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Esseitä verojen vaikutuksista yrityksiin

Aliisa Koivisto

Yrityksillä on keskeinen rooli taloudessa, ja niiden verotukseen kohdistuu paljon toiveita ja paineita. Väitöskirjas-
sani tarkastelen kolmea yrityksiin kohdistuvaa verovälinettä ja sitä, miten ne vaikuttavat yritysten liiketoimintaan. 

kautta (Harberger 1962; Hall ja Jorgenson 
1967; Mirrlees ym. 2011). Yritys verotus vaikut-
taa myös kansainvälisten yritysten, investointi-
en ja rahoituksen sijoittumiseen verokilpailun 
kautta. Näistä syistä yritysverotus nousee usein 
esiin, kun yhteiskunnallisessa keskustelussa 
haetaan keinoja nostaa investointeja ja voimis-
taa talouskasvua.

Osa yritysverotuksen aiheuttamista vääris-
tymistä on lievempiä verotettaessa omistajaa 
esimerkiksi osinkoverolla yrityksen voiton ve-
rottamisen sijasta (Auerbach 1979). Omistajien 
verotus tuo kuitenkin mukanaan omat haas-
teensa. Omistajat voivat välttää veroa pidättä-
mällä yrityksen voitot yrityksessä, mikä haittaa 
pääoman vapaata liikkumista. Lisäksi voimak-
kaasti erilaiset veroasteet yritysten omistajille ja 
palkansaajille saatetaan kokea epäoikeudenmu-
kaisina.

Väitöskirjassa tutkin, miten verotus vaikut-
taa yritysten toimintaan. Hyödyntäen kattavia 
suomalaisia mikroaineistoja ja moderneim-
pia ekonometrisiä menetelmiä tutkin, kuinka 
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Valtion pyrkimyksenä on kerätä verotuloja, ja 
erilaisin verotuksen keinoin saatetaan myös pyr-
kiä vaikuttamaan esimerkiksi työllisyyteen. Ve-
ron asettaminen yritysten voitoille on melko 
suoraviivaista ja se laajentaa veropohjaa. Lisäksi 
yritykset hyötyvät monista julkisista palveluista, 
mikä lisää perusteluja yritysten verottamiselle. 
Verotuksen haasteena on kuitenkin ristiriita oi-
keudenmukaisuuden ja tehokkuuden välillä. 
Oikeudenmukaisuudella tarkoitan, että jokaista 
verotetaan yhdenvertaisesti niin, että saman ver-
ran ansaitsevat maksavat yhtä paljon ja enem-
män ansaitsevat maksavat enemmän. Miksi yri-
tyksiä ja niiden omistajia ei siis verotettaisi kuin 
muitakin veronmaksajia? Kysymys johdattaa 
tarkastelemaan tehokkuutta.

Yritysverotus vääristää liiketoimintaa erityi-
sesti investointipäätösten ja omistajien kannus-
timien kautta. Yritysverotus nostaa investoinnin 
tuottovaatimusta ja voi siten vähentää investoin-
teja. Lisäksi verot voivat vääristää eri rahoitus-
muotojen kustannuksia sekä kannustimia eri 
investointikohteisiin esimerkiksi vähennysten 
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osinkoverotus, yhteisöverotus ja kotitalousvä-
hennys vaikuttavat yrityksiin.

Kaikki tarkastelemani verotuksen keinot 
pyrkivät vaikuttamaan positiivisesti yritysten 
liiketoimintaan. Tarkastelemani kevennykset 
yhteisöverossa tavoittelevat kasvua yritystoi-
mintaan investointien kautta alentamalla sijoi-
tetun pääoman tuottovaatimusta. Lisääntyvät 
investoinnit voivat johtaa myös korkeampaan 
työn tuottavuuteen. Myös alennetut osinkove-
rokannat pyrkivät mahdollistamaan investoin-
teja alentamalla pääoman tuottovaatimusta.

Kotitalousvähennyksellä sen sijaan on eri-
lainen lähtökohta. Kotitalousvähennys ei pyri 
tuottavuuden kasvuun vaan kasvattamaan työl-
lisyyttä tietyillä työvoimaintensiivisillä aloil-
la alentamalla palveluiden efektiivisiä hintoja. 
Mikäli kotitalousvähennyksellä onnistutaan 
kasvattamaan työvoimaintensiivisten palvelui-
den kysyntää, sillä voi olla positiivinen vaikutus 
talouteen työllisyyden kasvun kautta. Lisäksi 
kotitalousvähennyksellä pyritään suitsimaan 
veronkiertoa. Mikäli tuetuilla aloilla on pieni 
tarjonnan hintajousto esimerkiksi työvoiman ra-
joitetun saatavuuden vuoksi, vähennys voi kui-
tenkin siirtyä vain hintoihin. Jos taas palvelujen 
kysyntäjousto on heikko, vähennys hyödyttää 
lähinnä kuluttajia, jotka kuluttaisivat palveluita 
ilman vähennystäkin sen vaikuttamatta palve-
luiden käyttöön. Väitöskirjani kappaleet käsit-
televät erikseen jokaista näistä verovälineistä ja 
niiden vaikutuksia yrityksiin.

Ensimmäisessä tutkimuksessa tarkastel-
laan, miten listaamattomien osakeyhtiöiden 
osinkoverotus vaikuttaa yrittäjien päätöksiin. 
Tutkimuksessa hyödynnetään osinkoveroas-
teikon portaita sekä muutoksia veroasteikossa. 
Rajaveroasteet nousevat huomattavasti osinko-
veroasteikon portailla, luoden selviä kannus-
timia omistajille reagoida niihin esimerkiksi 

suunnittelemalla tulojaan tai sopeuttamalla lii-
ketoimintaa tuotantopäätösten kautta.

Tutkimuksessa havaitaan, että veroasteikon 
portaat ja muutokset niissä vaikuttavat osingon-
maksupäätöksiin paljon, kuitenkin pääasias-
sa verosuunnittelun kannalta eikä vaikutuksia 
esimerkiksi investointipäätöksiin havaita raja-
veroasteen muuttuessa. Havaitsen osinkojakau-
massa poikkeuksellisen voimakasta kasautumis-
ta juuri veroasteikon rajoille. Tämä tarkoittaa, 
että huomattavan moni omistaja maksaa juuri 
rajan verran osinkoa ja välttää korkeamman ve-
ron yksinkertaisesti säätämällä osingonmaksua. 
Kasaumasta veroasteikon portaalla voi laskea ve-
rotettavan osinkotulon jouston, ja joustot vaihte-
levat 0,5:stä 3,6:een asteikon eri portailla. Jousto 
mittaa sitä, kuinka paljon osingonmaksun voi 
odottaa muuttuvan, mikäli verojen jälkeen kä-
teen jäävä osuus muuttuu yhden prosentin. 
Joustoa voi hyödyntää esimerkiksi verotuottojen 
estimointiin veromuutosten vaikutuksia simuloi-
taessa. Tutkimuksessa havaitut joustot ovat huo-
mattavan korkeita ja korostavat, että omistajat 
säätävät osingonmaksuaan helposti.

Tarkastelen myös kasautumista aiheuttavia 
mekanismeja tarkemmin. Tutkin miten yritysten 
investoinnit ja tuotanto reagoivat muutoksiin 
osinkoveroasteikon rajoissa ja parametreissa. 
En kuitenkaan havaitse tilastollisesti merkitse-
viä vaikutuksia. Yritysten taseen tarkastelu pal-
jastaa, että erityisesti osinkoveroasteikon rajalla 
toimivat yritykset ovat kerryttäneet rahoitusva-
rallisuutta yritykseen. Tämä antaa ymmärtää, 
että merkittävä tekijä kasautumiselle veroastei-
kon rajoilla on osinkotulojen lykkääminen niin, 
että osinkoa maksetaan vain rajaan asti. Tästä 
seuraa niin sanottua osinkoveron kapitalisoitu-
mista yrityksen arvoon.

Toisessa tutkimuksessa perehdytään pieniin  
osakeyhtiöihin ja siihen, miten 6 prosentti yksikön 
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lasku yhteisöverokannassa vaikutti niiden lii-
ketoimintaan. Tarkasteltavat veronalennukset 
vuosina 2014 ja 2016 toteutettiin samaan aikaan 
osinkoveron korotusten kanssa ja olivat siksi 
käytännössä veroleikkaus vain yritykseen jäävil-
le, ei ulosmaksetuille voitoille. Tarkastelemme 
muutosten yhteisvaikutusta eli aikaa ennen 2014 
ja vuoden 2016 jälkeen hyödyntäen yhtymiä ver-
tailujoukkona. Toisen yhtiömuodon hyödyn-
täminen vertailujoukkona auttaa erottamaan 
veromuutosten vaikutuksen suhdannevaihte-
luiden vaikutuksista.

Veromuutoksen vaikutukset pienten yritys-
ten investointeihin ovat häviävän pieniä, mutta 
havaitsemme kuitenkin kasvua yritysten myyn-
nissä ja menoissa veronleikkauksen jälkeen. 
Yritysten jakaminen kahteen ryhmään omis-
tajatyypin mukaan näyttää, että positiivinen 
vaikutus oli lähtöisin yhtiöistä, joiden omistajat 
työskentelivät yrityksissä merkittävässä roolissa 
sekä omistivat suuren osan yrityksestä. Tulos 
korostaa, että pienten yritysten osalta omistajan 
roolilla on tärkeä osa siinä, missä määrin yrityk-
sen voittoja käytetään liiketoimintaan.

Kolmas tutkimus tarkastelee sitä, kuin-
ka kotitalousvähennys onnistuu tavoitteissaan 
kasvattaa työllisyyttä ja kitkeä harmaata talo-
utta. Tutkimuksessa hyödynnetään kahta eri 
asetelmaa. Ensimmäisessä tarkastelemme ko-
titalousvähennysjärjestelmän käyttöönottoa sii-
vouspalveluille Ruotsissa vuonna 2007 hyödyn-
täen suomalaista toimialaa vertailujoukkona. 
Toisessa asetelmassa tarkastelemme muutosta 
kotitalousvähennyksen enimmäismäärässä re-
monttipalveluille Suomessa hyödyntäen muita 
suomalaisia toimialoja vertailujoukkona. 

Tutkimuksessa havaitaan, että palveluiden 
kysyntä ei kasvanut merkitsevästi kumman-
kaan tarkastellun muutoksen seurauksena. 
Tulos tarkoittaa, että vastoin yleistä käsitystä 

vähennyksellä ei ole huomattavaa vaikutusta pal-
veluiden kysyntään. Koska muutosta verottajalle 
raportoiduissa myynneissä ei havaittu, tämä tar-
koittaa, että muutoksilla ei ollut myöskään mer-
kittävää vaikutusta harmaaseen talouteen. 

Kuvaileva osuus tutkimuksesta osoittaa, että 
vähennykseen oikeuttavien raportoitujen ostojen 
jakaumassa on kasauma niin sanotusti väärässä 
kohtaa vähennyksen maksimimäärän kohdalla, 
vaikka maksimivähennyksen saa miseksi pitäisi 
raportoituja ostoja olla noin kaksinkertaisesti. 
Tämä viittaa siihen, että moni veronmaksaja ei 
osaa käyttää järjestelmää oikein.

Väitöskirjani tutkimustulokset korostavat, 
että yritysten liiketoimintaympäristössä verotus 
on vain pieni osa ja liiketoimintaympäristöön 
vaikuttavat lopulta monet muut asiat verotuksen 
lisäksi tai yhteisvaikutuksessa verojen kanssa. 
Lisäksi veroilla voi olla tahattomia vaikutuksia. 
Esimerkiksi osinkoverojärjestelmän tavoite on 
lieventää verotuksen investointeja vääristävää 
vaikutusta pienentämällä pääoman verotusta. 
Osinkoverojärjestelmän voimakkaat portaat 
kuitenkin aiheuttavat huomattavia vaikutuksia 
yritysten osingonmaksuun aiheuttaen rahoitus-
omaisuuden kertymistä yrityksiin. Tutkimus yh-
teisöverotuksesta taas osoittaa, että veron vaiku-
tukset riippuvat yrityksen johdosta korostaen, 
että verojen kannustimet voivat riippua yrityk-
sen muista ominaisuuksista. 

Kun verotuksen keinoin pyritään vaikutta-
maan työllisyyteen, on hyvä pitää mielessä pää-
tavoite verottaa yhdenvertaisesti ja tehokkaas-
ti. Esimerkiksi tulokset kotitalousvähennyksen 
osalta osoittavat, että valtaosa kuluttajista olisi 
kuluttanut palveluita vähennyksestä huolimatta. 
Vähennyksen teho vaikuttaakin pieneltä ottaen 
huomioon sen huomattavan negatiivisen vaiku-
tuksen verotuksen yhdenvertaisuuteen ja tehok-
kuuteen. □
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