ero 
yleiseen yritysverokantaan unkarin ohella pie-
nin. 

kilpasille voi tietysti lähteä suomeen ehdo-
tettua 50 % verohuojennusta rajumminkin, 
mutta mm. ”markkinajohtaja” Hollanti on jo 
nyt säätänyt boksiaan vuosi vuodelta edulli-
sempaan suuntaan. Lisäksi arvelemme, että 
Hollanti, jolla on takana 120 vuoden historia 
verohuojennusten saralla (Bergin 2013), ei jäisi 
katsomaan sivusta ”markkinaosuutensa” mah-
dollista laskua. suomen boksiehdotuksen voi-
daankin ajatella olevan puolustusluonteinen 
ratkaisu, jolla ei sinällään saavuteta mitään 
muuta kuin vähennetään suomalaisten yritys-
ten kannustimia siirtää aineettomia oikeuksia 
muihin maihin. 

Taulukko 1. Perustietoja EU-maiden aineettomien oikeuksien bokseista.

Lähde: Viitala ja Peni (2012), josta Suomen yritysverokanta on muutettu vastaamaan hallituksen päätöstä kehysriihessä 
21.3.2013. 

 Belgia Espanja Hollanti Luxemburg ranska uk unkari suomi
Boksin verokanta, % 6,80 15,00 5,00 5,80 15,00 10,00 9,50 10,00
Ero suomen boksiin, %-yks. -3,20 5,00 -5,00 -4,20 5,00 0,00 -0,50
Yritysverokanta, % 33,99 30,00 25,00 28,80 33,00 24,00 19,00 20,00
Boksin ero yleiseen, %-yks. -27,19 -15,00 -20,00 -23,00 -18,00 -14,00 -9,50 -10,00
Voimaantulovuosi 2007 2008 2007 2008 1992 1.4.2013 2003
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Boksi kilpailee myös yleisen yritysverokan-
nan kanssa, joka on esimerkiksi kyproksella 10 
%. teorian mukaan liikkuvien toimintojen yri-
tysverokannat päätyvät lopulta nollaan maiden 
juostessa kilpaa pahnan pohjimmaiseksi. ke-
vään 2013 kehysriihessä tehty päätös yleisen 
yritysverokannan laskusta onkin nähtävissä 
puolustusluonteisena iPr-boksin vaihtoehto-
na.

4. Huomioita Suomen 
boksiehdotuksesta

E&Y:n ehdotuksen mukaan verohuojennus oli-
si 50 % rekisteröityjen aineettomien oikeuksi-
en (patentit, tavaramerkit ja tietokoneohjelmis-
tojen tekijänoikeudet) lisensoinnista saatavasta 
tulosta (Viitala ja Peni 2012). Huojennus 
myönnettäisiin, jos ao. oikeus olisi joko koko-
naan itse tai edelleen kehitetty (lisensoitava 
toiselta yksinoikeudella). tämä rajoitus on oi-
keansuuntainen, koska olisi tärkeää, että boksi 
parantaisi aineettomien oikeuksien välittäjien 
toiminnan kannattavuutta mahdollisimman vä-
hän. tosin rajanveto lienee usein hankalaa; 
milloin esimerkiksi konkurssipesästä ostettua 
oikeutta on edelleen kehitelty ja milloin ei? 
toisin kuin E&Y:n selvityksessä esitetään, mie-
lestämme näyttökynnyksen yrityksen ulkopuo-
lelta hankitun aineettoman oikeuden tulojen 
saamiseksi verohuojennuksen piiriin pitäisi olla 
korkea. 

Ainakaan ilman muutoksia suomelle ehdo-
tettu iPr-boksi ei kohdistuisi aineettomien 
oikeuksien myyntiin, eikä ”vaihtamiseen” risti-
lisensoinnin kautta (siltä osin, kun raha ei vaih-
da kättä) tai omassa käytössä oleviin aineetto-
miin oikeuksiin. tämä kannustaa yrityksiä li-
sensointiin ja haastamaan muita yrityksiä oi-
keuksiensa loukkaamisesta oman tuotannolli-

sen toiminnan kustannuksella. E&Y:n ehdo-
tuksen mukaan sääntöä voi kuitenkin kiertää 
konsernin eri yksiköiden välisillä lisenssimak-
suilla.

järkevää olisi laittaa boksiin ehto, että ky-
seinen oikeus pitäisi olla kehitetty suomessa. 
tämä on kuitenkin vaikeaa, koska Euroopan 
yhteisön lait estävät suosimasta yhdessä Eu-
maassa tehtävää tutkimus- ja kehitystoimintaa 
muiden kustannuksella. silti esimerkiksi Alan-
komaiden ja ison-Britannian bokseja on viritet-
ty tähän suuntaan. Lisäksi isolla-Britannialla 
on ehtoja, joiden tarkoituksena on suosia oi-
keuksien ”aktiivista hallintaa ja kehittämistä”. 
isossa-Britanniassa boksin käyttöönotto on 
kytketty ylipäätään kansainvälistä verosuunnit-
telua rajoittaviin toimiin.

Boksin laajuuteen vaikuttavat sen piiriin 
kuuluvat aineettomat oikeudet, mukaan lasket-
tavat meno- ja tuloerät sekä luovutusvoittojen 
kohtelu. Muihin maihin verrattuna suomen 
boksi olisi jo ensivaiheessa varsin laaja ja vielä-
pä bruttoarvopohjainen siinä mielessä, ettei 
lisenssituloista tultaisi vähentämään normaalia 
voittomarginaalia esimerkiksi ison-Britannian 
tapaan.

Eräiden muiden maiden bokseissa, ja suo-
men muissa verokannustimissa, on lattioita tai 
kattoja; suomen boksiin näitä ei ehdotuksen 
mukaan tule. Esimerkiksi Belgiassa boksia ei 
voi hyödyntää tappion synnyttämisessä tai kas-
vattamisessa. ostetun oikeuden osalta Belgia 
soveltaa boksimenettelyä vain tehtyyn jatkoke-
hitykseen – suomen ehdotuksessa kohteena on 
koko jatkokehitetyn oikeuden tulo. Ehdotuk-
sessa jää myös epäselväksi, missä aineettomien 
oikeuksien tulee olla rekisteröity. useissa mais-
sa rajaudutaan kansallisesti tai Eu-tasolla re-
kisteröityihin oikeuksiin. E&Y:n ehdotuksen 
mukaan boksi pitäisi toteuttaa heti pysyvänä 



240

KAK 2 /  2013

järjestelynä. Muut viimeaikaiset verokannusti-
met on säädetty määräaikaisina.

5. Boksien vaikutuksia

Griffith ym. (2011) analysoivat vuoteen 2005 
päättyvällä aineistolla boksien vaikutuksia. tu-
losten mukaan boksit kyllä vaikuttavat yritys-
ten aineettomien oikeuksien sijaintipaikkoihin, 
mutta kansalliset hyödyt kutistuvat, kun yhä 
useampi maa käy kilpailemaan tällä keinolla. 
Bokseihin liittyvät veromenetykset eivät simu-
lointien perusteella tule kompensoiduksi. Esi-
merkiksi Griffithin ym. (2011) simuloinnissa 
Benelux-maiden kanssa kilpaileva ruotsin (ku-
vitteellinen) boksi nostaisi maassa olevien ai-
neettomien oikeuksien määrän bokseja edeltä-
välle tasolle, mutta alhaisemman kannan joh-
dosta verotulomenetys olisi sama kuin ilman 
boksia (suomen osalta tätä simulointia ei ao. 
paperissa tehty). toisaalta Griffithin ym. 
(2011) hypoteettisten simulointien mukaan 
Benelux-maiden boksit tiputtavat boksittoman 
suomen aineettomien oikeuksien verotuloja 
lähes puolella.

käytännössä boksittomuus ei kuitenkaan 
ole vienyt suomen verotuloja ainakaan koko-
naan: Benelux-maiden boksien käyttöönoton 
jälkeen ainakin palveluviennin rojalti- ja lisens-
situlot ovat yli kaksinkertaistuneet vuosina 
2008–2011.5 kuten Griffith ym. (2011) totea-
vat, yritykset eivät yleisesti ottaen siirrä aineet-
tomien oikeuksien tuottojaan alhaisimman ve-
rokannan maahan. tämä ei tietenkään tarkoita 
sitä, etteikö Benelux-maiden boksi olisi syönyt 
tai tulisi syömään aineettomien oikeuksien 
tuottojen veropohjaa suomessa.

Pisin kokemus boksin kaltaisesta menette-
lystä on irlannilla. Vuosina 1973–2010 se ei 
verottanut patenttituloja; osana maan kansal-
lista elvytysohjelmaa menettely päättyi vuonna 
2011 (Graetz ja doud 2013). irlannin valtiova-
rainministerin Michael Noonanin mukaan syy-
nä oli se, ettei verovapaudella ollut toivottua 
vaikutusta innovaatiotoimintaan (irlannin par-
lamentin alahuoneen keskustelu 14.4.2011, 
40).

Boksin piiriin kuuluvien iPr-tulojen mää-
rästä suomessa, saati yritysten käyttäytymises-
tä, ei ole luotettavia arvioita.6 karkeita arvioita 
lisensointitulojen osalta voidaan kuitenkin teh-
dä: tilastokeskuksen mukaan palveluviennin 
rojaltit ja lisenssimaksut olivat vuonna 2011 
reilut 2,3 miljardia euroa; lisäksi tätä kaksi ker-
taa suurempi välityskauppa kuuluisi ainakin 
laajennetun boksin piiriin (Pajarinen, rouvi-
nen ja Ylä-Anttila 2012, 72). rojalti- ja lisens-
sivientiin perustuvalla karkealla laskelmalla 
boksin välitön veromenetys olisi neljännesmil-
jardin luokkaa (2 316 mrd. € × 10 % = 231,6 
milj. €). Ei myöskään ole arvioitu, minkälaiseen 
yritysjoukkoon boksin vaikutus kohdistuisi. 
kaksikymmentä suurinta yritystä vastaa noin 
90 % palveluviennin rojalti- ja lisenssimaksuis-
ta – ainakin tällä perusteella boksin (tai sen 
puuttumisen) vaikutus kohdistuisi siis varsin 
suppeaan joukkoon.

5  Mikä ei tietenkään kerro suoraan näihin liittyvästä vero-
kertymästä.

6  Kontrafaktuaalinen tutkimus suomalaisen IPR-boksin 
vaikutuksista tai esimerkiksi Benelux-maiden boksien vai-
kutuksesta Suomeen olisi kannatettavaa. Tämä olisi haasta-
vaa mutta mahdollista ja se vaatisi rakenteellisen mallin (ks. 
esimerkiksi Takalo ym. 2010, 2013). Griffithin ym. (2011) 
mallin sovittaminen Suomelle lienee myös mahdollista. Tar-
vittavien tietojen keruussa tässä yhteydessä on erityishaas-
teena tietokoneohjelmistojen tekijänoikeustulojen määrittä-
minen.
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jos yritysten varsinainen innovaatiotoimin-
ta siirtyy aineettomien oikeuksien mukana, 
vaikutukset olisivat suomen taloudelle vaka-
vammat. Esimerkiksi Ernst, richter ja riedel 
(2013) löytävät näyttöä sille, että monikansal-
listen yritysten tietyssä maassa tapahtuvan in-
novaatiotoiminnan tuottamien patenttien laatu 
korreloi negatiivisesti maan aineettomien oi-
keuksien tulojen veroasteen kanssa, mikä voi 
(myös) heijastella sitä, että veroaste vaikuttaa 
monikansallisen yrityksen innovaatiotoiminnan 
sijaintiin. Mutta ei ole selvää, miksi etenkään 
patentteja tuottavan innovaatiotoiminnan pi-
täisi sijata siellä, missä aineettomat oikeudet 
ovat juridisesti – ellei tämä ole edellytys boksin 
verohuojennukselle. joka tapauksessa yleinen 
yhtiöverotus tai suoraan t&k-toimintaan koh-
distuva verohuojennus saattaisi olla tehok-
kaampi tapa vaikuttaa yritysten innovaatiotoi-
minnan sijaintipäätöksiin verotuksen avulla 
kuin iPr-boksi. 

6. Johtopäätöksiä

suomessa on ehdotettu otettavaksi käyttöön 
uusi aineettomien oikeuksien tuottoihin koh-
distuva verokannustin. tätä perustellaan inno-
vaatio- ja kasvupolitiikalla sekä kansainvälisel-
lä verokilpailulla. 

innovaatiotoiminnan edistämiseen boksista 
ei ole jo huonon kohdentuvuuden ja pitkän 
aikaviiveen johdosta. ja vaikka olisikin, täytyy 
erikseen perustella miksi juuri aineettomaan 
oikeuden suojaaman yksinoikeuden lisenssi-
tuottoja saavat tarvitsevat erikoiskannustimen. 

Aineettomien oikeuksien juridiseen sijain-
tiin sinänsä ei liity lainkaan niitä tiedollisia ul-
koisvaikutuksia, jotka yleisellä tasolla motivoi-
vat innovaatiopolitiikkaa. Lisäksi nykymuotoi-
sen aineettomien oikeuksien järjestelmän toi-

mivuus on viime aikoina kyseenalaistettu hyvin 
perustein. Näkemyksemme on, että boksit pa-
hentavat aineettomiin oikeuksiin liittyviä on-
gelmia, sillä ne sekä kannustavat yrityksiä 
hankkimaan lisää vahvempia aineettomia oi-
keuksia että lisensoimaan ja riitauttamaan niitä 
oman tuotannon kustannuksella. 

Verokilpailu tarjoaa innovaatio- ja kasvupo-
litiikkaa kestävämmän perustelun iPr-boksin 
käyttöönotolle suomessa; aineettomia oikeuk-
sia voidaan siirtää maasta toiseen monia muita 
tuotannon tekijöitä helpommin. Bokseja voi-
daankin ajatella valtioiden välisenä vangin on-
gelmana: kaikkien kannalta olisi parasta, ettei 
bokseja ei olisi käytössä missään maailmassa. 
Niitä kuitenkin on, eivätkä ne ole häviämässä. 
onko suomen siis pakko ottaa boksi käyttöön 
vangin ongelman logiikan mukaisesti? Yllä ole-
van perusteella tämä ei mielestämme ole vält-
tämätöntä.

Valitsevassa kilpailutilanteessa ”ylimääräis-
tä” verotettavaa ei suomeen päädy boksinkaan 
kanssa. Boksin puuttumattomuus ei ole aina-
kaan vielä johtanut aineettomien oikeuksien 
laajaan ulosliputukseen. suomen tapauksessa 
boksin päämotivaatioksi jäisi muutamien suur-
yritysten aineettomien oikeuksien sijaintipai-
kan vaihdon ehkäiseminen siltä osin, kun näin 
ei ole jo tapahtunut tai tapahtumassa.

jos verokannustimia otetaan käyttöön, nii-
den tulisi olla yksinkertaisia ja läpinäkyviä, 
neutraaleja toimialan suhteen, ja niiden tulisi 
tukea vain innovaatiotoimintaa. Niiden käyt-
töönotto tulisi toteuttaa tavalla, joka mahdol-
listaa kannustimien vaikuttavuuden (ekono-
metrisen) tutkimuksen. Boksin tapauksessa 
kaikkiin näihin ehtoihin liittyy vielä ratkaise-
mattomia haasteita. Esimerkiksi boksiin liitty-
vät yksityiskohdat ovat niin mutkikkaita, että 
ainakin verojuristeilla ja -konsulteilla, ja virka-
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miehillä toisella puolella aitaa, riittää puuhaa. 
Näkökulmasta riippuen tämän voi laskea bok-
sin hyväksi tai huonoksi puoleksi. kotimaisen 
innovaatiopolitiikan kannalta iPr-boksi saat-
taisi olla mielekkäämpi, jos verovähennyksen 
kohteena olevien aineettomien oikeuksien ja 
niitä tuottavan innovaatiotoiminnan yhteys tu-
lee esitettyä vahvemmaksi. Boksin vaikuttavuu-
den tutkimusmahdollisuuksia ei juuri ole mie-
titty boksin suunnittelussa. 

Boksi on tuskin suomen kannalta paras 
tapa osallistua kansainväliseen verokilpailuun. 
jos siihen halutaan osallistua,  yleisen yhteisö-
verokannan alennus tai suoraan t&k-toimin-
taan kohdistuvan lisävähennyksen jatkaminen 
olisivat parempia keinoja. □
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