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Veroparatiisit eivät ole 
lainkaan uusi ilmiö, vaan 
ne ovat syntyneet kan-
sainvälisen kaupan ja 
poliittisten yhteisöjen 

sivutuotteina ja nousseet merkittäviksi 
pääoman ja kaupan keskuksiksi. Lähes 
kaikki monikansalliset yhtiöt toimivat 
veroparatiisien kautta vähentääkseen 
verotaakkaansa, ja arviolta 19,5 prosent-
tia maailman yksityisvarallisuudesta si-
jaitsee veroparatiiseissa (Oxfam 2013). 
Karibialla sijaitsevat Cayman-saaret on 
Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) 
talletustilastojen perusteella maailman 
seitsemänneksi suurin finanssikeskus. 

Veroparatiisit eivät ole ainoastaan 
verotuksen mustia aukkoja: ne edusta-
vat myös halua toimia demokraattisen 
yhteiskunnan ulkopuolella. Olipa sitten 
kysymys avioeron jälkeisistä elatusmak-
suista, pankkisäätelystä tai uhkapeleistä, 
veroparatiisien kautta voi paeta muuta 
yhteiskuntajärjestystä tai ainakin uha-
ta päättäjiä paolla ellei sääntöjä sorvata 
sopiviksi.

Osa veroparatiiseista on itsenäisiä val-
tioita, kun taas toiset ovat autonomisia 
alueita, joiden emomaat ovat vastuussa 
niiden hallinnosta. Kansainvälisten so-
pimusten mukaisia itsenäisiä veroaluei-
ta on noin 220, kun taas Ison-Britannian 
merentakaiset alueet tai esimerkiksi Hol-
lannin Antillit ja Tanskan Färsaaret voi-
vat solmia kahdenkeskeisiä sopimuksia 
verotietojen vaihtamisesta. Eräät alueet 
kuten Hollannin Antillit ovat päättäneet 
tehdä toisille maille haitallisia vero- ja 
yrityslakeja, toiset alueet kuten Färsaaret 
taas eivät ole ryhtyneet tai niiden emo-
maat eivät ole antaneet niille mahdolli-
suutta ryhtyä veroparatiiseiksi.

Maailmassa on satoja alueita, 
joilla on oikeus määritellä omia 

yhtiö- ja verolakejaan.

Muita autonomisia veroalueita on maail-
massa satoja, sillä myös monilla osavalti-
oilla eri maissa on osittainen itsenäisyys 

määritellä tiettyjä yhtiö- ja verolakeja. 
Esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioista 
Delaware, Nebraska, Nevada ja Wyoming 
tunnetaan veroparatiiseina. Malesiassa 
Labuanin saari on äskettäin kopioinut 
Liechtensteinin salaisuuslakeja. Verotuk-
sen alalla vallitsee laaja kansainvälisen 
hallinnon ongelma.  Brasiliassa ongelmaa 
kutsutaan jopa ”verosodaksi”.

miten verOparatiisi määritellään?
Veroparatiiseille ei ole yksiselitteistä 
määritelmää. Yksi tapa erotella veropa-
ratiisit on tarkastella finanssisalaisuu-
den1 eri muotoja, joilla salataan varal-
lisuuden oikea omistaja. Ensimmäinen 
näistä on pankkisalaisuus, joka oli alun 
perin pankkiirien järjestöjen ylläpitämä 
käytäntö. Pankkiirit pyrkivät pitämään 
asiakassuhteensa salassa valtiolta samal-
la tavalla kuin lääkärit salaavat potilas-
suhteensa. Se sai lain voiman Sveitsissä 
vasta 1930-luvun talouslaman aikana, 
kun ulkomaiset viranomaiset pyrkivät 
saamaan tietoja Sveitsissä olevista ti-
leistä.  

avasiko finanssikriisi
veroparatiisien

salaisuuDEt?
Finanssikriisin myötä veroparatiisien aiheuttamat verotulojen menetykset ja rakenteelliset riskit ovat 
tulleet esille ja nousseet poliittiseen keskusteluun. Veroparatiisien tarjoamat salatut finanssipalvelut, 

haitalliset verokäytännöt ja säätelyn puute vaikeuttavat edelleenkin hyvien ratkaisujen 
löytämistä finanssikriisiin ja hyvinvointiyhteiskunnan kestävyysvajeeseen. Veroparatiisiongelman 

ratkaisemiseksi tulisi kansainvälinen veroyhteistyö nostaa yhtä lailla tärkeään asemaan kuin 
kansainvälisen kaupan yhteistyö. Tästä kehityksestä on jo viitteitä, mutta varsinaista tiekarttaa 

kansainväliselle veroyhteistyölle ei vielä ole nähtävissä.
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Tätäkin varhaisempi finanssisalaisuu-
den muoto kehittyi Isossa-Britanniassa 
vanhasta ennakkotapausoikeuden trust-
nimisestä oikeusmuodosta. Trustissa 
perustaja (asettaja) siirtää omaisuuten-
sa viralliselle omistajalle (trusteelle) ja 
määrää tämän lisäksi varoille asiallisen 
omistajan (edunsaajan). Trusteista ei 
pidetä yritysrekisteriä, sillä ne samais-
tetaan yksityistileihin. Trustien käyttö 
finanssisalaisuuden muotona yleistyi 
1960-luvulla lopussa, kun autonomisen 
aseman saavuttaneet Ison-Britannian en-
tiset siirtomaat alkoivat markkinoimaan 
niitä ulkomaisille tallettajille. 

Kolmas finanssisalaisuuden muoto 
ovat veroparatiisiyhtiöt, jotka eivät vaadi 
minkäänlaista kirjanpitoa tai omistajien 
rekisteröintiä. Nämä ovat kehittyneet yri-
tyslakien säätelyn vähentämisen tulokse-
na, ja ne ovat yleisiä varsinkin Karibian 
veroparatiiseissa.

Veroparatiisien ensimmäinen viral-
linen määritelmä luotiin vuonna 1998 
OECD:n (1998) raportissa, joka käsitteli 
haitallisia verokäytäntöjä. Siinä veropa-
ratiisi määritellään neljän kriteerin avul-
la: i) alhainen tai olematon veroaste, ii) 
haluttomuus osallistua verotietojen vaih-
toon, iii) liiketoiminnan läpinäkymät-
tömyys ja iv) liiketoiminnalta puuttuu 
taloudellinen sisältö - sen ollessa peite-
yhtiö sääntöjen tai verojen kiertoon. Kun 
kaikki nämä kriteerit toteutuvat, OECD 
käsittelee aluetta veroparatiisina. OECD 
asetti Haitallisten Verokäytäntöjen Foo-
rumin laatimaan veroparatiiseista ”mus-
tan listan”, jolle kesäkuussa 2000 päätyi 
35 aluetta. Nämä olivat lähinnä pieniä 
Karibian, Euroopan ja Tyynen valtame-
ren valtioita, jotka vuorostaan kokivat 
tulleensa OECD:n isojen jäsenmaiden 
mustamaalaamiksi. Tämä lista poistui 
käytöstä, kun veroparatiisit sitoutui-
vat rahanpesua ja terrorismirahoitusta 
estävään Financial Action Task Force-
sopimukseen (FATF)2.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) 
ja Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) 

käyttävät veroparatiisin sijaan offshore-
finanssikeskuksen käsitettä. Offshore-
keskus tarjoaa ulkomaalaisille asiakkaille 
finanssipalveluita, joiden pääpiirteinä on 
niukka rahoitusmarkkinalainsäädäntö, 
alhainen tai olematon verotus, ja että 
alue ei ole finanssipalveluiden määrän-
pää. Tämän määritelmän mukaan IMF 
tutkii tarkemmin 46 aluetta tai valtio-
ta (IMF 2008). BIS:llä on tilastoissaan 
22 offshore-keskusta, jotka raportoivat 
suoraan sille. 

IMF on myös pyrkinyt etsimään mää-
rällistä tapaa luokitella offshore-finans-
sikeskuksia. Erään määritelmän mukaan 
alue on offshore-keskus, kun talletusten 
ja kansainvälisten sijoitusten suhde brut-
tokansantuotteeseen ylittää 50 prosent-
tia (IMF 2002), kun taas toisen artikkelin 
mukaan  tärkeää olisi tarkastella finans-
sipalveluiden viennin osuutta maan ko-
konaisviennistä (Zoromé 2007).

Veroparatiiseille on tyypillistä 
erityisen matala tuloverotus 
ja finanssisalaisuus. Tällaisia 

alueita maailmassa on joitakin 
kymmeniä.

Eri valtioilla on myös omia veropara-
tiisien määritelmiään. Yhdysvalloilla 
on alhaiseen verotukseen ja finanssi-
salaisuuteen perustuva 50 alueen lista 
(US government Accountability 
Office 2008). Monilla Latinalaisen 
Amerikan mailla on omat veroparatii-
silistansa, muun muassa Argentiinalla, 
Brasilialla, Ecuadorilla, Meksikolla ja 
Venezuelalla. Brasilia määrittelee lis-
tallaan 65 aluetta, joissa tuloverotus on 
nolla tai alle 20 prosenttia, ja lisäksi 8 
aluetta, joiden sisäinen lainsäädäntö ei 
ole tarpeeksi läpinäkyvä yritysten omis-
tussuhteiden ja yritysrakenteen suhteen 
(Receita Federal do Brasil 2010). 
Brasilian veroviranomaiset voivat ha-
lutessaan asettaa Brasilian veroastetta 

vastaavan lähdeveron veroparatiiseihin 
suuntautuvalle kaupalle.  

Myös kansalaisjärjestöt ovat pyrkineet 
määrittelemään veroparatiiseja eri ta-
voin. Tax Justice Network (TJN) käyttää 
verotuksen salaisuusalueen määritelmää, 
joka sen mielestä on tarkempi kuin ve-
roparatiisin määritelmä. Salaisuusalueet 
luovat tarkoituksellisesti lakeja ja sään-
töjä, jotka edesauttavat muualla asuvia 
henkilöitä ja yrityksiä kiertämään koti-
paikkojensa sääntöjä (Murphy 2009). 
Alhainen verotus ei tässä ole määritel-
män osa, sillä ilman finanssisalaisuutta 
eivät alueen ulkopuoliset toimijat voisi 
käyttää hyväkseen alhaista veroastetta. 
TJN:n (2011) listalla kaikilla mailla on 
salaisuuskäytäntöjä, ja näistä esimer-
kiksi 47 haitallisinta voidaan kutsua 
veroparatiiseiksi3. Ongelma ei koske ai-
noastaan näitä alueita, sillä kansainväli-
sen automaattisen verotietojen vaihdon 
puuttuessa suomalaisten verovelvollisten 
edes Yhdysvalloissa olevasta tilistä ei ole 
tarkkaa tietoa.

Seuraavissa kuviossa tarkastellaan ve-
roparatiisien maantieteellistä (kuvio 1) ja 
geopoliittista jakautumaa (kuvio 2).

kysymys On isOista rahasummista
Voidaksemme laskea veroparatiiseissa 
olevan pääoman määrän meidän tulisi 
ensin päättää, mitkä veroparatiisit ovat 
kaikkein haitallisimpia. Oxfam käytti 
Yhdysvaltojen liittovaltion tarkastusvi-
raston (GAO) listaa 50 veroparatiisista, 
johon se lisäsi vielä kaksi muuta mer-
kittävää veroparatiisia TJN:n finans-
sisalaisuusindeksistä, Delawaren ja 
Hollannin. Sitten Oxfam tarkasteli Kan-
sainvälisen järjestelypankin tilastoista 
ulkomaisten pankkien talletuksia näillä 
52 alueella (Bank of International 
Settlements 2013), sekä eri keskus-
pankkien tilastoja siitä, kuinka paljon ve-
roparatiisien talletuksista kuuluu alueen 
ulkopuolella asuville. Kun ulkomaisia tal-
letuksia veroparatiiseissa verrataan kaik-
kiin talletuksiin, saadaan suhdeluvuksi 

Finanssisalaisuuden kOlme yleisintä muOtOa: 
pankkisalaisuus, trustit ja verOparatiisiyhtiöt.
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Kuvio 1. Veroparatiisien maantieteellinen sijainti.

EUROOPPA
YHDYSVALLAT
LATINALAINEN AMERIKKA & KARIBIA
LÄHI-ITÄ
AASIA
AFRIKKA

ISO-BRITANNIA
MUU EUROOPPA
YHDYSVALLAT
LATINALAINEN AMERIKKA & KARIBIA
KIINA
MUU AASIA
LÄHI-ITÄ
AFRIKKA

Kuvio 2. Veroparatiisien geopoliittinen jakautuma.

19,5 prosenttia, joka osuutena maailman 
nettosijoitusvarallisuudesta (Credit 
Suisse 2012) olisi noin 13,9 biljoonaa 
euroa4. Näistä arviolta vain 16 prosent-
tia ilmoitetaan veroviranomaisille (Giles 
2010). 

Laajuudeltaan yksityistalletuksia vie-
lä suurempi ongelma ovat yritysten har-
joittamat haitalliset verokäytännöt, jotka 
usein käyttävät hyväksi veroparatiiseja. 

Keskiverto luxemburgilainen investoisi 
128 000 euroa joka vuosi ulkomaille, jos 
kaikki Luxemburgista lähtöisin olevat 
investoinnit olisivat luxemburgilaisten 
omia varoja. Brittien Neitsytsaaret ovat 
myös noin 830 000 yhtiön kotipaikka, 
vaikka saarilla on vain 25 000 asukasta 
(CCFD 2011). Tämä antaa suhdeluvun 
noin 34 yhtiötä per asukas, kun taas 
Ranskassa ja Saksassa sama suhdeluku 

on suunnilleen toisin päin eli yksi yritys 
30 asukasta kohden.

Pääomien ja voittojen kierrättäminen 
alhaisen verotuksen maihin on myös osa 
yritysten sisäistä kauppaa, jossa yrityk-
sellä voi olla sisäinen rahoitusyhtiö esi-
merkiksi Luxemburgissa, Mauritiuksella 
tai Sveitsissä. Yritysten sisäinen kauppa 
on jopa 60 prosenttia maailmankaupasta 
(Neigbour 2002), ja tätä kauppaa sääte-
levät OECD:n siirtohinnoittelusäännöt. 
Niiden mukaan yritysten sisäinen kaup-
pa tulisi hinnoitella samalla tavalla kuin 
jos tämä tapahtuisi kolmannen osapuo-
len kanssa. Yritysten tuleekin soveltaa 
tytäryhtiöiden väliseen kauppaan ver-
rannaishintoja eli etsiä hintoja toisistaan 
riippumattomien osapuolten käymästä 
kaupasta. Usein näitä hintoja on kuiten-
kin vaikea löytää, ja siirtohinnoittelua 
on liian helppoa käyttää hyväksi verojen 
välttämisessä (ActionAid 2010). Tämä 
ei usein ole laitonta nykyisten lakien 
puitteissa, mutta siksi siirtohinnoittelu-
lakeja pitäisikin muuttaa vastaamaan ta-
loudellisia realiteetteja siitä, missä voitot 
oikeasti luotiin.

verOparatiisien vastaiset tOimet 
Finanssikriisin aikana
Vuoden 2009 Lontoon G20-kokouksessa 
Ison-Britannian pääministeri Gordon 
Brown julisti, että veroparatiisien aika 
on ohi. Syntyi uusi OECD:n mallisopi-
mus ja kansainvälinen verotietojen 
vaihtostandardi, jonka puitteissa Suo-
mikin on solminut useita kahdenkeskei-
siä verosopimuksia. Verotietojen vaih-
to perustuu edelleenkin tarpeelliseksi 
katsottuun tietoon, eli tietoa pyytävän 
osapuolen on osoitettava, miksi kyseisen 
henkilön tai yrityksen tieto kyseisessä 
pankissa tai asianajotoimistossa olisi 
heille tarpeellista. Korkean kynnyksen 
vuoksi tiedonvaihtopyyntöjä on tois-
taiseksi tehty vain muutamia, vaikka 
todellinen tarve verotietojen vaihtoon 
olisi sadoissa tuhansissa pyynnöissä 
joka vuosi.

verOparatiiseissa On nOin viidennes maailman 
nettOsijOituvarallisuudesta.
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Samaan aikaan alkoi pankkisalaisuu-
den legitimiteetti murtua, ja pankkien 
työntekijät ryhtyivät vuotamaan asia-
kastietoja oman turvallisuutensa uhal-
la. Saksan ja Yhdysvaltojen tiedustelu-
palvelut ostivat entiseltä HSBC-pankin 
työntekijältä 130 000 asiakkaan tilitiedot. 
Hänen antamansa tiedot ovat auttaneet 
Espanjaa keräämään 260 miljoonan eu-
ron verorästit ja myös löytämään yli 650 
veronkiertäjää, mukaan lukien Banco 
Santanderin toimitusjohtajan. Yhteensä 
listan avulla on kerätty eri maissa noin 
yhden miljardin euron verran veroräs-
tejä, eniten Yhdysvalloissa. Viimeisin 
vuoto oli Kansainvälisen Tutkivien Toi-
mittajien Konsortiumin Offshore Leaks 
-projekti, jossa paljastettiin Brittien Neit-
sytsaarilla toimivan trusteja ja muita sa-
laisia yhtiöitä myyvän toimiston kaikki 
asiakkaat.  

Pankkitietojen viralliselle 
vaihdolle on edelleen korkea 

kynnys, mutta vuotoja on 
alkanut ilmaantua

Yhdysvallat ei jäänyt odottamaan 
OECD:n sääntöjen muutosta vaan päätti 
laatia yksipuolisen vaatimuksen auto-
maattisesta verotietojen vaihdosta vuon-
na 2010 säädetyn Foreign Account Tax 
Compliance Act-lain (FATCA) puitteissa. 
Se velvoittaa Yhdysvaltojen kansalaisia 
raportoimaan kaikista ulkomailla olevista 
tileistä. Uutena määräyksenä se velvoit-
taa myös ulkomaisia finanssilaitoksia 
raportoimaan Yhdysvaltojen veroviran-
omaisille heidän yhdysvaltalaisista asi-
akkaistaan. Varsinkin Ison-Britannian 
pankkisektori piti vaatimusta liiankin 
tiukkana, vaikka periaate asiakkaan tun-
temisesta on ollut jo rahanpesulaeissa 
vuosikymmenet. Laki asettaa käytännös-
sä vihdoin veroparatiisipankit lailliseen 
vastuuseen asiakastietojen keräämisestä 
ja ylläpitämisestä. Yhdysvallat on saanut 

yli 5 miljardia dollaria maksamattomia 
verotuloja FATCAn ja muiden toimien 
avulla viimeisten vuosien aikana.

Euroopassa taas on pyritty uusimaan 
EU:n säästödirektiiviä, jonka puitteissa 
tilitietoja koskeva automaattinen tiedon-
vaihto voisi toimia paremmin. Automaat-
tisen tiedonvaihdon piirissä vaihdettiin 
vuonna 2010 EU-maissa 11,4 miljardia 
euron korkotulotietoja, joihin maat so-
veltavat omia verolakejansa. Veroparatii-
seista kuten Itävallasta, Luxemburgista, 
Jerseystä ja Sveitsistä, jotka eivät ole 
suostuneet automaattiseen tiedonvaih-
toon, kerättiin lisäksi 505 miljoonaa eu-
roa lähdeveroina EU-kansalaisten näissä 
maissa nimettömästi ilmoittamista kor-
kotuloista (Taxation and Customs 
Union DG 2010).

EU:n säästödirektiivin keskeinen 
puute on alueellinen suppeus, sekä se, 
että yritykset ja trustit, joissa on paljon 
myös yksityisvarallisuutta, eivät kuulu 
direktiivin piiriin. Nyt EU-maista Es-
panja, Iso-Britannia, Irlanti, Italia, Sak-
sa ja Tanska harkitsevat eurooppalaista 
FATCA-sääntöä, sillä EU:n säästödirek-
tiivi ei ole riittävä työkalu veronkierron 
vastaisessa työssä. Automaattinen tiedon 
vaihto eteni kesäkuussa 2013 merkittä-
västi Pohjois-Irlannin G8-kokouksessa, 
jossa viimeinkin automaattisesta verotie-
tojen vaihdosta muodostui kansainväli-
nen standardi. Kansainvälinen verotieto-
jen automaattinen vaihto vaatii kuitenkin 
vielä paljon taustatyötä. OECD:n ja YK:n 
tulisikin yhdessä luoda automaattiseen 
verotietojen vaihtoon perustuva järjes-
telmä.

Kuluvan vuoden alussa ilmestyi raport-
ti nimeltä Action Plan on Base Erosion 
and Profit Shifting (BEPS), jossa OECD 
(2013) tunnusti laatimiensa sääntöjen 
puutteellisuuden. Kansalaisjärjestöjen 
ja ammattiyhdistysten kannantotot toi-
vottivat BEPS-projektiin tervetulleeksi, 
mutta sitä ei katsottu riittävän laajaksi 
pureutumaan siirtohinnoittelusäädösten 
valuvikoihin ja epärealistisiin oletuksiin. 

Kansalaisjärjestöt ovat jo pidemmän ai-
kaa vaatineet yritysten maakohtaista 
kirjanpitoa kaikista tärkeistä operaatiois-
taan kuten voitoista, työkustannuksista, 
pääomasta, myynnistä, rahoitusoperaati-
oista, sekä velvoitetta julkistaa yrityksen 
kaikki omistussuhteet. Maakohtainen 
kirjanpito on edennyt lähinnä kaivan-
naissektorin alalla. Tämä toteutui en-
sin Yhdysvalloissa ns. Dodd-Frank-lain 
puitteissa, jota tuli voimaan toukokuussa 
2014, ja sittemmin EU:n säädösten mu-
kaan. EU:n säädöksissä mainitaan myös 
pankkisektorin maakohtainen kirjanpito, 
ja EU:n komissio on ajanut maakohtais-
ta kirjanpitoa kaikille sektoreille osana 
yritysten yhteiskunnallista raportointia 
koskevaa direktiiviä.

Toinen merkittävä askel on siirtohin-
noittelujärjestelmän korvaaminen yhte-
näistetyllä verokannalla, jossa verotus 
perustuu eri tytäryhtiöiden kirjanpi-
dollisen voiton sijaan koko konsernin 
verotettavaan tuloon - joka sitten jaetaan 
tietyn kaavan mukaan eri alueille, missä 
yrityksellä on toimintaa. Yksi tunnet-
tu kaava, jolla verotettava tulo voidaan 
jakaa, on yhdysvaltalaisen osavaltion 
mukaan nimetty Massachusettsin kaa-
va, jossa pääomalle, työkustannuksille 
ja myynnille annetaan yhtäläinen paino-
arvo. Yhdysvaltojen sisällä käytetäänkin 
yhtenäistettyä verojärjestelmää, mutta 
eri osavaltioilla on eriäviä kaavoja, mikä 
vaikeuttaa järjestelmän toimeenpanoa. 
EU:ssa keskustellaan yhtenäistetystä 
konserniverokannasta Common Con-
solidated Corporate Tax Base-aloitteen 
(CCCTB) puitteissa. Aloitetta tulisi kä-
sitellä varsinkin erityisesti vaikeasti ve-
rotettavien sektoreiden kohdalla - kuten 
pankki- ja kaivannaissektoreiden.

kOhti Oikeudenmukaisempaa 
verOtusta
Finanssikriisi on osoittanut, että mark-
kinatalous ei voi toimia ilman riittävää 
avoimuutta ja selkeitä sääntöjä. Aivan 
kuten poliisiviranomaiset ja passiviran-

OeCd:n ja yk:n tulisi luOda järjestelmä, jOssa 
verOtietOja vaihdetaan autOmaattisesti.
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omaiset vaihtavat tietoja keskenään tuli-
si myös veroviranomaisten tehdä tiivis-
tä yhteistyötä keskenään. Yhtenäistetyt 
verotietojärjestelmät, yritysten y-tun-
nusten kansainvälinen yhteensopivuus 
ja muut käytännön toimet helpottaisi-
vat verotietojen automaattista vaihtoa 
ja loisivat siitä merkittävän yhteistyön 
alueen. Myös kahdenkeskeisiä verosopi-
muksia tulisi pyrkiä laatimaan keskite-
tysti, aivan kuten kansainvälisen kaupan 
sopimuksia on pyritty tuomaan Maail-
mankauppajärjestön piiriin. Yritysten 
verotus tulisi taas perustua avoimeen 
maakohtaiseen ja yhtenäistettyyn kon-
sernitason kirjanpitoon, jonka pohjalta 
eri alueelliset toimielimet kuten EU tai 
Afrikan Unioni voisivat päättää yhtenäi-
sestä verotuksesta.

Yritysten siirtohinnoittelun 
mahdollistama veronkierto 
tulisi ehkäistä konsernien 

yhtenäistetyllä verotuksella, jossa 
verotettavat tulot jaetaan eri 

alueille todellisen liiketoiminnan 
sijainnin mukaan.

Verotus tulisi nostaa useammin esille 
myös hyvinvointipalveluiden kustannus-
ten keskustelussa: jos veronkiertoa voi-
taisiin vähentää, ei Suomen väitettyä 8-10 
miljardin euron kestävyysvajettakaan 
olisi olemassa ainakaan samassa mitassa. 
Kaikki valtiot pyrkivät keräämään riittä-
vän määrän veroja julkisten palveluiden 
ylläpitämiseksi, joskin näiden palvelui-
den taso vaihtelee suuresti eri maissa. 
Kansainvälisessä keskustelussa Poh-
joismaiden korkeampaan verotukseen ja 
julkisiin palveluihin perustuva malli on 
kuitenkin osoittautunut parhaaksi sekä 
kansalaisten perusoikeuksien toteuttami-
sen kannalta että myös kilpailukyvyltään 
muita järjestelmiä paremmaksi. Tämä 
johtuu siitä, että innovaatiot ja tuotta-
vuus ovat korkeimmillaan koulutetun 
ja terveen työvoiman yhteiskunnassa. 
Keskustellessa verotuksesta unohdetaan 
ajoittain, mitä verotuksella saadaan ai-
kaan, ja miten oikeudenmukaisempi ve-
rojärjestelmä voisi antaa uuden näkökul-
man yhteiskunnan muihin menopuolen 
asioihin.•
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viitteet

1 Käytän finanssisalaisuutta kattokäsitteenä eri 

juridisille tai käytännön muodoille, joilla salataan 

varallisuuden omistajat. Tässä käsittelen niistä 

vain kolmea yleisintä muotoa.

2 Sopimus solmittiin vuonna 1989 rahanpesun 

vastaisena keinona, joka myöhemmin vuodesta 

2001 alkaen myös käsittää terrorisminrahoi-

tuksen vastaisia toimia. Jos FATF:n periaatteita 

noudatettaisiin, olisivat monet veroparatiisien 

salaisuuskäytännöt jo laittomia, sillä ne vaativat 

esimerkiksi asiakastietojen luotettavan keräämisen 

ja säilyttämisen.

3 Tämä vastaa TJN:n indeksissä kaikkia alueita, 

joiden salaisuuspistemäärä ylittää 70/100. Näitä 

alueita on 47 vuoden 2011 listalla. Lista on lähes 

sama kuin Yhdysvaltojen liittovaltion tarkastusvi-

raston 50 veroparatiisin luettelo.

4 Ulkomaisten asiakkaiden veroparatiisitalletusten 

määrä arvioitiin 18,5 biljoonaksi dollariksi, joka on 

19,5 prosenttia maailman arvioidusta nettosijoitus-

varallisuudesta, joka vuonna 2012 Credit Suissen 

mukaan oli 94,7 triljoonaa dollaria.




