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1 JOHDANTO 

Tämän tutkimuksen aiheena on aggressiivinen verosuunnittelu. Termi aggressiivinen 

verosuunnittelu ei ole virallinen tai oikeudellinen termi, mutta sitä käytetään myös 

virallisemmissa yhteyksissä. Termillä tarkoitetaan pääasiassa verosuunnittelua, joka 

tapahtuu usean valtion alueella ja jossa etsitään aukkoja verolaista sekä eri 

verolainsäädäntöjen niveltymättömyyksiä, joiden avulla päästään pienempiin 

verokustannuksiin. (Knuutinen 2015.)  

Verosuunnittelu on ajankohtainen aihe, sillä nykyään se on olennainen osa 

yrityssuunnittelua (Leppiniemi & Walden 2009: 17). Verokustannukset ovat yksi 

yrityksen suurimmista kulueristä, joten löytämällä verotuksellisesti mahdollisimman 

edullisen vaihtoehdon yritys säästää suuria määriä rahaa. Kääntöpuolena 

kansainvälisten yritysten aggressiivinen verosuunnittelu taas aiheuttaa lukuisia 

ongelmia valtioille, joten aihe on ollut esillä useissa kansainvälisissä kokouksissa. 

Esimerkiksi OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development eli 

taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö) sekä Euroopan komissio ovat viime 

vuosina keskustelleet paljon aiheesta ja he ovat huolissaan valtioiden veropohjan 

rapautumisesta. Myös G20-valtioiden (Group of 20, maailman 19 rikkainta valtiota) 

kokouksissa aggressiivisen verosuunnittelun aiheuttamat ongelmat ovat olleet esillä.  

Yhteiskunta vaatii yhä enenevissä määrin yrityksiltä vastuullista toimintaa 

veroasioiden suhteen ja useat yritykset vastaavatkin näihin vaatimuksiin. Samalla 

kansainvälinen media uutisoi yhä enemmän ja enemmän aggressiivisesta 

verosuunnittelusta. (Erle 2008: 205–225.) Tämä lisää painetta yrityksille toimia 

vastuullisesti myös verotuksen suhteen. 

Tässä tutkimuksessa esitetään kaksi näkökulmaa aggressiivisen verosuunnittelun 

käsittelyyn. Ensimmäinen näkökulma on aggressiivisen verosuunnittelun vastustajat, 

toinen taas aggressiivisen verosuunnittelun puolestapuhujat tai sitä harjoittavat tahot. 

Aihe on erityisen hankala ja monimutkainen, koska aggressiivinen verosuunnittelu ei 

ole käsitteenä selkeä tai virallinen. Lisäksi kyseinen toiminta tapahtuu lain puitteissa, 

joten virallisesti toiminta on laillista. Tavoitteena tutkimuksella on selkeyttää 

molempia näkökulmia ja pyrkiä ymmärtämään aihetta kahdesta päinvastaisesta 
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näkökulmasta. Aggressiivisen verosuunnittelun ymmärtäminen on tärkeää, koska 

yritysten toiminta-alue laajenee koko ajan ja samalla tulee osata toimia eri 

verojärjestelmien ja tilinpäätösstandardien vaikutuspiirissä. Tutkimus on rajattu 

käsittelemään aggressiivista verosuunnittelua pelkästään tuloverotuksen pohjalta ja 

tarkastelun kohteena puolestaan ovat osakeyhtiöt. 

Tutkimuksen tehtävänä on pohtia aggressiivista verosuunnittelua kahdesta 

näkökulmasta. Tutkimuksen pääkysymyksenä on ”minkälaisia hyötyjä ja haittoja 

aggressiivisesta verosuunnittelusta seuraa yrityksen eri sidosryhmille?”. Vastaukset 

tähän kysymykseen koostuvat kriitikoiden näkökulman kysymysestä ”millaisia 

argumentteja kriitikoiden näkökulmalla on eli millaisia haittoja aggressiivisesta 

verosuunnittelusta seuraa?” sekä puolestapuhujien näkökulman kysymyksestä 

”millaisia argumentteja puolestapuhujien näkökulmalla on eli millaisia hyötyjä 

aggressiivisesta verosuunnittelusta seuraa?”. Lisäksi avustavat tutkimuskysymykset 

pyrkivät tutkimaan näkökulmien välistä jännitettä. Tutkimus pyrkii etsimään 

ristiriitoja näkökulmien välillä, sekä pohtii voisiko näkökulmia mahdollisesti 

yhdistellä. Avustavat kysymykset kuuluvat seuraavasti: ”millaisia ristiriitoja 

näkökulmien välillä vallitsee?” ja ”voiko näkökulmia yhdistää vai ovatko ne täysin 

toisensa pois sulkevia?”. Tutkimuskysymykset löytyvät tiivistettynä kuviosta 1 

sivulta 8. Tutkimus käsittelee molempia näkökulmia täysin neutraalisti eikä pyri 

antamaan eikä anna lopullista vastausta kummankaan näkökulman paremmuudesta 

tai oikeanlaisista toimintatavoista, koska kysymys on lopulta moraalinen. Tutkimus 

antaa kuitenkin näkökulmia ja materiaalia aiheen pohdintaa sekä mahdollisia 

jatkotutkimuksia varten. 

Aggressiivisesta verosuunnittelusta löytyy paljon tuoretta tutkimusta aiheen 

ajankohtaisuuden ansiosta. Suomessa muun muassa professori Reijo Knuutinen on 

tutkinut aihetta paljon. Myös kansainvälistä tutkimustietoa aiheesta löytyy 

monipuolisesti. Tämä tutkimus pyrkii keräämään mahdollisimman paljon 

argumentteja molempien näkökulmien puolesta sekä vertailemaan niitä keskenään. 

Verrattuna aiempiin tutkimuksiin tämä tutkimus pyrkii vertailemaan näkökulmia 

mahdollisimman konkreettisella tasolla. Lisäksi tutkimus pohtii, voisiko näkökulmia 

sovittaa yhteen vai ovatko ne täysin toisistaan eriäviä. 
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Aineistoina tutkimus käyttää teoreettisena viitekehyksenä pääasiassa kirjapainoksia, 

ja tutkimusaineistona useita kansainvälisiä tutkimuksia. Knuutisen tekstit ovat 

suuressa roolissa tässä tutkimuksessa, koska hänen artikkelinsa ovat melko tuoreita ja 

lisäksi aggressiivista verosuunnittelua käsitellään niissä monipuolisesti ja 

neutraalisti. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, pääasiassa 

tutkimuksellinen, koska lähteinä käytetään pääasiassa aiempia tutkimuksia. Tämä 

tutkimus pyrkii saamaan aiemmat tutkimukset ja muut lähteet kommunikoimaan 

keskenään mahdollisimman monipuolisesti. 

Tutkimus alkaa teoriaosuudella, missä selvennetään termiä verosuunnittelu, sekä 

esitellään verosuunnittelun erilaisia keinoja sekä lakeja ja säädöksiä, jotka 

vaikuttavat verosuunnitteluun. Seuraavaksi käydään läpi mitä tarkoitetaan 

aggressiivisella verosuunnittelulla, jonka jälkeen pyritään antamaan mahdollisimman 

selkeä määrite käsitteille veron kiertäminen ja verovilppi. Tämän jälkeen pohditaan 

rajanvetoa käsitteiden välillä, josta siirrytään käsittelemään aggressiivista 

verosuunnittelua vastustajien näkökulmasta ja puolestapuhujien näkökulmasta. 

Lopuksi näkökulmia vertaillaan ja kootaan tutkimustulokset yhteen tutkimuksen 

johtopäätökset – osiossa. 
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Kuvio 1. Tutkimuskysymykset. 

Minkälaisia hyötyjä ja 
haittoja aggressiivisesta 

verosuunnittelusta seuraa 
yrityksen eri 

sidosryhmille? 

Kriitikoiden 
näkökulma 

Millaisia 
argumentteja 

näkökulman puolesta 
on? (Haitat) 

Puolestapuhujien 
näkökulma 

Millaisia 
argumentteja 

näkökulman puolesta 
on? (Hyödyt) 

Ovatko näkökulmat 
toisensa pois sulkevia vai 

voisiko niitä sovittaa 
yhteen? 

Ovatko argumentit 
ristiriidassa 
keskenään? 
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2 VEROSUUNNITTELU 

Tämä kappale esittelee verosuunnittelun, aggressiivisen verosuunnittelun, veron 

kiertämisen ja verovilpin käsitteet, ja käy läpi, mitä niillä tarkoitetaan, mitkä lait 

vaikuttavat niihin sekä antaa esimerkkejä kustakin toiminnasta. Ensimmäisessä 

alaotsikossa keskitytään verosuunnitteluun, jonka jälkeen siirrytään aggressiiviseen 

verosuunnitteluun, veronkiertoon ja verovilppiin. Veron kiertäminen ja verovilppi 

esitellään lyhyesti, koska tutkimuksen aiheena on aggressiivinen verosuunnittelu. 

Termit ovat kuitenkin tärkeää osata, jotta voi ymmärtää rajanvedon näiden termien 

välillä. 

2.1 Verosuunnittelu 

Termi verosuunnittelu tarkoittaa toimintaa, jonka avulla verovelvollinen pyrkii 

selvittämään eri toimintavaihtoehtojen veroseuraamuksia, jotta hän pystyy etsimään 

verotuksellisesti edullisimman vaihtoehdon (Holkeri & Rajala 2015). 

Verosuunnittelu on osa laajempaa yrityssuunnittelua. Verotuksen suunnittelussa 

mietitään, miten verot vaikuttavat yrityksen suunnitelmiin eri aikaväleillä. 

Verosuunnittelun tehtävänä on verotuksellisesti edullisimpien vaihtojen esittämisen 

lisäksi estää verohaittojen syntyminen. (Leppiniemi & Walden 2009: 17.) 

Verosuunnittelu on täysin laillista toimintaa, vaikka julkisuudessa sitä usein 

kritisoidaankin ja pidetään moraalittomana toimintana; usein julkisuudessa 

kaikenlaisesta laillisestakin verosuunnittelusta puhutaan termillä veronkierto. 

(Knuutinen 2015.) Verosuunnittelun tavoitteita ovat yleensä veroseuraamusten 

ennakointi, esimerkiksi investointien verovaikutukset, mahdollisimman edullisten 

verokustannusten etsiminen, mahdollisimman suuren liikkumavaran löytäminen 

verotettavan tulon ja nettovarallisuuden laskemisessa, joustavuus verolainsäädännön 

muutosten huomioon ottamiseksi sekä odottamattomien verolainsäädännön 

muutoksista johtuvien hallitsemattomien verotustilanteiden estäminen. (Leppiniemi 

& Walden 2009: 19.) 

Verosuunnittelu yrityksissä on tärkeää myös sidosryhmien näkökulmasta, koska 

sidosryhmät odottavat yleensä tasaista tulosta vuosittain. Omistajat toivovat 
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mahdollisimman tasaista osinkovirtaa, yrityksen luottokelpoisuus on parempi 

tuloksen ollessa tasainen. Lisäksi tasainen tai loivasti kasvava verotettava tulo voi 

johtaa pitkällä aikavälillä pienempiin veroihin progressiivisen verotuksen haittojen 

ollessa pienemmät. Tämänhetkisellä tilikaudella voidaan päästä pienempään 

verotettavaan tulokseen esimerkiksi ennenaikaisilla kulukirjauksilla. (Tomperi 2014: 

196–197.)    

Tilinpäätös liittyy läheisesti verotukseen, koska kirjanpidon ja tilinpäätöksen 

informaatiota käytetään veroilmoituksessa sekä verotuksen toimittamisessa ja 

tarkastuksessa. Erityisesti tämä näkyy verotettavan tulon ja nettovarallisuuden 

laskemisessa. Tiedot, jotka annetaan veroilmoituksessa perustuvat pääasiassa 

kirjanpitoon. Kuitenkin useat verotuksen ja tilinpäätöksen tuloksen ja varallisuuden 

laskelmaa koskevat säännökset poikkeavat toisistaan; tilinpäätöksen voitto ja 

verotuksen voitto ovat harvoin saman suuruisia. (Leppiniemi & Walden 2009: 17–

18.) 

Tässä tutkimuksessa käytetään termiä verosuunnittelu, jolla tarkoitetaan niin sanottua 

maltillista verosuunnittelua. Kyseinen toiminta tapahtuu lain puitteissa ja lisäksi se 

myös palvelee lain henkeä ja tarkoitusta. Erilaiset toiminnot tapahtuvat 

liiketoiminnallisista syistä, eivätkä verotustarkoituksellisista, eli verotus seuraa 

liiketoimia. 

2.1.1. Verosuunnitteluun vaikuttavat lait ja säännökset 

Tilinpäätöksen ja verotuksen suunnitteluun vaikuttavat monet lait ja säännökset. 

Tuloslaskelman ja taseen esittämisen perusnormiston muodostavat kirjanpitolaki, 

kirjanpitoasetus sekä työ- ja elinkeinoministeriön asetukset kehittämismenojen 

aktivoinnista, rahoitusvälineiden arvostamisesta sekä merkitsemisestä tilinpäätökseen 

ja konsernitilinpäätökseen (Leppiniemi & Walden 2009: 21). Myös osakeyhtiölaki 

antaa omia määräyksiä tilinpäätöksessä esittäviin tietoihin. Lisäksi 

konsernitilinpäätöksessä on useita asioita, joita täytyy ottaa huomioon lain mukaan. 

Tilinpäätöksen laatimiseen on olemassa tiukat rajoitteet. Kirjanpitolaki (KPL 

1336/1997) määrää, että tilinpäätöksen tarkoituksena on antaa informaatiota 
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tilinpäätöspäivän taloudellisesta asemasta ja tilikauden tuloksen muodostumisesta 

(KPL 3:1). Lisäksi osakeyhtiölaki (OYL 624/2006) antaa määräyksiä 

tilinpäätöksessä julkistettaviin tietoihin, kuten jaettavissa olevaan omaan pääomaan. 

(Leppiniemi & Walden 2009: 18.) Verosuunnittelun pääpainona on kuitenkin 

tilinpäätösstandardien ja normien sijaan verolait. Suomessa verotuksen laskennan 

perusnormit sisältyvät tuloverolakiin ja elinkeinoverolakiin (TVL ja EVL) 

(Leppiniemi & Walden 2009: 25). 

2.1.2. Esimerkkejä verosuunnittelusta 

Verosuunnittelu voidaan jakaa kolmeen osaan, joita ovat strateginen verosuunnittelu, 

taktinen verosuunnittelu ja operatiivinen verosuunnittelu. Strategiseen 

verosuunnitteluun liittyvät yritysmuodon valinnat, eli toimitaanko konsernina vai 

yhtenä yrityksenä. Strategista verosuunnittelua ovat myös erilaiset yritysjärjestelyt 

kuten sulautumiset, jakautumiset ja yrityskaupat. Taktinen verosuunnittelu sisältää 

osingonjakopäätökset, osakaslainat, omien osakkeiden hankkimiset ja 

tavoitetulokseen pyrkimisen. Lisäksi siihen kuuluu tavoitteet tulon jakautumisesta 

pääomatuloksi ja ansiotuloksi, tilikauden valinta ja investointien ajoittaminen. 

Operatiiviseen verosuunnitteluun kuuluu yksittäisten toimenpiteiden huomioiminen 

tilinpäätös- ja veronäkökulmasta sekä riittävä dokumentointi. (Leppiniemi & Walden  

2009: 144–145.) 

Verolainsäädäntö etenkin kansainvälisillä yrityksillä on todella monimutkainen 

kokonaisuus, joka vaatii paljon osaamista. Tämä lisää verosuunnitteluun käytettävien 

resurssien tarvetta ja siihen liittyviä kustannuksia (Syrjä 2010). Myös pienemmät 

yritykset turvautuvat Syrjän (2010) mukaan yhä useammin ulkopuolisen apuun, 

esimerkiksi tilitoimistot tarjoavat nykyään paljon verosuunnittelua. Syrjä (2010) 

sanookin väitöskirjassaan, että 57 % kyselyyn vastanneista pienistä osakeyhtiöistä 

ulkoistaa verosuunnittelun, osa tekee verosuunnittelun itse ja pieni osa (6%) ei 

kiinnitä mitään huomiota verosuunnitteluun.  

Erilaisia verosuunnittelumahdollisuuksia Suomen laissa on muutamia. Esimerkiksi jo 

pelkästään yritysmuodon valinta on verosuunnittelua (Leppiniemi & Walden 2009: 

144). Toinen yleinen verosuunnittelukeino liittyy vahvasti nettovarallisuuteen, jonka 
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avulla yksityistä elinkeinoharjoittajaa ja henkilöyhtiöitä verotetaan. Yrityksen 

nettovarallisuuteen lisätään 30% maksettuja palkkoja ja tästä summasta verotetaan 

20% pääomatulona, loput ansiotulona. Yksityisyrittäjä voi kuitenkin vaatia, että 

pääomatulo-osuuden laskentaperustetta lasketaan 10 prosenttiin tai vaihtoehtoisesti 

niin, että koko tulon määrä verotetaan ansiotulona. Nettovarallisuuteen voi vaikuttaa 

lisäksi yksityisnostoilla ja sijoituksilla. Sijoitukset kasvattavat nettovarallisuutta, 

yksityisnostot taas laskevat. Nettovarallisuus on suurin verosuunnittelun keino 

yksityisliikkeille. Myös toimintavarauksella ja tappion vähentämisen tavoilla voidaan 

suunnitella tulosta. (Tomperi 2014: 213–214.) 

Osakeyhtiöiden verosuunnittelussa keskiössä on myös nettovarallisuus. 

Nettovarallisuuteen voidaan vaikuttaa esimerkiksi siten, että hankitaan toimitilat 

yhtiön omistukseen osakkaan omistuksen sijaan. Nettovarallisuus saattaa tällöin 

nousta. Toinen tärkeä verosuunnittelun osa-alue osakeyhtiöissä on päättää, missä 

suhteessa jaetaan osinkoa ja palkkaa. (Tomperi 2014: 215–216.) 

Tämä tutkielma keskittyy tuloverotuksen verosuunnitteluun. Kyseinen 

verosuunnittelu sisältää verotettavan tulon sekä nettovarallisuuden määrän 

suunnittelun. Nettovarallisuus ja siitä laskettava osakekohtainen matemaattinen arvo 

ratkaisee tuloverotuksessa verovapaan osingon määrän, sekä jaon pääoma- ja 

ansiotuloon. (Leppiniemi & Walden 2009: 19.) 

2.2. Aggressiivinen verosuunnittelu 

Yleisesti aggressiivista verosuunnittelua kuvataan toimintana, jossa verolaista 

etsitään aukkoja, puutteellisuuksia tai tulkinnanvaraisia kohtia, joita pyritään 

hyödyntämään (Hardeck & Hertl 2013, Knuutinen 2015). Aggressiivisessa 

verosuunnittelussa yritys pyrkii minimoimaan veromenojaan kaikilla mahdollisilla 

laillisilla keinoilla (Hardeck & Hertl 2013). Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole 

varsinaisesti oikeudellinen käsite, mutta sitä on käytetty vero-oikeudellisessa 

kirjallisuudessa sekä muissa virallisemmissa yhteyksissä, kuten Euroopan komission 

suosituksessa. Se ei ole käsitteenä tarkkaan määritelty tai vakiintunut, mutta yleisesti 

aggressiivista verosuunnittelua pidetään epäasianmukaisena toimintana. (Knuutinen 

2015.)  
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Osittain termi aggressiivinen verosuunnittelu tarkoittaa samaa kuin termi veron 

välttäminen. Sillä tarkoitetaan verovelvollisen järjestelyjä, joilla tämä pyrkii 

pienentämään verovelvollisuutta noudattaen lain pykäliä, mutta ei lain perimmäistä 

tarkoitusta. Ero termien välillä tulee siinä, että aggressiiviseen verosuunnitteluun 

liittyy veron välttämisen lisäksi myös yleensä eri valtioiden erilaisten 

verojärjestelmien hyväksi käyttäminen ja keinotekoisten toimintojen tai rakenteiden 

käyttäminen. (Malmgren 2015.) Knuutisen (2013b) mukaan myös veron kiertäminen 

tarkoittaa ainakin osittain samaa kuin aggressiivinen verosuunnittelu. Veron 

kiertämisen määritellään myös olevan lainmukaista toimintaa, joka ei kuitenkaan 

täytä lain perimmäistä tarkoitusta (Knuutinen 2013b). Knuutisen (2015) mukaan 

verosuunnittelun ja veron kiertämisen raja on häilyvä. 

Kansainvälisessä kontekstissa verosuunnittelun aggressiivisuus voi tarkoittaa sitä, 

että ei huomioida tai kunnioiteta verosäännöksen tai –lain tarkoitusta, vaan nojataan 

formalistisella tavalla lain kirjaimeen (Knuutinen 2015, Malmgren 2015). 

Verotusseikat eivät tällöin seuraile liiketoimintaa, vaan päinvastoin erilaisia 

verosuunnittelutoimia perustellaan liiketoiminnallisilla syillä (Knuutinen 2015). 

Aggressiivinen verosuunnittelu tulee kuitenkin erottaa terminä selvästi laittomista 

veron välttämisen toiminnoista (Merks 2006 via Hardeck & Hertl 2013). 

Yhteiskuntavastuu ja yritysvastuu liittyvät myös vahvasti aggressiiviseen 

verosuunnitteluun. Niillä tarkoitetaan sitä, että yritys huomioi lain asettamien 

vaatimusten ohella liiketoimissaan ja muissa toimissaan osakkeenomistajien lisäksi 

myös sidosryhmien perustellut ekologiset, sosiaaliset, ja taloudelliset odotukset. 

Tämä tarkoittaa lainsäädännön ylittävää velvoitetta toimia vastuullisesti omassa 

yhteiskunnassaan ja muualla maailmassa. Yritysvastuun näkökulmasta aggressiivista 

verosuunnittelua voidaan ajatella verosuunnitteluna, jota toteutetaan vero-

oikeudellisten sitovien normien puitteissa, mutta jota sidosryhmien perustellusta 

näkökulmasta ei voida pitää hyväksyttävinä. (Knuutinen 2015.)  

OECD on julkaissut vuonna 2013 BEPS-toimintasuunnitelman (Base Erosion and 

Profit Shifting), jonka taustalla on G20-maiden aloitteet. Suunnitelmassa on 15 

toimenpidettä ja sen tavoitteena ja perusajatuksena on se, että tulo verotettaisiin siellä 

missä sen katsotaan syntyneen. BEPS-hanke kohdistuu tulevaisuuteen ja sen 
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tavoitteena on estää valtioiden veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa. (Malmgren 

2015.) Lisäksi hankkeen tavoitteena on saada toteutettua reilu veronmaksu ja 

valtioiden välinen oikeudenmukaisuus (Knuutinen 2015). Tavoitteeseen pyritään 

luomalla yhteiset kansainväliset säännökset, joilla saadaan parempi varmuus ja 

ennustettavuus verosäännösten soveltamiseen. Keskustelua käydään edelleen siitä, 

ovatko BEPS-hankkeen säännökset suosituksia vai minimistandardeja. (Malmgren 

2015.) Knuutisen mukaan (2015) useat yritykset ovatkin jo sitoutuneet noudattamaan 

näitä periaatteita. OECD:n BEPS-hankkeen (2015) 15 toimenpiteessä käsitellään 

muun muassa digitaalisen talouden verokysymyksiä, verosopimusten väärinkäyttöä, 

keinotekoisen kiinteän toimipaikan syntymisen estämistä, siirtohinnoittelun 

dokumentointia ja pakollisten verosuunnittelurakenteiden 

ennakkoilmoittamissäännöksiä. Kaiken kaikkiaan BEPS-toimenpiteiden tavoitteena 

on yhtenäistää kansainvälisiä verolainsäädäntöjä ja estää nollaverotustilanteita. 

(Malmgren 2015.)  

2.2.1. Aggressiiviseen verosuunnitteluun vaikuttavat lait ja säännökset 

Yleensä aggressiivinen verosuunnittelu liitetään kansainväliseen toimintaan, jossa 

toimitaan useiden verojärjestelmien alueilla (Knuutinen 2015). Tästä johtuen 

aiemmin mainittujen verosuunnitteluun ja tilinpäätössuunnitteluun vaikuttavien 

lakien lisäksi myös kansainväliset tilinpäätösstandardit kuten IFRS (International 

Financial Reporting Standards), U.S. GAAP (United States Generally Accepted 

Accounting Principles) ja Euroopan yhteisöjen direktiivit vaikuttavat tilinpäätöksen 

laadintaan kansainvälisessä toiminnassa (Leppiniemi & Walden 2009: 53). Lisäksi 

eri valtioiden verolait on otettava huomioon rajat ylittävässä verosuunnittelussa. 

Knuutisen mukaan (2015) verotuksen symmetrisyys on heikompaa tällaisessa 

kansainvälisessä tilanteessa. Koska jokainen valtio päättää omasta 

tuloverojärjestelmästä, eri verojärjestelmät eivät välttämättä nivelly järkevästi 

keskenään (Knuutinen 2015). Kun kaksi valtiota soveltaa samaan aikaan erilaisia 

verojärjestelmiä ja –periaatteita, samaa verovelvollista saatetaan verottaa kahdesti 

kahdessa eri valtiossa samanlaisella verolla. Tätä kutsutaan kaksinkertaiseksi 

verotukseksi. Kaksinkertaista verotusta pyritään estämään valtioiden välisillä 

säännöksillä ja verosopimuksilla. Eri verojärjestelmien eri säännökset voivat johtaa 
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myös nollaverotustilanteeseen, jolloin tiettyä tuloa ei veroteta missään valtiossa. 

(Malmgren 2015.)  

2.2.2. Esimerkkejä aggressiivisesta verosuunnittelusta 

Kansainväliset yritykset, joilla on useita toimipisteitä eri puolilla maailmaa, käyttävät 

siirtohinnoittelua verosuunnittelun keinona (Knuutinen 2015). Myös voittojen ja 

muiden tulojen siirtäminen veroparatiiseihin (matalan veroasteen valtio) on yleistä 

(Hardeck & Hertl 2013). Tämä tapahtuu yleensä holding-yhtiön (yhtiö joka omistaa 

yrityksen, käytetään yleensä verosuunnitteluun) avulla. Esimerkiksi Microsoftilla ja 

Applella on holding-yhtiöt Irlannissa, jonka avulla he tekevät suuria verosäästöjä. 

Microsoftin holding-yhtiö Irlannissa saa suuret määrät lisenssimaksuja ohjelmistaan 

ja tämänkaltaisen järjestelyn avulla he tekevät noin 500 miljoonan dollarin säästöt 

veroissa vuosittain. (Eicke 2009).  

Voittojen ja muiden tulojen siirtelyn estäminen on vaikeaa, sillä useat valtiot 

harjoittavat sellaista veropolitiikkaa, joka houkuttelee yrityksiä investoimaan maahan 

(Knuutinen 2015.) Knuutisen (2013a) mukaan tällaisesta veropolitiikasta voi olla 

suuria hyötyjä pienemmille valtioille. Esimerkiksi Barbados, Bermuda ja Brittiläiset 

Neitsytsaaret saivat vuonna 2010 yhteensä 5% koko maailman yhteenlasketuista 

suorista investoinneista ulkomaille. Kyseinen luku on suurempi kuin esimerkiksi 

Saksalla tai Japanilla (Knuutinen 2013a). OECD ja G20-maat ovat huolissaan 

veropohjan kapenemisesta. Kansallisen taloudellisen toiminnan verotuksessa 

ongelmana on se, ettei ole yhtä ylikansallista instituutiota, joka säätäisi 

kansainvälistä toimintaa koskevaa verolainsäädäntöä ja hallinnoisi sen toteutusta. 

Asiaa hankaloittaa myös se, että joillain toimialoilla taloudellinen toiminta on 

irtautunut fyysisestä toimintaympäristöstä, jolloin tulon tosiasiallinen 

muodostumispaikka ja verotuksellinen näyttämispaikka eriytyvät. (Knuutinen 2015.)  

Aggressiivisen verosuunnittelun keinoja on useita. Voittojen siirtäminen 

matalamman verotuksen valtioihin sekä muiden tulojen siirtäminen korkeamman 

verotuksen maasta matalamman verotuksen maahan rojaltien, korkojen ja 

siirtohinnoittelun avulla ovat yleisiä aggressiivisen verosuunnittelun keinoja 

(Hardeck & Hertl 2013). OECD:n BEPS-raportissa on lista aggressiivisen 
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kansainvälisen verosuunnittelun keinoista, joita ovat siirtohinnoittelu, konsernien 

sisäiset rahoitusjärjestelyt, erilaiset hybridijärjestelyt ja hybridi-instrumentit, 

väliyhteisöjen hyödyntäminen sekä keinotekoisten tappioiden hyödyntäminen 

verosuunnittelussa (Knuutinen 2015). Yksi esimerkki aggressiivisesta 

verosuunnittelusta on myös tappioiden vähentäminen kahteen kertaan hyödyntämällä 

eri valtioiden eri verojärjestelmiä (Hardeck & Hertl 2013). 

2.3. Veron kiertäminen ja verovilppi 

Veron kiertämisellä tarkoitetaan verolainsäädännön vastaista järjestelyä (Malmgren 

2015). Veronkierto tapahtuu, kun verovelvollinen pyrkii saamaan veroetuja 

antamalla toimenpiteille niiden varsinaista tarkoitusta tai luonnetta vastaamattoman 

oikeudellisen muodon (Leppiniemi & Walden 2009: 91). Verovilppi taas on 

toimintaa, jossa yksityinen henkilö, yritys tai muu veronmaksaja toimii 

rikoslainsäädännön vastaisesti. Kyseinen toiminta on laitonta (Knuutinen 2013b). 

Verovilpissä veronmaksaja pyrkii tavoitteeseensa salaamalla tietojaan tai 

ilmoittamalla kokonaan vääriä tietoja verottajalle (Knuutinen 2013a). Tässä 

tutkimuksessa käsite verovilppi sisältää erilaiset veropetokset ja verorikkomukset.  

2.3.1. Veron kiertämistä ja verovilppiä hillitseviä lakeja 

Suomessa veronkiertoa pyritään estämään verotusmenettelylain pykälillä 28 (yleinen 

veronkiertosäännös) ja 29 (peitellyn osingonjaon säännös) (Holkeri & Rajala 2015). 

Yleistä veronkirtosäännöstä käytetään tapauksissa, joissa jollekin olosuhteelle tai 

toimenpiteelle on annettu sen luonnetta tai tarkoitusta vastaamaton oikeudellinen 

muoto. Peitellyn osingonjaon säännöstä käytetään nimensä mukaan tilanteissa, joissa 

epäillään peiteltyä osingonjakoa, eli tilannetta, jossa on jaettu rahanarvoista etuutta 

osakkaalle tai tämän omaiselle huomattavasti poikkeavalla hinnoittelulla. 

Verorikoksista määritellään Suomen laissa Rikoslain (RL) pykälissä RL 29:1-3§, 

veropetokset ja RL 29:4§ verorikkomukset. Erona verovilpin ja veron kiertämisen 

rangaistuksina on se, että verovilpistä voi tulla vankeusrangaistuksia ja sakkoa, kun 

taas veron kiertämisessä verotusta toimitettaessa menetellään niin kuin olisi käytetty 

oikeaa muotoa (RL 29:1-3§ Verotusmenettelylaki VML 28§).  
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2.3.2. Esimerkkejä veron kiertämisestä ja verovilpistä 

Yleinen veronkierron keino on peitelty osingonjako (Tomperi 2014: 62). Peiteltyä 

osingonjakoa ovat esimerkiksi osakkaiden välisessä kaupassa huomattavasti käypää 

arvoa edullisempi myyntihinta tai tytäryhtiön emoyhtiölle vuokraaman asunnon 

tavallista hintaa huomattavasti edullisempi vuokra tai vastike. Veropetos ilmenee 

esimerkiksi väärien verotuksellisten tietojen antamisena, tietojen salaamisena tai 

muuten laiminlyömällä velvollisuuden veron välttämistarkoituksessa (RL 29:1§). 

Verorikkomus taas tarkoittaa esimerkiksi ennakonpidätyksen, lähdeveron tai 

tilitettävän arvonlisäveron suorittamatta jättämistä määräajassa (RL 29:4§). 

Tuloverotuksessa verovilppi tarkoittaa toimintaa, jossa esimerkiksi yritys ilmoittaa 

vähemmän voittoja kuin oikeasti syntyi, tai yritys ilmoittaa tosiasiallista suuremman 

määrän verovähennyksiä (Knuutinen 2013a). 

2.4. Rajanveto termien välillä 

Verotukseen liittyy monenlaisia termejä, kuten verosuunnittelu, veron kiertäminen, 

verovilppi ja veron välttäminen. Rajanveto näiden termien välillä on vaikeaa, muun 

muassa siitä syystä, että julkisuudessa ja mediassa termejä sekoitellaan. Esimerkiksi 

laillisesta verosuunnittelusta käytetään usein termiä veron kiertäminen (Knuutinen 

2015).  

Tässä tutkimuksessa verosuunnittelu jaetaan kahteen osan, niin kutsuttuun 

maltilliseen verosuunnitteluun sekä aggressiivisen verosuunnittelun. 

Verosuunnittelun ja aggressiivisen verosuunnittelun välillä oleva rajanveto on 

moraalinen (katso kuvio 2. sivulta 19). Maltillinen verosuunnittelu tapahtuu lain 

tarkoituksen mukaisesti, kun taas aggressiivisessa verosuunnittelussa etsitään 

aukkoja verolaista. Molemmissa käsitteissä toimitaan lain mukaan, mutta 

aggressiivinen verosuunnittelu on kuitenkin hieman eettisesti arveluttavaa.  

Aggressiivisen verosuunnittelun ja veron kiertämisen raja taas on vero-oikeudellisen 

hyväksyttävyyden raja. Tällä tarkoitetaan sitä, että veron kiertäminen on vero-

oikeudellisesti kiellettyä. Tällaisten tapausten tullessa ilmi verotus toteutetaan niin 

kuin se kuuluu toteuttaa. Esimerkiksi peitellyn osingonjaon tullessa ilmi katsotaan 
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peitelty osinko verotettavaksi osingoksi ja verotus toteutetaan niin kuin se olisi alun 

perin pitänyt toteuttaa. Aggressiivinen verosuunnittelu voi toki helposti siirtyä veron 

kiertämisen puolelle, mutta yleensä kyseinen toiminta on pelkästään eettisesti 

arveluttavaa eikä siitä näin ollen tule mitään rangaistusta ainakaan viranomaisten 

taholta sen toteuttajalle. Vero-oikeudellisen rajan vetävät loppujen lopuksi aina 

tuomioistuimet ja tämä tapahtuu yleensä jälkikäteen sekä tapauskohtaisesti. Tästä 

johtuen etenkin aggressiivisen verosuunnittelun ja veron kiertämisen välinen raja on 

todella häilyvä.  

Veron kiertämisen ja verovilpin välinen raja taas on rikosoikeudellinen; verovilpissä 

toimitaan rikoslainsäädännön vastaisesti, veron kiertämisessä taas ei. Veron 

kiertämisessä pyritään minimoimaan veroja antamalla toimenpiteille niitä 

vastaamaton keinotekoinen muoto, kun taas verovilpissä voidaan antaa verottajalle 

esimerkiksi kokonaan vääriä tietoja, joiden perusteella verotus tapahtuu (Knuutinen 

2013a). 

Tässä tutkimuksessa kyseiset käsitteet määritellään edellä mainituilla tavoilla, mutta 

kirjallisuudessa, mediassa ja eri tutkimuksissa käsitteiden tarkoitukset saattavat 

hieman vaihdella. Joka tapauksessa rajat käsitteiden välillä ovat haastavia. 

 

Kuvio 2. Verosuunnittelu, aggressiivinen verosuunnittelu, veron kiertäminen ja verovilppi. 

  

Verosuunnittelu 

•Laillista toimintaa 

•Noudatetaan myös 
lain perimmäistä 
tarkoitusta 

Aggressiivinen 
verosuunnittelu 

•Laillista toimintaa 

•Tulkitaan lakia 
formalistisesti, ei 
huomioida lain 
tarkoitusta 

Veron kiertäminen 

•Ei 
rikoslainsäädännön 
vastaista, mutta 
vero-oikeudellisesti 
ei hyväksyttävää 

•Toimenpiteille 
annetaan niiden 
tarkoitusta 
vastaamaton muoto 

 

Verovilppi 

•Lainsäädännön 
vastaista toimintaa 

•Tietoja salataan tai 
annetaan vääriä 
tietoja 
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3. NÄKÖKULMAT AGGRESSIIVISEEN VEROSUUNNITTELUUN 

Tässä kappaleessa käsitellään kahta vastakkaista näkökulmaa aggressiiviseen 

verosuunnitteluun. Ensimmäinen näkökulma on kriitikoiden näkökulma, jossa 

kerrotaan miksi aggressiivista verosuunnittelua kritisoidaan, ketkä sitä kritisoivat ja 

määritetään, mitä haittaa kyseisestä toiminnasta on yrityksille ja muille tahoille, 

kuten yhteiskunnalle. Toinen näkökulma on aggressiivisen verosuunnittelun 

puolestapuhujien näkökulma, jossa pohditaan, miksi aggressiivista verosuunnittelua 

harjoitetaan, ketkä sitä tekevät ja miten kyseisen toiminnan voi perustella 

hyväksyttäväksi. Yleensä kirjallisuudessa näkökulmien vertailujärjestys on puolesta 

– vastaan järjestys, mutta tämä tutkimus käsittelee ensin kriittisen eli vastustajien 

näkökulman, koska se on julkisuudessa ja erilaisissa keskusteluissa (OECD, G20-

maat) pinnalla oleva näkökulma. 

3.1. Kriitikoiden näkökulma aggressiiviseen verosuunnitteluun 

3.1.1. Näkökulman perusajatus 

Aggressiivisen verosuunnittelun puolestapuhujat sanovat toimivansa lain puitteissa, 

mutta julkisuudessa tätä ei yleensä pidetä riittävänä, vaan vaaditaan asianmukaista, 

vastuullista ja reilua verojenmaksua (Knuutinen 2015).  

Aggressiivista verosuunnittelua voidaan tarkastella kriittisesti moraalin 

näkökulmasta. Knuutisen (2015) mukaan aggressiivinen verosuunnittelu perustuu 

lain kirjaimen noudattamiseen formalistisesti, ilman lain perimmäisen tarkoituksen 

palvelemista. Aggressiivisessa verosuunnittelussa verotuksellisia toimia perustellaan 

ja peitellään usein keinotekoisilla, liiketoiminnallisilla syillä. Aggressiivinen 

verosuunnittelu aiheuttaa vaikeita kysymyksiä; toisaalta toimitaan lain puitteissa, 

mutta esimerkiksi ympäristönäkökulmat saatetaan jättää vähemmälle huomiolle. 

Vastuullisen yrityksen voisi ajatella täyttävän lain kirjaimen lisäksi myös sen 

tarkoituksen (Knuutinen 2015). 
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3.1.2. Näkökulman argumentit 

Aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa useita ongelmia ympäristölle. 

Veroarbitraasi, eli kahden tai useamman valtion verojärjestelmien erojen 

hyödyntäminen aiheuttaa usein vajaaverotustilanteita, jossa veronsaajat saavat liian 

vähän verotuloja.  Tämä johtaa taloudelliseen tehottomuuteen. (Knuutinen 2015.) 

Aggressiivinen verosuunnittelu siirtää verotaakkaa suurilta yrityksiltä pienemmille 

yrityksille ja yksityisille kuluttajille, koska näillä ei ole käytössä samanlaisia 

verosuunnittelukeinoja, eli myös yritysten kilpailuneutraliteetti on epätasaista (Avi-

Yonah 2000, Knuutinen 2015). Tämä näkyy Avi-Yonahin mukaan (2000) 

esimerkiksi arvonlisäverojen ja palkkatulojen verojen kiristymisenä. 

Monikansalliset yhtiöt voivat siirtää keinotekoisesti voittojaan korkeamman 

verotuksen valtioista matalamman verotuksen valtioihin, jolloin korkeamman 

verotuksen valtiot kärsivät veropohjan kapenemisesta. Tämä keinotekoinen varojen 

siirtely voi johtaa myös tehokkuushaittoihin, kun aggressiivista verosuunnittelua 

harrastavat yritykset voivat tyytyä alhaisempiin tuottoihin ennen verotuksellista 

tarkastelua. Pahimmassa tapauksessa verovelvollinen voi saada verohyötyä 

suunnittelemalla sellaisen tilanteen, ettei tuloja veroteta yhdessäkään valtiossa. 

Suurelle osalle valtioista aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa haittaa 

verokilpailussa, jossa useimmiten kärsijänä ovat ne valtiot, joiden alueella 

taloudellinen toiminta pääasiallisesti tapahtuu. Yritysten toiminta olisi vastuullista 

silloin, kun tulo näytettäisiin verotettavaksi siellä, missä sen katsotaan syntyneen. 

(Knuutinen 2015.)  

Aggressiivisen verosuunnittelun kriittiseen näkökulmaan sisältyvät tiukasti 

yritysvastuun ja yhteiskuntavastuun näkökulmat. Näillä näkökulmilla tarkoitetaan 

sitä, että yrityksen tulee lain asettamista vaatimuksista huolimatta huomioida 

liiketoimissaan ja muissa toimissaan osakkeenomistajien lisäksi myös muiden 

sidosryhmien ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset odotukset (Knuutinen 2015). 

Knuutisen mukaan (2015) tämä tarkoittaa lainsäädännöstä riippumatonta velvoitetta 

toimia omassa ympäristössään, yhteiskunnassaan ja muualla maailmassa 

vastuullisesti. Aggressiivinen verosuunnittelu ei ole kriitikoiden näkökulman mukaan 

linjassa yritysvastuun eettisyyden kanssa, koska se ei ota juurikaan muita 
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sidosryhmiä huomioon kuin osakkeenomistajat (Hardeck & Hertl 2013). 

Yritysvastuun ja yhteiskuntavastuun vaatimukset eivät ole paikkaan sidottuja ja ne 

voimistuvat koko ajan, etenkin monikansallisten yhtiöiden keskuudessa (Knuutinen 

2015).  

Verojen rooli yritysvastuukysymyksissä on kasvanut viime vuosina, koska valtioiden 

päättävien elinten voima estää kansainvälisten yhtiöiden aggressiivista 

verosuunnittelua on pienentynyt (Christensen & Murphy 2004). Yhteiskuntavastuun 

näkökulmasta yrityksen aggressiivinen verosuunnittelu on haitallista, sillä se 

vähentää valtioiden verotuloja, jotka voitaisiin käyttää esimerkiksi 

sosiaalipalveluihin, koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muuhun infrastruktuuriin 

(Landolf & Symons 2008: 6–7).  Jos yritys ottaa yritysvastuun näkökulman 

huomioon toiminnassaan, se voi tällä toiminnallaan tunnistaa ja pienentää useita 

yritykseen liittyviä riskejä. Joissain tapauksissa yritysvastuuseen panostaminen 

nähdään jopa investointina. (Knuutinen 2015.) 

Aggressiivinen verosuunnittelu voi aiheuttaa huonoa julkisuuskuvaa ja mainetta. 

Esimerkiksi Hanlon ja Slemrod (2009) huomasivat tutkimuksessaan, että 

keskimäärin uutiset aggressiivisesta verosuunnittelusta laskevat yrityksen osakkeen 

arvoa. Toisaalta, kyseisestä aiheesta on tehty myös päinvastaisia löydöksiä (Desai & 

Hines 2002, Desai & Dharmapala 2009). Joka tapauksessa sijoittajat pitävät 

aggressiivista verosuunnittelua riskisenä toimena, vaikkakin siihen liittyy myös 

potentiaalia parempaan tuottoon (Rego & Wilson 2011). Median ja journalistien työn 

ansiosta kuluttajat ovat nykyään tietoisempia yrityksistä, jotka harjoittavat 

aggressiivista verosuunnittelua (Hardeck & Hertl 2013). 

Euroopan komission mukaan sosiaalisesti vastuullisena oleminen tarkoittaa lain 

noudattamisen lisäksi investoimista enemmän ihmispääomaan, ympäristöön ja 

sidosryhmäsuhteisiin (Euroopan unioni 2001 via Hardeck & Hertl 2013). Yritykset, 

jotka eivät täytä sosiaalisia odotuksia kehittävät yritykselleen huonon maineen 

(Aguilera, Rupp, Williams & Ganapathi 2007). Mikäli yritys noudattaa esimerkiksi 

OECD:n julkaisemia BEPS-toimintaohjeita, se voi olla varma, ettei sen 

verosuunnittelua voida pitää aggressiivisena. Useat yritykset ovatkin sitoutuneet 

noudattamaan näitä periaatteita (Knuutinen 2015). 
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Monikansalliset yritykset joutuvat käyttämään huomattavasti resursseja 

verosuunnittelussaan, jotta heidän toimintansa täyttäisi useiden valtioiden 

verolainsäädäntöjä (Knuutinen 2015). Aggressiivinen verosuunnittelu ja veroetujen 

tavoittelu vaativat vielä enemmän resursseja, kuin niin sanottu maltillinen 

verosuunnittelu (Higgins, Omer & Phillips 2015). Aggressiivisesta 

verosuunnittelusta voi koitua sekä suoria, että epäsuoria kustannuksia (Hasan ym. 

2014). Suoriin kustannuksiin kuuluvat lakiasioiden ja puolustuksen rakentaminen 

mahdollisia veroviranomaisten haasteita vastaan sekä mahdolliset rangaistukset 

aggressiivisesta verosuunnittelusta johtuen. Epäsuoriin kustannuksiin taas kuuluvat 

poliittiset kustannukset ja mahdolliset kustannukset yrityksen maineen 

heikkenemisestä johtuen. (Hasan ym. 2014.) Hasanin ja muiden (2014) mukaan 

suorat kustannukset voivat joissain tapauksissa jopa ylittää aggressiivisesta 

verosuunnittelusta saadut verosäästöt. Keskimääräiset verosäästöt ovat tutkituissa 

yrityksissä Wilsonin (2009 via Hasan ym. 2014) mukaan 66,5 miljoonaa dollaria, 

kun taas yhteenlasketut keskimääräiset laki- ja sakkomaksut ovat 64 miljoonaa 

dollaria. 

Yksittäiset kuluttajat voivat tehdä ostopäätöksensä esimerkiksi yrityksen 

verosuunnittelutyylin pohjalta, mutta julkinen sektori ei. Julkisen sektorin 

valintaperusteet ovat tarkkaan määriteltyjä. Ne voivat esimerkiksi käyttää 

ympäristöasioita yhtenä kriteerinä, mutta jos verot maksetaan lain mukaan oikein, ne 

eivät voi sulkea jotain yritystä pois tarjouskilpailusta aggressiivisen verosuunnittelun 

takia. (Knuutinen 2013a). 

Aggressiivinen verosuunnittelu voi myös vaikuttaa yrityksen menestykseen 

asiakkaiden kanssa. Hardeck ja Hertl (2013) tutkivat kahdella kokeellisella 

tutkimuksella asiakkaiden suhtautumista aggressiivista verosuunnittelua käyttäviin 

yrityksiin. Tutkimuksen mukaan aggressiivinen verosuunnittelu heikentää yrityksen 

menestystä asiakkaiden kanssa, kun taas vastuullinen verosuunnittelu parantaa sitä. 

Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen maine huononee ja asiakkaat ostavat vähemmän 

yrityksen tuotteita, jos tämä harrastaa aggressiivista verosuunnittelua. Tutkimuksesta 

selviää myös, että asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan ylihintaa yritykselle, jonka 

verosuunnittelu on vastuullista, mutta aggressiivisen verosuunnittelun yritysten 

kohdalla heidän maksuhalukkuus on matalampi. Myös asiakkaiden oma veromoraali 
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ja suhtautuminen aggressiiviseen verosuunnitteluun vaikuttaa heidän 

ostokäyttäytymiseensä. Asiakkaat, joilla on korkea veromoraali ja jyrkän kielteinen 

suhtautuminen aggressiiviseen verosuunnitteluun, reagoivat voimakkaammin 

aggressiivisesta verosuunnittelusta kertoviin uutisiin. Yritykset voivat parantaa 

mainettaan ilmoittamalla mainoskampanjoilla tai raporteilla vastuullisesta 

verojenmaksustaan. Lisäksi asiakkaat ostavat mahdollisesti enemmän heidän 

tuotteitaan, jos he lisäävät mainoskampanjoihin maininnan vastuullisesta 

toiminnastaan. (Hardeck & Hertl 2013.) Yritysten tulee lisäksi olla johdonmukaisia 

verojenmaksussaan; ilmoitus vastuullisesta verojenmaksusta ja sitä seuraava 

aggressiivinen verosuunnittelu heikentävät uskottavuutta huomattavasti (Wagner, 

Lutz, Weitz 2009 via Hardek & Hertl 2013). 

Useiden tutkijoiden ja johtajien mukaan asiakkaat ajattelevat aggressiivisen 

verosuunnittelun tarkoittavan negatiivista yritysvastuuta. Yritysvastuulla taas on 

kahdenlaisia vaikutuksia yritykseen; sisäisiä ja ulkoisia. Sisäiset vaikutukset ovat 

muun muassa tietoisuuden ja asenteiden vaikutuksia, ulkoiset puolestaan 

ostokäyttäytymisen, uskollisuuden ja hinnan vaikutuksia. Jos yritys panostaa 

yritysvastuuseen, asenteet yritystä kohtaan ovat positiivisia, asiakkaiden uskollisuus 

kasvaa ja ostojen määrä lisääntyy. Negatiivinen yritysvastuu taas aiheuttaa kielteisen 

kuvan yrityksestä, uskollisuus vähenee, ostojen määrä vähenee eikä tuotteista olla 

valmiita maksamaan yhtä paljon kuin aiemmin. (Hardeck & Hertl 2013.) 

Aggressiivinen verosuunnittelu voi vaikuttaa myös yrityksen pankkilainojen 

korkoihin (Hasan, Hoi, Wu & Zhang 2014). Yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 

pankit pitävät aggressiivista verosuunnittelua riskisenä toimena, joten he nostavat 

korkoja myöntäessään lainaa aggressiivista verosuunnittelua käyttäville yrityksille. 

Lisäksi tällaisilla yrityksillä myös muut lainaehdot ovat kovempia, kuten esimerkiksi 

vakuudet. Lainanmyöntäjillä ja osakkeenomistajilla on todella erilaiset riskin ja 

tuoton odotukset. Tosin kuin osakkeenomistajilla, lainanmyöntäjillä, kuten pankeilla, 

on epäsymmetriset lopputulokset. He saavat kiinteän summan takaisin, mutta itse 

takaisinmaksuun sisältyy riskiä. Osakkeenomistajat voivat hyötyä aggressiivisesta 

verosuunnittelusta, koska jos yritys säästää huomattavan määrän verotuloissa, sen 

kannattavuus paranee. Pankit taas saavat lainan takaisin, mutta eivät yhtään 

ylimääräistä vastaavassa tilanteessa. Verosäästöt eivät hyödytä vieraan pääoman 
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velkojia mitenkään, mutta heille aggressiivisen verosuunnittelun riskit taas 

aiheuttavat mahdollisesti ongelmia. Toisaalta aggressiivisen verosuunnittelun tuomat 

verosäästöt voisivat vähentää riskiä lainanmaksun suhteen.  Yritysten lainojen korot 

kasvoivat paljon enemmän yrityksissä, jotka olivat laajentaneet veroparatiisiin, kuin 

yrityksissä, joiden verosuunnittelu ei ollut aggressiivista.  Yhdysvalloissa yrityksiltä 

edellytetään informaatiota mahdollisista veroriskeistä tilinpäätösinformaatiossa, 

tällöin he joutuvat antamaan selvityksen mahdollisista aggressiivisen 

verosuunnittelun aikomuksistaan. Aggressiivista verosuunnittelua harjoittavat 

yritykset myös suosivat pankkilainoja, koska esimerkiksi 

joukkovelkakirjamarkkinoiden sijoittajat vierastavat kyseistä toimintaa harjoittavia 

yrityksiä. He lisäävät aggressiivisen verosuunnittelun tuomaa riskiä vielä enemmän 

lainaehtoihin, kuin pankit. (Hasan ym. 2014.)  

3.1.3. Yritykset, joiden verosuunnittelu ei ole aggressiivista 

Higgins, Omer ja Phillips (2015) selvittävät tutkimuksessaan, millaiset yritykset 

harjoittavat ja millaiset yritykset eivät harjoita aggressiivista verosuunnittelua. 

Yritykset, joiden verosuunnittelu ei ole aggressiivista he nimeävät tutkimuksessaan 

nimellä ”defenders”. Kyseisten yritysten keskeisinä luonteenpiirteinä ovat 

kustannusjohtajuus päästrategiana, tavoite välttää riskejä ja epävarmuutta, 

pyrkimyksenä operatiivinen vakaus ja pysyvyys sekä huolellinen suunnittelu ennen 

päätöksentekoa. Lisäksi nämä yritykset eivät yleensä pyri aggressiivisesti uusien 

tuotteiden markkinoille vaan he tuottavat tuotteita, jotka ovat jo valmiiksi 

markkinoilla. Higginsin, Omerin ja Phillipsin (2015) tutkimuksen mukaan voidaan 

sanoa, että tällaisilla yrityksillä on korkeampi kokonaisveroaste verrattuna 

aggressiivista verosuunnittelua harjoittaviin yrityksiin. Lisäksi heillä on vähemmän 

vaihtelua kirjanpidon ja verotuksen välillä. ”Defenders”- yritykset eivät yleensä 

harjoita toimintojaan veroparatiiseissa. Syynä tällaiseen toimintaan heillä on suuret 

verosuunnittelun aiheuttamat kustannukset ja riskit. ”Defenders”- yrityksissä 

päätöksenteko tapahtuu ylhäältä alaspäin, niiden organisaatiorakenne on jäykkä ja 

tuotevalikoimansa on yksipuolinen. Nämä yritykset käyttävät vähän resursseja 

kehitys- ja suunnittelutyöhön ja heillä on paljon vakiintuneita rutiineja 

organisaatiossaan. Esimerkkinä tällaisesta yrityksestä Higgins, Omer ja Phillips 

(2015) mainitsevat Eastman Kodakin, joka tuottaa valokuvaustarvikkeita ja – 
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materiaalia. Myös perheyritykset harjoittavat vähemmän aggressiivista 

verosuunnittelua (Chen, Chen, Cheng & Shevlin 2010). 

3.2. Puolestapuhujien näkökulma aggressiiviseen verosuunnitteluun 

3.2.1. Näkökulman perusajatus 

Aggressiivista verosuunnittelua toteuttava yritys perustelee ja puolustaa toimintaansa 

sillä, että se tapahtuu lain puitteissa. Aggressiivinen verosuunnittelu täyttää kyllä lain 

kirjaimen, muttei sen tarkoitusta. Jotta verosuunnittelua voi pitää aggressiivisena, 

täytyy siis pystyä perustelemaan miksi toiminta on lain hengen tai tarkoituksen 

vastaista. Aggressiivisen verosuunnittelun käytön vastustamiseen tai siitä 

luopumiseen on annettu vain suosituksia, mutta virallisesti sitä ei voida kieltää 

ainakaan vielä. Esimerkiksi Euroopan komission määrittelyssä yritysten 

yhteiskuntavastuu sisältää ekologiset ja sosiaaliset näkökulmat, mutta ei taloudellisia 

tai vastuullisen verojenmaksun näkökulmia. (Knuutinen 2015.)  

Osakeyhtiölain mukaan yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa voittoa 

osakkeenomistajille (Osakeyhtiölaki 1:5 §). Knuutisen (2013) mukaan yrityksen 

tehtävä on voiton tuottamisen lisäksi maksimoida osakkeiden arvo. Tämän lisäksi 

rahoitusteoria ja markkinatalouteen nojautuva ”shareholder value”-ajattelu lähtevät 

ajatuksesta, että yrityksen ainoa vastuu on tuottaa rahaa osakkeenomistajille 

(Knuutinen 2013b). Näiden perusteella voidaan ajatella ylimääräisen veronmaksun 

sekä muiden sidosryhmien etujen huomioimisen olevan ristiriidassa yrityksen 

toiminnan tarkoituksen kanssa. Jos yritys toimii niin sanotusti vastuullisesti ja 

maksaa verot käyttämättä aggressiivisen suunnittelun tuomia säästöjä ja tällöin 

maksaa suurempia veroja, on omistajien saama voitto luonnollisesti pienempi. 

Friedmannin ja muiden tämän lähestymistavan tukijoiden mukaan kaikki muu 

yhteiskuntavastuu on perusteltua silloin, jos laki sitä edellyttää tai jos se nostaa 

osakkeenomistajien varallisuuden arvoa jollain aikavälillä. (Knuutinen 2013b.) 

Yritysvastuun, eli aggressiivista verosuunnittelua vastustavien näkökulmaa voidaan 

kritisoidakin. Miksi yrityksen tulisi maksaa enemmän veroja kuin laki määrää ja 

miksi pitäisi huomioida ulkopuolisia odotuksia? Käytännössä yritykset joutuvat joka 
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tapauksessa käymään vuoropuhelua veronmaksustaan sidosryhmiensä ja median 

kanssa, mutta yrityksen ei kuitenkaan tarvitse maksaa veroja enempää kuin laki 

määrää. (Knuutinen 2015.)  

3.2.2. Näkökulman argumentit 

Taloustieteilijä Friedmanin (1970) mukaan ihmisillä on vastuita ja vastuullisuuksia, 

yrityksillä ei. Hänen mukaansa erilaisiin vastuullisiin toimiin liittyy usein myös 

toinen näkökulma. Esimerkiksi jos yritys vähentää saastuttamistaan lain 

määrittelemän rajan alapuolelle ympäristösyistä, tämä tapahtuu joka tapauksessa joko 

omistajien, asiakkaiden tai työntekijöiden rahoilla, koska joko yrityksen tulos 

huononee, tuotteiden tai palveluiden hinnat nousevat tai sitten työntekijöiden palkat 

laskevat. Friedmanin (1970) mukaan johtajat voivat omilla rahoillaan tehdä 

vastuullisia toimia, sen sijaan muiden rahojen käyttäminen tarkoituksiin, joihin he 

eivät itse olisi käyttäneet niitä, on hänen mukaansa hieman kyseenalaista. Vapaassa 

markkinataloudessa yrityksillä ei ole arvoja, eikä vastuita, kun taas yksilöillä on. 

Hänen mukaansa yrityksillä on vain yksi vastuu; kasvattaa voittoa niin paljon ja niin 

pitkään, kuin se vain on mahdollista sääntöjen mukaan. (Friedman 1970.) Asiakkaat, 

jotka vastustavat verotusta, saattavat jopa sympatisoida yrityksiä, jotka harjoittavat 

aggressiivista verosuunnittelua (Freedman 2004). He vastustavat vastuullista 

veronmaksua, koska tällöin oletuksena on, että yritys siirtää korkeammat verojen 

määrät muille sidosryhmille, kuten asiakkaille korkeamman hinnan muodossa 

(Friedman 1970).  

Aggressiivinen verosuunnittelu johtaa pienempiin veromenoihin, joten se on 

oikeutettua taloudellisen vastuun näkökulmasta (Hardeck & Hertl 2013). Veromenot 

ovat iso osa yrityksen kokonaiskustannuksia, joten yrityksen kannattavuus paranee 

veromenojen pienentyessä (Erle 2008). Mills, Erickson ja Maydew (1998 via Hanlon 

ja muut 2014) selvittivät tutkimuksessaan, että dollarin investointi 

verosuunnittelutoimintoihin tuo 4 dollarin säästöt veromenoissa. 

Desai ja Dharmapala (2009) löysivät tutkimuksessaan yhteyden aggressiiviselle 

verosuunnittelulle ja yrityksen arvonnousulle. Heidän tutkimuksessaan yrityksien, 

joissa on hyvin toimiva hallitus ja tiukka kontrolli, arvo nousi aggressiivisen 
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verosuunnittelun myötä. Huonosti hallinnoiduissa yrityksissä taas arvo ei muuttunut 

mihinkään suuntaan. Desai ja Hines (2002) löysivät jopa positiivisen yhteyden 

yrityksen osakkeen arvon nousulle ja aggressiiviselle verosuunnittelulle, erityisesti 

velkaisissa yrityksissä. 

Vastuullinen veronmaksujärjestelmä synnyttää enemmän menoja korkeampien 

verokustannuksien muodossa. Korkeita verokustannuksia ei voi myöskään 

kompensoida esimerkiksi nostamalla tuotteiden hintoja, koska asiakkaat eivät ole 

valmiita maksamaan ylihintaa yritykselle, jonka verojenmaksu on vastuullista 

(Hardeck & Hertl 2013). Toisaalta vastuullisen verojenmaksun tuomat hyödyt voivat 

näyttäytyä vasta myöhemmin, kuten yritysvastuun kohdalla Mohrin ja Webbin 

mukaan (2005 via Hardeck ja Hertl 2013.) 

3.2.3. Yritykset, joiden verosuunnittelu on aggressiivista 

Higginsin, Omerin ja Phillipsin (2015) tutkimuksessa aggressiivista verosuunnittelua 

harjoittavat yritykset kuvataan nimellä ”prospectors”. Kuvaavia ominaisuuksia näille 

yrityksille ovat laaja tuotevalikoima, päästrategiana innovointi ja tuotekehitys, 

jatkuvan muutoksen kohtaaminen, aggressiivinen uusille tuotealueille ja 

maantieteellisille alueille siirtyminen, vähäinen suunnittelu ennen päätöksentekoa ja 

sellaisten tuotteiden myyminen, joita ei vielä ole markkinoilla. Tällaiset yritykset 

eivät välitä aggressiivisen verosuunnittelun aiheuttamasta negatiivisesta 

julkisuudesta (toisin kuin ”defenders”-yritykset) ja ne siirtävät toimintojaan 

veroparatiiseihin. ”Prospectors” – yrityksillä on pienempi kokonaisveroaste, mutta 

enemmän vaihtelua kirjanpidon ja verotuksen välillä (Higgins, Omer & Phillips 

2015). Näiden yritysten organisaatiorakenne on joustava ja ne sietävät epävarmuutta 

ja riskejä hyvin. ”Prospectors”-yritysten verosuunnittelun tulokset ovat 

vaihtelevampia kuin ”defenders”-yrityksillä. Esimerkkiyrityksenä Higgins, Omer ja 

Phillips (2015) mainitsevat Amazonin, joka on yhdysvaltalainen verkkokauppa ja 

kirjakustantamo. Lisäksi esimerkiksi Google ja Apple ovat yrityksiä, joita on syytetty 

aggressiivisen verosuunnittelun harjoittamisesta (Hardeck ja Hertl 2013). 
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3.3. Näkökulmien vertailu 

Näkökulmien perusajatukset ovat täysin vastakkaisia (katso taulukko 1. sivu 32). 

Kriitikoiden näkökulma painottaa yrityksen vastuuta myös muiden sidosryhmien 

suhteen (Knuutinen 2015), kun taas puolestapuhujien näkökulma painottaa yrityksen 

tehtävän olevan osakkeenomistajien voiton maksimointi (Friedmann 1970). Laki 

antaa joihinkin asioihin, kuten ympäristöasioihin, säännöksiä. Kuitenkin näiden 

rajojen yli menevät yhteiskuntavastuun odotukset ovat täysin moraalisia kysymyksiä, 

jotka yritysten täytyy itse päättää. 

Aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa vajaaverotustilanteita, sysää verotaakkaa 

pienemmille yrityksille ja asiakkaille sekä heikentää kilpailuneutraliteettia. 

Kärsijöinä toiminnasta näyttäisi olevan korkean veroasteen valtiot, pienemmät 

yritykset sekä asiakkaat. (Avi-Yonah 2000, Knuutinen 2015.) Toisaalta Friedmannin 

(1970) mukaan erilaisten ulkopuolisten vastuiden ja odotusten täyttäminen aiheuttaa 

osakkeenomistajien voiton tai työntekijöiden palkkojen pienenemistä tai sitten 

tuotteiden hinnan nousua, joka näkyy asiakkaiden taloudessa. Näistä näkökulmista 

asiakkaiden asema näyttäisi olevan hieman ristiriitainen, koska näkökulmien mukaan 

aggressiivisen verosuunnittelun myötä valtiot joutuvat siirtämään verotaakkaa 

asiakkaille, muun muassa arvonlisäveron korotuksen myötä, mutta samalla myös 

vastuullinen verojenmaksu korvataan osittain tuotteiden hintoja nostamalla. 

Ketkä sitten hyötyvät aggressiivisesta verosuunnittelusta? Aggressiivinen 

verosuunnittelu hyödyttää ainakin yritystä itseään, koska se karsii kustannuksia 

suuresta erästään, verokustannuksista. Friedmannin (1970) tekstin perusteella voisi 

sanoa, että aggressiivinen verosuunnittelu hyödyttää sekä omistajia, työntekijöitä, 

että yrityksen asiakkaita. Toisaalta aggressiivinen verosuunnittelu hyödyttää myös 

veroparatiiseja, joihin yritykset investoivat suuresti (Knuutinen 2013a). 

Puolestapuhujien näkökulman mukaan lain puitteissa toimiminen sekä osakkeen 

arvon ja osakkeenomistajien voiton maksimointi eli yrityksen päätehtävän 

täyttäminen riittävät (Friedmann 1970). Kriittinen näkökulma taas lähestyy yrityksen 

toimintaa laajemmalta näkökulmalta, sen mukaan yrityksen tulee toimia 

vastuullisesti ja täyttää myös muiden sidosryhmien ehdot (Knuutinen 2015). 
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Knuutisen (2013a) mukaan vastuullinen toiminta voi nostaa yrityksen ja sen 

osakkeen arvoa ainakin pidemmällä aikavälillä. Puolestapuhujien näkökulma taas 

ajattelee suurien verokustannusten säästöjen nostavan yrityksen arvoa (Desai & 

Dharmapala 2009). Aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksista yrityksen ja sen 

osakkeen arvoon on olemassa ristiriitaista tutkimusta (Hanlon & Slemrod 2009, 

Desai & Dharmapala 2009, Desai & Hines 2002). Tässä ristiriidassa kysymys piilee 

siinä, ajattelevatko sijoittajat aggressiivisen verosuunnittelun aiheuttavan liikaa 

riskejä ja piileviä ongelmia, vai ajattelevatko he sen tuovan yrityksille huomattavia 

säästöjä ja parempaa voittoa. 

Entä jos yritys tekisi molempia, eli harjoittaisi aggressiivista verosuunnittelua ja 

lisäksi harjoittaisi paljon yrityksen yhteiskuntavastuullista toimintaa ja panostaisi 

myös muihin sidosryhmäsuhteisiin? Preuss (2010) teki tutkimuksen aiheesta, jossa 

hän vertaili yrityksiä, joilla on toimipaikat veroparatiisissa (Bermuda ja 

Caymansaaret) yrityksiin jotka toimivat Yhdysvalloissa. Yritykset, jotka toimivat 

veroparatiiseissa, väittivät, että heidän toimintansa on sosiaalisesti vastuullista. Mutta 

tutkimuksen mukaan heidän sitoutumisensa eri sidosryhmien etujen puolesta hävisi 

lähes joka kategoriassa yrityksille, joiden toimipaikka oli Yhdysvalloissa (Preuss 

2010). Ainoita lupauksia, missä heillä oli parempi luku verrattuna Yhdysvaltalaisiin 

yrityksiin, oli muun muassa lupaus tuottaa osakkeenomistajille tyydyttävä tuotto 

sijoituksestaan osakkeisiin (Preuss 2010). 

Myös Knuutisen (2013b) mukaan aggressiivinen verosuunnittelu ja muiden 

yhteiskuntavastuiden täyttäminen voi tuoda ongelmallisia tilanteita eteen. Knuutinen 

mainitsee esimerkiksi tilanteen, jossa yritys verotuksellisista syistä kierrättää 

tavaransa kauempana olevan valtion kautta. Tämä aiheuttaa verosäästöistä huolimatta 

ylimääräistä ympäristön ja energian tuhlausta, joka on ekologisesta näkökulmasta 

katsottuna vastuutonta toimintaa. 

Kriittisen näkökulman mukaan aggressiivinen verosuunnittelu heikentää yrityksen 

mainetta ja vaikuttaa asiakkaiden kulutuspäätöksiin (Hardeck & Hertl 2013). 

Kuitenkin samassa Hardeckin ja Hertlin (2013) tutkimuksessa mainitaan, että 

muutamaa hyvin tunnettua kansainvälistä yhtiötä, kuten Googlea ja Applea, on 

syytetty aggressiivisesta verosuunnittelusta.  Näiden yritysten varjossa on vaikeaa 
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nähdä aggressiivisen verosuunnittelun negatiivista vaikutusta maineeseen ja 

kuluttajiin, mutta kyseiset yritykset ovatkin kansainvälisiä suuryrityksiä, jotka ovat 

oman alansa huippuja. Lisäksi Hardeckin ja Hertlin (2013) tutkimuksen yritykset 

olivat ruokatavaraketjun toimijoita, joten myös toimiala, sekä osallistujien koulutus 

(todella iso osa oli kauppatieteiden opiskelijoita) vaikuttivat muun muassa 

tutkimuksen lopputulokseen.  

Kriitikoiden mukaan aggressiivinen verosuunnittelu aiheuttaa yritykselle paljon 

kustannuksia, koska toiminnan suunnitteleminen on niin monimutkaista (Hasan ym. 

2014, Knuutinen 2015, Higgins, Omer & Phillips 2015). Kuitenkin puolestapuhujien 

näkökulman mukaan aggressiivinen verosuunnittelu tuo yritykselle paljon säästöjä ja 

parantaa voittoa (Erle 2008, Hardeck & Hertl 2013). Eicken (2009) mukaan 

esimerkiksi Microsoft säästää verokustannuksissaan 500 miljoonaa dollaria 

vuosittain verosuunnittelullaan. 

Aggressiivinen verosuunnittelu myös nostaa yritysten lainojen korkoja. Toisaalta 

kyseisen toiminnan aiheuttavat säästöt yritykselle voisi ajatella pienentävän yrityksen 

maksukyvyttömyyden riskiä. Joka tapauksessa pankit tekevät lopulta päätöksen siitä, 

onko toiminta riskistä ja tutkimuksen perusteella he näyttävät hinnoittelevan kyseisen 

riskin lainan korkoihin mukaan. (Hasan ym. 2014.) 

Aggressiivisen verosuunnittelun voisi ajatella olevan perusteltua taloudellisesta 

näkökulmasta siihen asti, kunnes toiminnasta syntyvät kustannukset, kuten 

huonontunut maine ylittävät verosäästöjen määrän (Hardeck & Hertl 2013). Jos 

aggressiivinen verosuunnittelu alkaa syömään yrityksen kannattavuutta, ja sitä kautta 

myös osakkeenomistajien saamaa hyötyä, toiminnalle ei voi katsoa olevan mitään 

perustetta. Samalla lailla voisi ajatella yritysvastuun näkökulmasta hyvin toimivan 

yrityksen kohdalla. Jos vastuullinen toiminta syö paljon rahaa, eikä tuota esimerkiksi 

asiakastyytyväisyyden muodossa lisää tarpeeksi, ei toimintaa voi ainakaan 

osakkeenomistajien näkökulmasta katsoa oikeutettuna, koska raha sataa omistajien 

taskusta yhteiskunnan laariin ilman mitään vastahyötyä. Mutta jos taas yrityksen 

maksamien ylimääräisten verojen määrä on pienempi, kuin vastuullisen toiminnan 

tuottamat taloudelliset hyödyt, on vastuullinen verojenmaksu hyväksyttävää miltä 

vain näkökannalta katsottuna (Hardeck & Hertl 2013). 
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Kaiken kaikkiaan näkökulmia vertailemalla huomaa sen, että molemmissa 

näkökulmissa on puolensa. Muutamat argumentit sotivat toisiaan vastaan (kuten 

esimerkiksi osakekurssin käyttäytyminen aggressiivisen verosuunnittelun johdosta), 

joten lisätutkimusta tarvittaisiin tarkemman vertailun tekemiseksi. On kuitenkin lähes 

mahdotonta tehdä tarpeeksi kattavaa tutkimusta, koska esimerkiksi aggressiivisen 

verosuunnittelun vaikutuksesta asiakaskäyttäytymiseen on useita erilaisia tekijöitä. 

Muun muassa eri toimialoilla asiakkaat voivat käyttäytyä eri lailla. Jos tuotteella ei 

ole suoranaisia kilpailijoita, asiakkaiden käyttäytyminen ei luultavasti muutu paljoa, 

vaikka yritys harjoittaisi aggressiivista verosuunnittelua. Jos taas tuotteella on paljon 

korvaavia vaihtoehtoja, käyttäytyminen saattaisi muuttua paljon. Myös eri puolilla 

maapalloa ihmiset luultavasti ajattelevat verotuksesta ja sitä kautta aggressiivisesta 

verosuunnittelusta eri lailla. Korkean verotuksen ja matalan verotuksen valtioiden 

asukkailla on luultavasti erilaiset ajatukset aggressiivisesta verosuunnittelusta.   

Taulukko 1. Näkökulmat tiivistettynä. 

Näkökulma Kriitikot Osakkeenomistajat 

Pääargumentti Pelkkä lain mukainen toiminta ei riitä, 

vaan vaan muut sidosryhmät pitää 

ottaa myös huomioon. Lain tarkoitus 

pitää myös huomioida. 

Yhteiskuntavastuu ja yritysvastuu. 

Toiminta lain mukaista ja 

yritysten tehtävänä on 

maksimoida 

osakkeenomistajien voitto. 

Muut argumentit Vajaaverotustilanteita, valtiot 

kärsivät, aiheuttaa taloudellista 

tehottomuutta 

Ihmisillä vastuita, yrityksillä ei. 

 

Kilpailuneutraliteetti kärsii, pk-

yrityksillä ei samanlaisia 

verosuunnittelumahdollisuuksia. 

Verotaakka siirtyy pk-yrityksille ja 

asiakkaille. 

Ylimääräiset eri vastuiden 

täyttämisestä johtuvat menot 

siirtyvät lopulta asiakkaiden, 

omistajien tai työntekijöiden 

maksettavaksi. 

 

Kallista ja monimutkaista. Aiheuttaa 

useita suoria ja epäsuoria 

kustannuksia. 

Verokustannukset pienenevät, 

voitto kasvaa ja kannattavuus 

paranee. 

 

Heikentää yrityksen mainetta ja 

julkisuuskuvaa, eivätkä asiakkaat 

tykkää vaan saattavat boikotoida 

yrityksen tuotteita. 

Eettisesti kyseenalaista käyttää 

muiden rahoja esimerkiksi 

”ylimääräiseen” 

verojenmaksuun. 

 

Yrityksen arvo/osakkeen arvo voi 

laskea, koska ihmiset pitävät 

toimintaa liian riskisenä. 

Yrityksen arvo/osakkeen arvo 

voi nousta, koska 

aggressiivinen verosuunnittelu 

tuo säästöjä ja parantaa 

kannattavuutta. 
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Pankkilainojen korot nousevat.  

Millaiset yritykset 

eivät 

harjoita/harjoittavat 

Kustannusjohtajat, vakaat ja 

perinteiset ylhäältä-alas johdettavat 

yritykset, joissa vältetään riskejä. 

Eivät halua negatiivista julkisuutta. 

Innovaatioon ja 

tuotekehitykseen panostavat, 

modernit yritykset, joissa 

vältetään rutiineja. Eivät välitä 

negatiivisesta julkisuudesta. 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaisia vaikutuksia aggressiivisesta 

verosuunnittelusta on esitetty seuraavan, kriitikoiden ja puolestapuhujien 

näkökulmien kautta. Lisäksi tavoitteena oli etsiä näkökulmien väliltä ristiriitoja, sekä 

pohtia, voisiko niitä yhdistää vai ovatko näkökulmat täysin toisensa pois sulkevia.  

Tutkimus esittää lukuisien eri tutkimusten perusteella useita eri argumentteja 

molempien näkökulmien puolesta. Kaiken kaikkiaan voitaneen sanoa, että 

aggressiivinen verosuunnittelu tuottaa mahdollisesti taloudellisia hyötyjä yritykselle 

itselleen, sekä osakkeenomistajille, mutta se aiheuttaa mahdollisesti useita ongelmia 

ympäristölle ja muille sidosryhmille (katso taulukko 1. sivuilta 32–33). Näkökulmien 

välinen jännite sijaitseekin seuraavassa kysymyksessä; tulisiko yrityksen huomioida 

myös muita sidosryhmiä kuin osakkeenomistajat? Tähän kysymykseen ei voi antaa 

absoluuttista vastausta, koska kyseessä on moraalinen kysymys. Sen takia 

aggressiivinen verosuunnittelu on aiheena vaikea ja siitä löytyy kaksi vastakkaista 

näkökulmaa.  

Näkökulmien argumenteista löytyi kaksi ristiriitaa. Ensinnäkin asiakkaan katsotaan 

joutuvan maksumieheksi sekä vastuullisen verojenmaksun johdosta tuotteiden hinnan 

nousun muodossa, mutta myös aggressiivisen verosuunnittelun johdosta, esimerkiksi 

arvonlisäveron muodossa (Friedmann 1970, Avi-Yonah 2000, Knuutinen 2015). 

Toinen ristiriita koskee yrityksen arvon, sekä osakkeen arvon muutosta yrityksen 

harjoittaessa aggressiivista verosuunnittelua. Desai ja Dharmapala (2009) löysivät 

tutkimuksessaan positiivisen yhteyden yrityksen arvonnousulle ja aggressiiviselle 

verosuunnittelulle, Desai ja Hines (2002) osakkeen arvolle ja aggressiiviselle 

verosuunnittelulle, kun taas Hanlon ja Slemrod (2009) löysivät yhteyden osakkeen 

arvon laskulle ja aggressiiviselle verosuunnittelulle. 

Näkökulmien vaatimien toimintatapojen yhdistäminen voi olla hieman hankalaa, 

kuten Preussin (2010) tutkimuksesta voi päätellä. Jos yritys pyrkii täyttämään sekä 

osakkeenomistajien, että muiden sidosryhmien tarpeita, on tämä Preussin 

tutkimuksen mukaan aina toiselta pois. Myös Knuutisen (2013b) mukaan 
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verotuksellisesti edullisin vaihtoehto ei yleensä ole esimerkiksi kaikista ekologisin, 

joten useamman sidosryhmän toiveen täyttäminen yhtä aikaa on todella haastavaa, 

lähes mahdotonta. 

Kriitikoiden näkökulman ja puolestapuhujien näkökulman välistä jännitettä voi 

kuitenkin yrittää purkaa (Knuutinen 2013b). Knuutisen mukaan vastuukysymykset 

voitaisiin yrityksissä asettaa yritysjohtajien sijaan osakkeenomistajille, jotka voisivat 

itse päättää kyseisistä vastuukysymyksistä. Tällöin osakkeenomistajien näkökulman 

argumentti, jossa sanotaan olevan epäeettistä käyttää heidän rahojaan 

yhteiskuntavastuullisiin asioihin, purkautuu. Vaikka vastuukysymykset asetetaankin 

osakkeenomistajille, puolestapuhujien näkökulman mukaiset kustannusten 

siirtymiset asiakkaille hintojen nousun myötä tai työntekijöille palkkojen laskun 

myötä, säilyvät. 

Toinen Knuutisen (2013b) ajatus näkökulmien välisen jännityksen purkamiseen on 

nähdä vastuullisuuteen panostaminen pitkän aikavälin investointina. Tämä 

investointi voisi parantaa yrityksen kilpailukykyä ja edistää myös voitontavoittelua. 

Myös Hardeck ja Hertl (2013) löysivät tutkimuksessaan yhteyden yrityksen maineen 

ja aggressiivisen verosuunnittelun välillä. Heidän mukaansa vastuullinen 

verojenmaksu ja muu yhteiskuntavastuullinen toiminta parantaa yrityksen mainetta. 

Puolestapuhujien näkökulmasta jännitettä voisi mahdollisesti lähteä purkamaan siten, 

että jätettäisiin yritykset pois lain ylittävistä vastuukysymyksistä ja painotettaisiin 

enemmän yksilön vastuuta, juuri kuten Friedmann (1970) artikkelissaan mainitsi. 

Tutkimuksella on muutamia rajoituksia. Ensinnäkin, viittaamieni tutkimusten 

rajoitukset, esimerkiksi Hardeckin ja Hertlin (2013) tutkimus aggressiivisen 

verosuunnittelun vaikutuksista asiakkaiden käyttäytymiseen. Kyseinen tutkimus 

toteutettiin kokeellisena tutkimuksena, ja siinä rajoituksina olivat muun muassa 

testihenkilöiden painotus kauppatieteiden opiskelijoihin, sekä tutkimuksen maa 

Saksa, jossa on korkea verotusaste. Jos samanlaisen tutkimuksen tekee esimerkiksi 

työssä oleviin opettajiin, matalan verotuksen valtiossa, voivat tulokset olla todella 

erilaisia. Myös toimiala Hardeckin ja Hertlin (2013) tutkimuksessa on iso vaikuttava 

rajoite. Heidän tutkimuksessaan esimerkkiyritykset olivat ruokatavarayrityksiä, 
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mutta esimerkiksi teknologiayrityksen kohdalla vaikutukset asiakaskäyttäytymiseen 

voi olla erilainen. 

Toinen rajoitus on se, että mahdollisia hyviä tutkimuksia jäi löytämättä tämän 

tutkimuksen pohjalle. Aggressiivisesta verosuunnittelusta löytyy paljon tutkimuksia, 

joten on mahdollista, että esimerkiksi löytämäni tutkimukset antavat hieman 

vahvempia argumentteja toisen näkökulman puolesta. 

Jatkotutkimusaiheita aggressiivisesta verosuunnittelusta löytyy paljon ja siitä 

todennäköisesti tulee olemaan paljon keskustelua lähitulevaisuudessa lisää. Olisi 

mielenkiintoista nähdä tutkimusta lisää aggressiivisen verosuunnittelun vaikutuksesta 

asiakkaiden käyttäytymiseen ja osakekursseihin, koska kyseisistä aiheista ei vielä 

löydy mitään laajemman mittakaavan tutkimusta. Lisäksi olisi mielenkiintoista 

nähdä, kuinka paljon suurelle kansainväliselle yritykselle syntyy kustannuksia ja 

säästöjä aggressiivisen verosuunnittelun johdosta. 
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