




suuri veroselvitys – yritykset hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina
tammikuu 2019

Yritykset ovat keskeisessä roolissa hyvinvointiyhteiskunnan rakentajina ja ylläpitäjinä. Yritykset pyörittävät 
yhteiskunnan rattaita luomalla työpaikkoja sekä tarjoamalla palveluja ja tuotteita kaikilla elämän osa-alueilla. 
Sen lisäksi yritysten merkitys julkisten palvelujen tarjoamisessa on elintärkeä, sillä julkisia palveluja rahoitetaan 
yritystoiminnan synnyttämillä verotuloilla. Ilman yrityksiä hyvinvointivaltiolta putoaisi pohja.

Tämän selvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa. Sel-
vityksessä tarkastellaan yritysten maksamia ja tilittämiä veroja. Selvitys sisältää veroja, jotka jäävät yritysten 
kustannuksiksi (esimerkiksi yhteisövero) sekä veroja, jotka yritys tilittää edelleen (esimerkiksi arvonlisävero). 

Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät jää yrityksen lopulliseksi kustannukseksi, ilman yritys-
toimintaa näitä verotuloja ei syntyisi. Kaikki verot vaikuttavat myös yritysten toimintaedellytyksiin ja tuotteiden 
hintoihin suoraan tai välillisesti. 

Selvitys antaa yleiskuvan yritysten maksamista ja tilittämistä veroista ja veronluonteisista maksuista. Selvitys ei 
sisällä kaikkia yritystoiminnan synnyttämiä veroja, kuten autoveroa, eikä myöskään henkilöyhtiöiden tai yksityis-
ten liikkeen- ja ammatinharjoittajien verotietoja.

Selvitys perustuu Tilastokeskuksen, Tullin ja Verohallinnon verotietoihin sekä Työllisyysrahaston tietoihin työttö-
myysvakuutusmaksusta ja Eläketurvakeskuksen tietoihin eläkevakuutusmaksuista.

Selvityksen graafisesta ilmeestä ja taitosta on vastannut Keskuskauppakamarin viestintäsuunnittelija 
Julia  Koivulanaho.

Selvityksen ovat laatineet johtaja Ann-Mari Kemell, johtava ekonomisti Mauri Kotamäki sekä veroasiantuntija 
Emmiliina Kujanpää.

Ann-Mari Kemell
johtaja 
Keskuskauppakamari

Emmiliina Kujanpää
veroasiantuntija
Keskuskauppakamari

Mauri Kotamäki
johtava ekonomisti
Keskuskauppakamari
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johdanto

Valtio ja kunnat keräsivät vuonna 2017 veroja lähes 70 miljardia euroa. Lisäksi työttömyys- ja eläkevakuutus-
maksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu olivat yhteensä noin 27 miljardia euroa. Nämä verotulot syntyi-
vät pääosin yritystoiminnasta. 

Yritysten maksamilla ja tilittämillä veroilla ja veronluonteisilla maksuilla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan 
palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta ja liikenneverkostoa. Julkisten palvelujen 
tuottaminen synnyttää osaltaan verotuloja valtiolle ja kunnille sekä vakuutusmaksuja vakuutuslaitoksille.

Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle ja sen eri 
alueille. Selvityksessä on mukana yhteensä 300 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat 
maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2017. 

Selvitys ei sisällä liikkeen- ja ammatinharjoittajien eikä avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden verotieto-
ja.

verovirtojen syntyminen

valtio ja kunnat

yritykset

Yritys oy

Palvelumme

julkiset palvelut

Arvonlisävero >>

ennakonpidätys palkoista >>

yhteisövero >>ympäristövero >>>>

alkoholivero >>>

vakuutusmaksuvero >>

kiinteistövero >>>>

tupakkavero >>

työnantajan sosiaaliturvamaksut >>ennakonpidätys osingoista >>>>>>>>>>>>

Rahoitus >>
>>>

>>

Rahoitus >>>>>
>>

>>
>

Rahoitus >>
>>>

>>>

Rahoitus >>
>>>

>

 << ennakonpidäty
s p

al
ko

ist
a

vakuutusmaksut >>

  << vakuutusmak
su

t

eläkevakuutusyhtiöt
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Yritysten maksamat ja 
tilittämät verot yhteensä

Arvonlisä-
vero 18,46 MRD.

Ennakonpidätys 
palkoista 
14,28 MRD.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 1,12 MRD.

tupakkavero 0,95 MRD.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 0,26 MRD.

yhteisövero 5,42 MRD.

eläkevakuutus-
maksut 14,84 MRD.

työttömyysvakuutus-
maksut 1,92 MRD.

verojalanjälki

63,25 mrd.

Työnantajan 
sairausvakuutusmaksu 
0,58 MRD.

Virvoitusjuomavero 0,14 MRD.

ympäristöverot 3,12 MRD.
ennakonpidätys ja lähdevero Koroista ja osuuksista 0,12 MRD.

alkoholivero 1,35 MRD.

kiinteistövero 0,70 MRD.

sisältää vakuutus-
maksuveron 0,45 mrd.

Vuonna 2017 yritykset maksoivat ja tilittivät veroja ja veronluonteisia maksuja yhteensä yli 63 miljardia euroa. 

Kokonaissummassa on mukana merkittävimmät verot ja veronluonteiset maksut, kuten arvonlisävero, työnan-
tajana toimimiseen liittyvät verot ja maksut, yhteisövero ja ympäristöverot. Lisäksi verojalanjälki sisältää kiinteis-
töveron, haittaveroja ja osingoista yrityksen pidättämät verot sekä muita pienempiä veroja.

Osa veroista jää yritysten kustannukseksi ja osan yritykset tilittävät edelleen. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja 
tilittämät verot eivät ole yritysten kustannuksia, näitä verotuloja ei syntyisi ilman yritystoimintaa.

yritysten verojalanjälki 2017

Puolet yritystoiminnan synnyttämistä verovirroista liittyvät suoraan työnantajana toimimiseen. Työnantajana 
yritys pidättää palkoista ennakonpidätyksen sekä työntekijän osuuden vakuutusmaksuista. Pääosa työntekijän 
eläkevakuutusmaksusta jää työnantajan kustannukseksi. 

Yritysten tilittämät eläkevakuutusmaksut, 14,84 miljardia euroa, sisältävät sekä työnantajan että työntekijän 
osuudet eläkevakuutusmaksuista. Lisäksi summassa on mukana yrittäjäeläkevakuutusmaksut (YEL), maatalo-
usyrittäjien eläkevakuutusmaksut (MYEL) ja merimieseläkejärjestelmän vakuutusmaksut (MEL).

Lähde: Tilastokeskus, verohallinto, työllisyysrahasto, tulli ja omat laskelmat
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arvonlisävero
ja vakuutusmaksuvero

17,04
mrd. €

20162015 2017

17,78
mrd. €

18,46
mrd. €

ennakonpidätys 
palkoista

20162015 2017

13,87
mrd. €

14,30
mrd. €

14,28
mrd. €

Eläke-, työttömyys- ja 
työnantajan sairaus-

vakuutusmaksu

20162015 2017

15,84
mrd. €

17,25
mrd. €

17,34
mrd. €

yhteisövero
20162015 2017

4,31
mrd. €

5,42
mrd. €

5,42
mrd. €

Ennakonpidätys 
osingoista

20162015 2017

0,81
mrd. €

1,09
mrd. €

1,12
mrd. €

0

2 mrd. €

4 mrd. €

6 mrd. €

8 mrd. €

10 mrd. €

12 mrd. €

14 mrd. €

16 mrd. €

18 mrd. €

Verovirrat kasvussa
Noususuhdanne on näkynyt yritysten verojalanjäljen kasvuna viime vuosien aikana. Vuodesta 2015 vuoteen 
2017 yritysten maksamat verot ja veronluonteiset maksut ovat kasvaneet kaikkien verolajien osalta. Alla on 
kuvattu suurimmat yritysten maksamat verot ja veronluonteiset maksut. Osinkoverotuksen tiedot ovat kuvassa 
mukana sen vuoksi, että ne kohdistuvat yhteisöveron lisäksi yritysten tulokseen. 

Yritysten maksamissa ja tilittämissä veroissa on mukana osakeyhtiöiden ja osuuskuntien maksamat ja tilittämät 
verot. Selvitys kattaa 300 000 yrityksen tiedot vuonna 2017.

Tiedot eivät sisällä yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien tai henkilöyhtiöiden eli avoimien yhtiöiden ja 
kommandiittiyhtiöiden verotietoja. Myös nämä yritykset maksavat ja tilittävät arvonlisäveroa ja palkkojen enna-
konpidätyksiä. Tuloveroa liikkeen- ja ammatinharjoittajat sekä henkilöyhtiöt maksavat muun ansio- ja pääoma-
tuloverotuksen yhteydessä, eivät erillisenä yhteisöverona kuten osakeyhtiöt ja osuuskunnat.

Vuonna 2017 arvonlisäveroa tilitti yhteensä noin 175 000 yritystä, palkkojen ennakonpidätyksiä lähes 130 000 
yritystä, yhteisöveroa 116 000 yritystä ja osinkojen ennakonpidätyksiä lähes 62 000 yritystä.

Yritysten eläke-, työttömyys- ja työnantajan sairausvakuutusmaksutiedot sisältävät kaikkien yritysmuotojen 
maksamat eläkevakuutusmaksut. Eläkevakuutusmaksujen yhteissummassa ovat mukana TyEL-, YEL-, MYEL- ja 
MEL-järjestelmän mukaiset maksut. Palkansaajien osuus sairausvakuutusmaksusta sisältyy palkkojen ennakon-
pidätykseen.

suurimmat verovirrat 2015–2017

Lähde: Tilastokeskus, verohallinto, työllisyysrahasto, tulli ja eläketurvakeskus
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Yritysten tilittämä 
arvonlisävero toimialoittain
Arvonlisävero on euromääräisesti suurin yritysten tilittämä vero. Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tar-
koitettu lopullisten kuluttajien maksettavaksi osana tuotteen hintaa. Verovelvolliset yritykset sisällyttävät veron 
määrän myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle. Yritys suorittaa valtiolle veroa omassa toiminnassaan 
syntyneestä arvonlisästä.

  7 436 MILJ. €

  2 111 MILJ. €

  1 675 MILJ. € 

  1 223 MILJ. € 

  906 MILJ. €

  763 MILJ. €

  397 MILJ. €

  201 MILJ. €

  585 MILJ. €

  192 MILJ. €

informaatio ja 
viestintä

ammatillinen, tieteellinen 
ja tekninen toiminta 

hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta

kuljetus ja 
varastointi

sähkö-, kaasu- 
ja lämpöhuolto 

kiinteistöalan 
toiminta

rahoitus- ja 
vakuutustoiminta

majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

teollisuus 

tukku- ja 
vähittäiskauppa

  1 737 MILJ. €

rakentaminen

  -1 340 MILJ. €

  ARVONLISÄVERO
  VAKUUTUSMAKSUVERO

maa-, metsä- 
ja kalatalous

  96 MILJ. €

  93 MILJ. €

  37 MILJ. €

  40 MILJ. €

  68 MILJ. €

  -9 MILJ. €

vesi-, viemäri- 
ja jätehuolto

muu 
palvelutoiminta

koulutus

taiteet, viihde 
ja virkistys

kaivostoiminta 
ja louhinta

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

-2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 7 000 8 000

Lisäksi maahantuonnin arvonlisävero vuonna 2017 oli 2,7 miljardia euroa.

Kuvan lukuihin sisältyy myös vakuutusmaksuvero, joka on arvonlisäverotusta täydentävä erityinen kulutusvero. 
Vakuutusmaksuveroa suoritetaan vakuutussopimukseen perustuvasta vakuutusmaksusta silloin, kun vakuutuk-
sen kohteena on Suomessa oleva omaisuus tai Suomessa harjoitettu toiminta. Vakuutusmaksuveron verokanta 
on sama kuin arvonlisäveron yleinen verokanta.

Arvonlisävero toimialoittain

Arvonlisävero on negatiivinen, kun tuote myydään 
ulkomaille, mutta tuotantopanokset on ostettu kotimaassa.

Lähde: Tilastokeskus

mukana

174 438
yritystä
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Teollisuusyritys hankkii tuotantopanoksia kotimaasta. Tuotantopanoksia myyvät yritykset tilittävät niihin sisältyvän arvonlisäveron val-
tiolle. Kun teollisuusyritys myy lopputuotteen ulkomaille, myynti ei ole veronalaista, sillä kulutus ei tapahdu Suomessa. Teollisuusyritys 
saa vähentää muiden yritysten tapaan tuotantopanosostoihin sisältyvän arvonlisäveron, joten se saa veron palautuksena valtiolta. Kun 
taas myynti tapahtuu Suomessa, myynnistä maksetaan arvonlisävero.

Tämän selvityksen toimialakohtaisessa kaaviossa esimerkin mukainen kuljetusyrityksen tilittämä arvonlisävero näkyy kuljetus- ja va-
rastointialan tilittämänä verona ja teollisuus-toimialalle palautettuna verona. Tällainen vientiin kohdistuva kuljetuspalvelu ei näin ollen 
lisää valtion arvonlisäverotuloja. Verotuloja syntyy silloin, kun lopputuote kulutetaan Suomessa.

esimerkki arvonlisäveron kertymisestä

KAUPPA

Teollisuusyritys ostaa 
puuta. Puun myyjä 
tilittää arvonlisäveron 
valtiolle. Ostajayritys 
saa vähentää veron.

ALV

Arvonlisävero >>

<<<Arvonlisävero

<<
 Ar

vo
nl

isä
ve

ro
 

Teollisuusyritys ostaa 
kuljetuspalvelun. Kuljetusyritys 
tilittää palvelusta veron valtiolle. 
Ostajayritys saa vähentää veron. 

Kauppa myy tuotteen 
kuluttajalle. Kauppa 
tilittää ostohinnan ja 
myyntihinnan erotuk-
sen perusteella arvon-
lisäveron valtiolle.

<< vähennysoikeus

<< vähennysoikeus

Teollisuusyritys 
myy lopputuotteen 
ulkomaille, joten 
myynti ei ole 
veronalaista.

neljä suurinta arvonlisäveroa tilittävää toimialaa 2015–2017

RakentaminenTukku- ja vähittäiskauppa informaatio ja viestintä

6 726 
milj. €

ammatillinen, tieteellinen ja 
tekninen toiminta

0

1 000 milj. €

2 000 milj. €

3 000 milj. €

4 000 milj. €

5 000 milj. €

6 000 milj. €

7 000 milj. €

8 000 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

7 098
milj. €

7 231 
milj. €

2 092 
milj. €

2 069 
milj. €1 884 

milj. € 1 429 
milj. €

1 570 
milj. €

1 735 
milj. €1 654 

milj. €
1 642 
milj. €1 564 

milj. €

Lähde: Tilastokeskus

Selvityksessä mukana olevien yritysten tilittämän arvonlisäveron ja vakuutusmaksuveron yhteismäärä vuonna 
2017 oli yli 18 miljardia euroa. Alla on neljä suurinta arvonlisäveroa tilittävää toimialaa sekä tilitettävän arvon-
lisäveron kehitys näillä toimialoilla vuosina 2015–2017.
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  3 575 MILJ. €

  1 907 MILJ. €

  1 419 MILJ. € 

  1 276 MILJ. € 

  1 182 MILJ. €

  978 MILJ. €

  570 MILJ. €

  259 MILJ. €

  727 MILJ. €

  211 MILJ. €

informaatio ja 
viestintä

ammatillinen, tieteellinen 
ja tekninen toiminta 

hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta

kuljetus ja 
varastointi

sähkö-, kaasu- 
ja lämpöhuolto 

kiinteistöalan 
toiminta

rahoitus- ja 
vakuutustoiminta

majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

teollisuus 

tukku- ja 
vähittäiskauppa

  1 536 MILJ. €rakentaminen

maa-, metsä- 
ja kalatalous

  198 MILJ. €

  106 MILJ. €

  66 MILJ. €

  69 MILJ. €

  84 MILJ. €

  62 MILJ. €

  49 MILJ. €

vesi-, viemäri- 
ja jätehuolto

muu 
palvelutoiminta

koulutus

taiteet, viihde 
ja virkistys

kaivostoiminta 
ja louhinta

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Yritysten tilittämät 
ennakonpidätykset palkoista 
toimialoittain

ennakonpidätykset palkoista toimialoittain

Yritys on velvollinen pidättämään työntekijöilleen maksamistaan palkoista ennakonpidätyksen. Ennakonpidä-
tys määräytyy työntekijän toimittaman verokortin mukaan. Jos työntekijä ei toimita verokorttia, ennakonpidä-
tys on 60 prosenttia palkasta. 

Yritys tilittää ennakonpidätykset Verohallinnolle, ja ne luetaan kunkin työntekijän hyväksi lopullisessa verotuk-
sessa. 

mukana

128 289
yritystä

Lähde: Tilastokeskus
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Palkkojen ennakonpidätysten kehitykseen vaikuttaa moni seikka. Esimerkiksi ansiotuloverotuksen keventämi-
nen pienentää ennakonpidätysten määrää, kun taas toimialan palkkatason nousu ja työllisten määrän lisäänty-
minen näkyvät ennakonpidätyksen euromäärän kasvuna.

Ennakonpidätyksessä on mukana valtion tulovero, kunnallisvero, sairausvakuutuksen päivärahamaksu, sairaus-
vakuutuksen sairaanhoitomaksu ja yleisradiovero. Tiedot sisältävät myös palkkojen lähdeveron. Kirkollisveroa ei 
ole otettu huomioon. 

Vuonna 2017 valtion tuloveroprosentti oli 0–31,5 prosenttia ja se määräytyy progressiivisesti; mitä suuremmat 
tulot, sitä korkeampi veroprosentti. Kuntien tuloveroprosentit vaihtelivat välillä 16,75–22,5 prosenttia. Lisäksi 
erilaiset vähennykset vaikuttavat maksettavan veron määrään.

Palkoista tehdyt ennakonpidätykset perustuvat Verohallinnon kausiveroaineistoon. 

0

500 milj. €

1 000 milj. €

1 500 milj. €

2 000 milj. €

2 500 milj. €

3 000 milj. €

3 500 milj. €

4 000 milj. €

4 500 milj. €

RakentaminenTukku- ja vähittäiskauppa informaatio ja viestintä

3 812 
milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017
Teollisuus

3 739 
milj. € 3 575 

milj. €

1 942 
milj. €

1 957
milj. € 1 907

milj. €
1 377 
milj. €

1 462 
milj. €

1 536 
milj. € 1 316 

milj. €
1 348 
milj. €

1 419 
milj. €

neljä suurinta palkkojen ennakonpidätystä tilittävää toimialaa 2015–2017

Lähde: Tilastokeskus

Selvityksessä mukana olevien yritysten tilittämän palkkojen ennakonpidätyksen yhteismäärä vuonna 2017 oli 
yli 14 miljardia euroa. Työllistävien yritysten määrä oli yhteensä lähes 140 000 kpl. Selvityksessä on mukana 
osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut yhteisöt. Verotiedot eivät sisällä henkilöyhtiöitä ja yksityisiä elinkeinonharjoit-
tajia.

Alla on neljä suurinta palkkojen ennakonpidätyksiä tilittävää toimialaa ja palkkojen ennakonpidätyksen kehitys 
näillä toimialoilla vuosina 2015–2017.
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yritysten tilittämät 
vakuutusmaksut palkoista 
toimialoittain

vakuutusmaksut toimialoittain

Työnantajalla on velvollisuus maksaa vakuutusmaksuja työntekijöidensä palkasta. Tällä aukeamalla vakuutus-
maksuihin luetaan työttömyys- ja eläkevakuutusmaksu sekä työnantajan sairausvakuutusmaksu, jotka kattavat 
suurimman osan kaikista maksetuista vakuutusmaksuista. Selvitykseen ei sisälly tapaturmavakuutusmaksu. 
Työntekijän sairausvakuutusmaksu on mukana yritysten tilittämissä palkkojen ennakonpidätyksissä.

  70 MILJ. €

  4 158 MILJ. €

  2 612 MILJ. €

  1 423 MILJ. € 

  1 310 MILJ. € 

  1 266 MILJ. €

  1 130 MILJ. €

  721 MILJ. €

  429 MILJ. €

  918 MILJ. €

  342 MILJ. €

informaatio ja 
viestintä

ammatillinen, tieteellinen 
ja tekninen toiminta 

hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta

kuljetus ja 
varastointi

sähkö-, kaasu- 
ja lämpöhuolto 

kiinteistöalan 
toiminta

rahoitus- ja 
vakuutustoiminta

majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

teollisuus 

tukku- ja 
vähittäiskauppa

  1 702 MILJ. €rakentaminen

maa-, metsä- 
ja kalatalous

  334 MILJ. €

  205 MILJ. €

  162 MILJ. €

  183 MILJ. €

  203MILJ. €

  80 MILJ. €

  73 MILJ. €

vesi-, viemäri- 
ja jätehuolto

muu 
palvelutoiminta

koulutus

taiteet, viihde 
ja virkistys

kaivostoiminta 
ja louhinta

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000

Julkinen hallinto ja 
maanpuolustus

4 500

Lorem ipsum

Lähde: Tilastokeskus, työllisyysrahasto ja  Eläketurvakeskus 
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neljä suurinta vakuutusmaksua tilittävää toimialaa 2015–2017

RakentaminenTukku- ja vähittäiskauppa informaatio ja viestintä

4 081 
milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017
Teollisuus

4 141 
milj. €

4 158 
milj. €

2 513 
milj. €

2 624
milj. €

2 612
milj. €

1 523 
milj. €

1 681 
milj. €

1 702 
milj. € 1 418 

milj. €
1 423 
milj. €

0

500 milj. €

1 000 milj. €

1 500 milj. €

2000 milj. €

2 500 milj. €

3 000 milj. €

3 500 milj. €

4 000 milj. €

4 500 milj. €

1 349 
milj. €

Lähde: Tilastokeskus, työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Työnantaja tilittää sekä työntekijän että työnantajan maksuosuudet Työllisyysrahastolle (entinen Työttömyys-
vakuutusrahasto).  Sen tuotolla rahoitetaan muun muassa ansiosidonnaista työttömyysturvaa, aikuiskoulutus-
tukea sekä eläke-etuuksia.  Vuonna 2017 työnantajan maksuprosentti oli 0,8 tai 3,30 palkkasummarajan (2 059 
500 euroa) ylittävältä osalta. Työntekijän maksuprosentti oli 1,6.

Työeläkevakuutusmaksut tilitetään omalle eläkelaitokselle. Myös eläkevakuutusmaksussa on sekä työnteki-
jän että työnantajan maksuosuudet, jotka olivat yhteenlaskettuna keskimäärin 24,4 prosenttia vuonna 2017. 
Palkansaajan maksuprosentti oli alle 53 tai yli 63-vuotiaalle työntekijälle 6,15 ja 53–62-vuotiaille 7,65. Sopimus-
työnantajan työeläkevakuutusmaksu oli keskimäärin 17,95 prosenttia.

Työnantajan sairausvakuutusmaksulla eli sotu-maksulla työnantajat osallistuvat sairausvakuutuslain mukaisten 
työtulovakuutusten rahoittamiseen. Näitä ovat muun muassa sairaus- ja vanhempainpäiväraha. Vakuutusmak-
sun suuruus vuonna 2017 oli 1,08 prosenttia palkoista.

Vakuutusmaksut tilitetään suhteessa yritysten maksamiin palkkoihin, joten suurimmat palkanmaksajat ovat 
myös suurimpia vakuutusmaksujen maksajia. Vuonna 2017 teollisuus, tukku- ja vähittäiskauppa, rakentaminen 
sekä informaatio ja viestintä olivat neljä suurinta vakuutusmaksuja maksavaa toimialaa.
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Yritysten maksama yhteisövero 
toimialoittain
Yhteisövero on yrityksen tuloksesta perittävä vero. Yhteisöveroa maksavat osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut 
yhteisöt, kuten yhdistykset silloin, kun niille syntyy verotettavaa tuloa. Yhteisövero määräytyy prosenttiosuu-
tena verotettavasta tulosta. Verotettava tulo on yrityksen veronalaisten tuottojen ja vähennyskelpoisten 
kulujen erotus. Verotettava tulo voi poiketa kirjanpidon mukaisesta tuloksesta, sillä verotuksessa on omat, 
kirjanpidosta erilliset tulon ja menon käsitteensä.

Yhteisöverokanta on Suomessa 20 prosenttia. Yhteisöverokannan kansainvälinen kilpailukykyisyys on merkit-
tävä osa yritysten kilpailukykyistä toimintaympäristöä.

yhteisövero toimialoittain

  1 468 MILJ. €

  974 MILJ. €

  432 MILJ. € 

  411 MILJ. € 

  342 MILJ. €

  319 MILJ. €

  154 MILJ. €

  147 MILJ. €

  156 MILJ. €

  102 MILJ. €

informaatio ja 
viestintä

ammatillinen, tieteellinen 
ja tekninen toiminta 

hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta

kuljetus ja 
varastointi

sähkö-, kaasu- 
ja lämpöhuolto 

kiinteistöalan 
toiminta

rahoitus- ja 
vakuutustoiminta

majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

teollisuus 

tukku- ja 
vähittäiskauppa   713 MILJ. €

rakentaminen

maa-, metsä- 
ja kalatalous

  59 MILJ. €

  42 MILJ. €

  18 MILJ. €

  23 MILJ. €

  26 MILJ. €

  14 MILJ. €

  9 MILJ. €

vesi-, viemäri- 
ja jätehuolto

muu 
palvelutoiminta

koulutus

taiteet, viihde 
ja virkistys

kaivostoiminta 
ja louhinta

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 6000

Lähde: Tilastokeskus

mukana

115 954
yritystä
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Osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut yhteisöt maksoivat vuonna 2017 yhteisöveroa 5,4 miljardia euroa. Toimi-
aloista teollisuus, rahoitus ja vakuutustoiminta sekä tukku- ja vähittäiskauppa olivat suurimpia yhteisöveron 
maksajia. 

Yhteisöveroa maksavat osakeyhtiöt, osuuskunnat ja muut verotuksessa yhteisöksi määritellyt yritykset. 

Avoimet yhtiöt ja kommandiittiyhtiöt eivät maksa yhteisöveroa, vaan niiden tulo verotetaan yhtiömiesten tuloi-
na. Kun yhtiömies on luonnollinen henkilö, jaetaan avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulo luonnollisen 
henkilön omassa verotuksessa ansio- ja pääomatulo-osuuksiksi. Myös yksityisen elinkeinonharjoittajan tulot 
verotetaan osana henkilön muita ansio- ja pääomatuloja. Näiden toimijoiden yritystoiminnan verotiedot eivät 
sisälly selvitykseen.

Yhteisöveron tuotto ohjataan pääosin valtiolle, mutta merkittävissä määrin myös kuntasektorille. Vuonna 2017 
valtio sai noin 70 prosenttia ja kunnat loput 30 prosenttia. Kuntien välillä yhteisöveron tuoton jako määräytyy 
yritystoiminta- ja metsäerien pohjalta. Yritystoimintaerä riippuu yritysten sijainnista sekä useamman toimipai-
kan tapauksessa toimipaikkakohtaisesta työllisyydestä. Metsäerä puolestaan riippuu karkeasti ottaen alueellisis-
ta puun myyntituloista.

viisi suurinta yhteisöveroa tilittävää toimialaa 2015–2017
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teollisuus

980
milj. €

20162015 2017
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milj. €

1 468
milj. €

rahoitus- ja vakuutus-
toiminta

20162015 2017

856
milj. €

1 480
milj. €

974
milj. €

Tukku- ja vähittäis-
kauppa

20162015 2017

654
milj. €

658
milj. €

713
milj. €

informaatio ja 
viestintä

20162015 2017

425
milj. €

441
milj. €

432
milj. €

Rakentaminen
20162015 2017

270
milj. €

324
milj. €

411
milj. €

Lähde: Tilastokeskus
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Yritysten osingoista 
tilittämät ennakonpidätykset 
toimialoittain
Yritys on velvollinen tekemään osakkaille maksamistaan osingoista ennakonpidätyksen, jonka suuruus riippuu 
siitä, onko osinko saatu julkisesti noteeratusta osakeyhtiöstä vai noteeraamattomasta yhtiöstä.

Vuonna 2017 julkisesti noteeratun yhtiön oli pidätettävä 25,5 prosenttia osingosta ennakkoon. Noteeraamat-
tomassa yhtiössä tehdään 7,5 prosentin ennakonpidätys, jos osinko on alle 150 000 euroa ja 28 prosenttia sen 
ylittävältä osalta. 

osinkojen ennakonpidätykset toimialoittain

Yritykset tilittivät osinkojen ennakonpidätyksiä noin 1,12 miljardia euroa vuonna 2017. Euromääräisesti suurin 
osinkojen maksaja oli teollisuuden toimiala.

mukana

61 824
yritystä

  450 MILJ. €

  166 MILJ. €

  100 MILJ. € 

  89 MILJ. € 

  54 MILJ. €

  52 MILJ. €

  22 MILJ. €

  16 MILJ. €

  38 MILJ. €

  11 MILJ. €

informaatio ja 
viestintä

ammatillinen, tieteellinen 
ja tekninen toiminta 

hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta

kuljetus ja 
varastointi

sähkö-, kaasu- 
ja lämpöhuolto 

kiinteistöalan 
toiminta

rahoitus- ja 
vakuutustoiminta

majoitus- ja 
ravitsemistoiminta

teollisuus 

tukku- ja 
vähittäiskauppa

  101 MILJ. €rakentaminen

maa-, metsä- 
ja kalatalous

  6 MILJ. €

  5 MILJ. €

  12 MILJ. €

  2 MILJ. €

  2 MILJ. €

  1 MILJ. €

  1 MILJ. €

vesi-, viemäri- 
ja jätehuolto

muu 
palvelutoiminta

koulutus

taiteet, viihde 
ja virkistys

kaivostoiminta 
ja louhinta

terveys- ja 
sosiaalipalvelut

100 200 300 400 500

Lähde: Tilastokeskus
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Ennakonpidätykset sisältävät ulkomaille maksettujen osinkojen lähdeveron.
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20162015 2017
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milj. €
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milj. €
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20162015 2017
rahoitus- ja vakuutus-

toiminta

141
milj. €

158
milj. €

166
milj. €

Rakentaminen

20162015 2017

84
milj. €

88
milj. €
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milj. €

informaatio ja 
viestintä

20162015 2017
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milj. €

120
milj. € 100

milj. €

20162015 2017
Tukku- ja vähittäis-

kauppa

70
milj. €

87
milj. €

89
milj. €

viisi suurinta osinkojen ennakonpidätystä tilittävää toimialaa 2015–2017

Lähde: Tilastokeskus

Osinkoverotus on osa yhteisön voitonjaon verotusta. Osakeyhtiö maksaa verotettavasta tulostaan yhteisöveroa 
ja yhtiön osakas yhtiön jakamasta voitosta eli osingosta lisäksi ansio- ja/tai pääomatuloveroa. Yhtiön maksa-
masta osingosta yhtiö tekee ennakonpidätyksen, joka luetaan palkkojen ennakonpidätyksen tavoin osakkaan 
hyväksi hänen lopullisessa verotuksessaan. 

Osingot ovat osittain veronalaista ja osittain verovapaata tuloa. Osittaisella verovapaudella kompensoidaan 
kaksinkertaista verotusta. Kaksinkertaista verotusta syntyy, kun yhtiö maksaa voitostaan ensin yhteisöveron ja 
osakas samasta tulosta pääoma- ja/tai ansiotuloveroa. 

Julkisesti noteerattujen yhtiöiden maksamat osingot ovat luonnollisen henkilön verotuksessa 85 prosenttisesti 
veronalaista pääomatuloa.

Julkisesti noteeraamattoman yhtiön maksama osinko on luonnolliselle henkilölle 150 000 euroon asti 25 
prosenttisesti veronalaista pääomatuloa. Yli 150 000 euron osinko on luonnolliselle henkilölle 85 prosenttisesti 
veronalaista pääomatuloa eli sitä verotetaan vastaavasti kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä saatua osinkoa. Jos 
osingon määrä on kuitenkin suurempi kuin osakkaan omistamien osakkeiden matemaattinen arvo kerrottuna 
kahdeksan prosentin tuotolla, osinko on 75 prosenttisesti veronalaista ansiotuloa sen euromäärästä riippumat-
ta.
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Maakunnat

Yritysten verojalanjälkeä tarkastellaan seuraavaksi maakunnittain� Maakuntakohtaisessa 
verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot ja veronluonteiset maksut, kuten arvonlisävero, 
palkkojen ennakonpidätykset, työeläkemaksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero� 

Selvityksessä kuvataan yhteisöveroa sekä palkanmaksuun liittyviä veroja ja maksuja toimialoittain vuosina 
2015–2017. Selvityksessä on mukana kolme suurinta toimialaa vuonna 2017 yhteisöveron ja palkanmaksuun 
liittyvien verojen ja maksujen määrällä mitattuna. 

Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017. 

Maakuntakohtaisissa tiedoissa ei ole mukana ympäristöveroja, sillä niiden jakoa maakunnittain ei ole 
saatavilla. 

Maakunnan tiedoissa on mukana ne yritykset, joiden kotipaikka on rekisteröity maakunnan alueel-
la. Yrityksen kotipaikka on se kunta, jonka yritys on yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä merkinnyt 
kotipaikakseen. 

Maksettuja ja tilitettyjä veroja ei ole jaettu maakunnille sillä perusteella, missä yrityksellä on 
toimintaa, vaan ne on kohdistettu rekisteröidyn kotipaikan perusteella.
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lappi

Kainuu

Pohjois-pohjanmaa

Pohjois-Karjala

etelä-Karjala

keski-pohjanmaa

pohjanmaa

etelä-pohjanmaa

satakunta

ahvenanmaa

varsinais-suomi

uusimaa

kymenlaakso

Pohjois-savo

etelä-savo

Keski-suomi

pirkanmaa

Päijät-häme
kanta-häme

119 900
6 70024 600

24 200
7 000

9 300

2 200

7 500 8 500

11 600

9 400
6 400

8 900
8 500

3 000
3 100

15 600

9 300

5 700

Selvityksen 
kattamien yritysten 
määrä alueittain 
rekisteröintipaikan 
mukaan

yhteensä  
292 400 
yritystä

Selvitys ei sisällä liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja henkilöyhtiöiden tuloksesta maksettavia veroja.

Lähde: Tilastokeskus
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Uusimaa
UUDELLEMAALLE REKISTERÖIDYISTÄ YRITYKSISTÄ 120 
000 MAKSOI JA TILITTI VEROJA VUONNA 2017� NÄIDEN 
YRITYSTEN VEROJALANJÄLKI OLI YHTEENSÄ 32,32 
MILJARDIA EUROA� 

Uudellemaalle rekisteröityjen yritysten verojalanjäljen 
suuruudesta kertoo esimerkiksi vertailu valtion budjet-
tiin. Verojalanjälki on reilusti yli puolet valtion budjetin 
suuruudesta.

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 10,79 MRD.

Ennakonpidätys 
palkoista 8,48 MRD.

vakuutusmaksuvero 389,5 MILJ.

yhteisövero 3,17 MRD.
eläkevakuutus-
maksut 6,98 MRD.

verojalanjälki

32,32 mrd. työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 324,0 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 1,11 MRD.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 871,1 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 194,2 MILJ.
Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 30,7 MILJ.

lähdevero koroista ja rojalteista 1,4 MILJ.

uudenmaan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

uusimaa
119 917
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Teollisuus Informaatio ja viestintäTukku- ja vähittäiskauppa

4013 milj. €

0

500 milj. €

1000 milj. €

1500 milj. €

2000 milj. €

2500 milj. €

3000 milj. €

3500 milj. €

4000 milj. €

4500 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

3917 milj. € 3926 milj. €

3296 milj. € 3303 milj. €
3079 milj. €

2464 milj. € 2468 milj. € 2435 milj. €

Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

112 000
114 000
116 000
118 000

120 000
122 000
124 000
126 000
128 000
130 000

750 000

770 000

790 000

810 000

830 000

850 000

870 000

890 000

2015 2016 2017

+ 1 %
+ 3,9 % - 3,4 %

kolme suurinta toimialaa
Yhteisöveron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärällä mitattuna suurimmat 
verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta sekä informaatio- ja viestintäalalta. Yhteisöverojen määrä kaikilla 
näillä toimialoilla on kasvanut vuodesta 2015.

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä on kasvanut vuosina 2015–2017 noin 20 000 työntekijällä. Samaan 
aikaan yritysten määrä on pysynyt lähes ennallaan.

Lähde: Tilastokeskus 

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (5.484 
miljoonaa euroa), informaatio- ja viestintä (1.390 miljoonaa euroa), rakentaminen (1.141 miljoonaa euroa) sekä 
ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (1.083 miljoonaa euroa).
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Pirkanmaa
noin  24 000 Pirkanmaalle rekisteröityä 
yritystä maksoi ja tilitti veroja 
Verohallinnolle vuonna 2017�

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 789,6 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 826,0 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 48,9 MILJ. työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 37,0 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 3,4 MILJ.

yhteisövero 
308,5 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 851,7 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 114,7 MILJ.

verojalanjälki

2,98 mrd.
Lähdevero koroista ja rojalteista 1,0 MILJ.

ennakonpidätys koroista ja osuuksista 1,2 MILJ.

Pirkanmaan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

pirkanmaa
24 176
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Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen
0

100 milj. €

200 milj. €

300 milj. €

400 milj. €

500 milj. €

600 milj. €

700 milj. €

800 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

694 milj. €
716 milj. € 735 milj. €

242 milj. € 246 milj. € 242 milj. €
213 milj. €202 milj. €187 milj. €

Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

- 0,5 %
+ 4,9 %

+ 3,6 %

21 750

22 250

22 750

23 250

23 750

24 250

24 750

210 000

215 000

220 000

225 000

230 000

2015 2016 2017

+ 2,7 %

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta sekä rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen määrä 
on kasvanut tarkastelujakson aikana. Pirkanmaalaiset yritykset maksoivat erityisesti yhteisöveroa vuonna 2017 
huomattavasti enemmän kuin vuonna 2015. 

työlliset ja yritykset
Sekä työllisten että yritysten lukumäärä on kehittynyt maakunnassa positiivisesti aikajaksolla 2015–2017.

Lähde: Tilastokeskus 

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (300 
miljoonaa euroa), sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (102 miljoonaa euroa) sekä tieteellinen ja tekninen toiminta 
(91 miljoonaa euroa).
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VArsinais-Suomi
lähes 25 000 Varsinais-Suomeen 
rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja 
Verohallinnolle vuonna 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

varsinais-suomen verojalanjälki

Arvonlisä-
vero 720,1 MILJ. Ennakonpidätys 

palkoista 767,2 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 37,7 MILJ. työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 35,1 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 7,1 MILJ.

yhteisövero 410,6 MILJ. eläkevakuutus-
maksut 829,1 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 107,4 MILJ.

verojalanjälki

2,92 mrd.
Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 1,0 MILJ.

lähdevero koroista ja rojalteista 0,2 MILJ.

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

varsinais-
suomi
24 566
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

22 000
22 500
23 000
23 500
24 000
24 500
25 000
25 500
26 000

190 000

195 000

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

2015 2016 2017

+ 2,0 %

+ 4,3 %

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää, joka on kasvanut merkittävästi 
tarkastelujakson aikana. Erityisesti yhteisöveroa maksettiin vuonna 2017 huomattavasti enemmän kuin vuonna 
2015.

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä on noussut 213 000 työntekijään vuonna 2017. Myös yritysten luku-
määrä on lisääntynyt vuodesta 2015 vuoteen 2017.

Lähde: Tilastokeskus

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen

731 milj. €

0

100 milj. €

200 milj. €

300 milj. €

400 milj. €

500 milj. €

600 milj. €

700 milj. €

800 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

785 milj. € 800 milj. €

263 milj. € 275 milj. € 278 milj. €

187 milj. € 202 milj. € 120 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (274 
miljoonaa euroa), rakentaminen (105 miljoonaa euroa), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (76 
miljoonaa euroa) sekä hallinto- ja tukipalvelutoiminta (65 miljoonaa euroa).



26 suuri veroselvitys suuri veroselvitys 27 

Pohjois-Pohjanmaa
yli 15 600 Pohjois-Pohjanmaalle 
rekisteröityä yritystä maksoi ja tilitti veroja 
Verohallinnolle vuonna 2017�

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 638,2 MILJ. Ennakonpidätys 

palkoista 551,4 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 29,8 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 25,3 MILJ.ennakonpidätys puun myyntitulosta 10,2 MILJ.

yhteisövero 
181,4 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 619,9 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 79,2 MILJ.

verojalanjälki

2,14 mrd.

Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,7 MILJ.
lähdevero koroista ja rojalteista 0,3 MILJ.

pohjois-pohjanmaan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

pohjois-
pohjanmaa
15 640
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kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, rakennusalalta sekä kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen määrä 
on kasvanut tarkastelujakson aikana.

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten määrä on lisääntynyt vuosina 2015–2017 yli 10 000 työntekijällä. Samaan 
aikaan myös yritysten määrä on kasvanut.

Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

11 900
12 400
12 900
13 400
13 900
14 400
14 900
15 400
15 900
16 400

140 000

150 000

160 000

170 000

180 000

190 000

200 000

2015 2016 2017

+ 3 %
+ 5,5 %

+ 11,6 %
+ 4,7 %

Lähde: Tilastokeskus 

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppaRakentaminen

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksu

0

50 milj. €

100 milj. €

150 milj. €

200 milj. €

250 milj. €

300 milj. €

350 milj. €

283 milj. €
314 milj. € 300 milj. €

205 milj. €
236 milj. €

279 milj. €

167 milj. € 177 milj. € 183 milj. €

20162015 201720162015 201720162015 2017

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat rakentaminen (176 miljoonaa 
euroa), tukku- ja vähittäiskauppa (117 miljoonaa euroa) sekä teollisuus (67 miljoonaa euroa).
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keski-suomi
Yli 11 600 Keski-Suomeen rekisteröityä yritystä 
maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuon-
na 2017�

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 348,7 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 335,4 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 11,2 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 15,5 MILJ.ennakonpidätys puun myyntitulosta 1,5 MILJ.

yhteisövero 
99,2 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 357,3 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 46,1 MILJ.

verojalanjälki

1,22 mrd.

Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 1,1 MILJ.

keski-suomen verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

keski-
suomi 
11 610
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

8 800
9 300
9 800

10 300
10 800
11 300
11 800
12 300

94 000
99 000
104 000
109 000
114 000
119 000
124 000
129 000
134 000

2015 2016 2017

+ 1,8 %

+ 3,5 %

+ 13,2 %

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöve-
ron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen 
yhteismäärä on kasvanut merkittävästi tarkastelujakson aikana. Keskisuomalaiset yritykset maksoivat erityisesti 
yhteisöveroa huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten määrä on noussut tasaisesti vuosina 2015–2017. Myös yritysten määrä on kas-
vanut samaan aikaan, erityisesti 2016–2017.

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

238 milj. €

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen
0

50 milj. €

100 milj. €

150 milj. €

200 milj. €

250 milj. €

300 milj. €

247 milj. € 244 milj. €

114 milj. € 119 milj. € 120 milj. €
103 milj. € 110 milj. € 113 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (84 
miljoonaa euroa), rakentaminen (47 miljoonaa euroa) sekä teollisuus (45 miljoonaa euroa).
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Pohjois-Savo
lähes 9 400 Pohjois-Savoon rekisteröityä yri-
tystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle 
vuonna 2017�

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 282,4 MILJ. Ennakonpidätys 

palkoista 309,2 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 17,1 MILJ.
työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 14,2 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 15,6 MILJ.

yhteisövero 
102,3 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 344,4 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 44,9 MILJ.

verojalanjälki

1,13 mrd.ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,2 MILJ.

pohjois-savon verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

pohjois-
savo
9 389
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kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, rakennusalalta ja kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöve-
ron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen 
yhteismäärä on kasvanut tarkastelujakson aikana. Pohjoissavolaiset yritykset maksoivat erityisesti yhteisöveroa 
huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015. 

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti vuosina 2015–2017. Myös yritysten määrä on 
ollut nousussa.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppaRakentaminen

238 milj. €

0

50 milj. €

100 milj. €

150 milj. €

200 milj. €

250 milj. €

300 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

250 milj. € 260 milj. €

128 milj. € 129 milj. € 135 milj. €

101 milj. € 101 milj. € 99 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

7 300

7 800

8 300

8 800

9 300

9 800

97 000
99 000
101 000
103 000
105 000
107 000
109 000
111 000
113 000
115 000

2015 2016 2017

+ 1,0 %

+ 15,1 %

+ 3,5 %

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat rakentaminen (83 miljoonaa eu-
roa), tukku- ja vähittäiskauppa (55 euroa) sekä kuljetus ja varastointi (23 miljoonaa euroa).

pohjois-
savo
9 389
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Päijät-häme
lähes 8 500 Päijät-Hämeeseen rekisteröityä 
yritystä maksoi ja tilitti veroja vuonna 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 315,8 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 311,1 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 12,6 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 14,2 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 9,5 MILJ.

yhteisövero 
90,4 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 317,8 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 43,0 MILJ.

verojalanjälki

1,11 mrd.

ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,3 MILJ.

päijät-hämeen verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

päijät-häme 
8 481
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

7 600

7 800

8 000

8 200

8 400

8 600

83 000
84 000
85 000
86 000
87 000
88 000
89 000

2015 2016 2017

+ 3,5 %

+ 2,5 %

+ 4,7 %
- 3,4 %

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen yhteis-
määrä on kasvanut tarkastelujakson aikana. Yritykset maksoivat erityisesti yhteisöveroa huomattavasti enem-
män vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä nousi vuonna 2016, mutta palautui vuonna 2017 vuoden 2015 
tasolle. Yritysten määrä on kuitenkin ollut kasvussa vuosina 2015–2017.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen

253 milj. €
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50 milj. €

100 milj. €

150 milj. €

200 milj. €

250 milj. €

300 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

249 milj. € 253 milj. €

126 milj. € 131 milj. € 137 milj. €

91 milj. € 94 milj. € 99 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (115 
miljoonaa euroa), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (47 miljoonaa euroa) sekä rakentaminen (34 
miljoonaa euroa).

päijät-häme 
8 481
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Satakunta
yli 9 300 Satakuntaan rekisteröityä yritystä 
maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle 
vuonna 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat 
verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun 
muassa arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, 
työeläkemaksut ja muut palkan maksamiseen liitty-
vät maksut sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa 
tarkastelussa ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden 
merkitys on viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 128,1 MILJ. Ennakonpidätys 

palkoista 353,5 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 11,8 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 15,9 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 4,4 MILJ.

yhteisövero 
114,2 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 379,2 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 51,4 MILJ.

verojalanjälki

1,06 mrd.

ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,2 MILJ.

satakunnan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

satakunta
    9 344
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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- 2,1 % + 4,1 %

- 1,1 %

+ 3,2 %

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten määrä on laskenut hieman vuosina 2015–2017. Samaan aikaan yritysten määrä 
on kuitenkin lisääntynyt.

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen yhteis-
määrä on kasvanut merkittävästi tarkastelujakson aikana. Satakuntalaiset yritykset maksoivat erityisesti yhteisö-
veroa vuonna 2017 huomattavasti enemmän kuin vuonna 2015.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen

368 milj. €
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350 milj. €

400 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

351 milj. € 351 milj. €

103 milj. € 96 milj. € 101 milj. €
83 milj. € 86 milj. € 96 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (63 mil-
joonaa euroa), hallinto- ja tukipalvelutoiminta (43 miljoonaa euroa) sekä rakentaminen (41 miljoonaa euroa).
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Etelä-pohjanmaa
Lähes 8 900 Etelä-Pohjanmaalle rekisteröityä 
yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnol-
le vuonna 2017�

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 255,8 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista
224,5 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 11,9 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 10,5 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 3,0 MILJ.

yhteisövero 
91,5 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 258,5 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 31,3 MILJ.

verojalanjälki

887 milj.

ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,4 MILJ.

etelä-pohjanmaan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

etelä-
pohjanmaa
8 886
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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- 1,2 %

+ 1,8 %

0 %
+ 8,1 %

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten määrä on hieman laskenut vuosina 2015–2017, mutta muutos ei ole ollut mer-
kittävä. Yritysten määrä on samaan aikaan kuitenkin kasvanut.

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen yhteis-
määrä on kasvanut merkittävästi tarkastelujakson aikana. Eteläpohjalaisyritykset maksoivat erityisesti yhteisöve-
roa huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

188 milj. €

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen
0

20 milj. €

40 milj. €

60 milj. €

80 milj. €

100 milj. €

120 milj. €

140 milj. €

160 milj. €

180 milj. €

200 milj. € 188 milj. € 188 milj. €

115 milj. € 118 milj. € 122 milj. €

58 milj. € 62 milj. € 65 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (87 mil-
joonaa euroa), teollisuus (46 miljoonaa euroa), kuljetus ja varastointi (23 miljoonaa euroa) sekä rakentaminen 
(23 miljoonaa euroa).
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pohjanmaa
yli 8 500 Pohjanmaalle rekisteröityä yritystä 
maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuon-
na 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 19,0 MILJ. Ennakonpidätys 

palkoista 324,8 MILJ.
ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 14,8 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 14,5 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 1,9 MILJ.

yhteisövero 
100,7 MILJ.

eläkevakuutus-
maksut 346,6 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 47,7 MILJ.

verojalanjälki

870 milj.

Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,3 MILJ.

pohjanmaan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

pohjanmaa
   8 515
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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2015 2016 2017

+ 1,2 %

+ 3 %

- 3,5 %

+ 5,8 %

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten määrä on laskenut hieman vuosina 2015–2017. Samaan aikaan yritysten määrä 
on kuitenkin lisääntynyt.

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta sekä rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen määrä 
on kasvanut tarkastelujakson aikana. Pohjalaisyritykset maksoivat erityisesti yhteisöveroa vuonna 2017 huo-
mattavasti enemmän kuin vuonna 2015.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut
396 milj. €
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Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

394 milj. € 397 milj. €

80 milj. € 82 milj. € 81 milj. € 67 milj. € 77 milj. € 78 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (64 mil-
joonaa euroa), rakentaminen (40 miljoonaa euroa) sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (32 miljoonaa euroa).
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kanta-häme
lähes 7 500 Kanta-Hämeeseen rekisteröityä 
yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnol-
le vuonna 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 147,4 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 248,2 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 6,7 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 11,0 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 0,1 MILJ.

yhteisövero 77,1 MILJ.

eläkevakuutus-
maksut 261,9 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 36,6 MILJ.

verojalanjälki

789 milj.

ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,1 MILJ.

kanta-hämeen verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

7 472
kanta-häme
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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- 2,6 %
+ 4,8 %

+5,3 %+ 2,6 %

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen yhteis-
määrä on kasvanut tarkastelujakson aikana. Yritykset maksoivat erityisesti yhteisöveroa huomattavasti enem-
män vuonna 2017 kuin vuonna 2015. 

työlliset ja yritykset
Vuonna 2017 maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä nousi 79 000 työntekijään. Myös yritysten määrä on 
kasvanut vuosina 2015–2017.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen
0

50 milj. €

100 milj. €

150 milj. €

200 milj. €

250 milj. €

300 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

178 milj. €

233 milj. € 241 milj. €

107 milj. € 114 milj. € 119 milj. €

60 milj. € 65 milj. € 65 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (125 
miljoonaa euroa), rakentaminen (20 miljoonaa euroa) sekä kuljetus ja varastointi (18 miljoonaa euroa).
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pohjois-karjala
Lähes 6 400 Pohjois-Karjalaan rekisteröityä 
yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnol-
le vuonna 2017�

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 203,3 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 193,9 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 12,6 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 9,4 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 6,4 MILJ.

yhteisövero 
73,6 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 219,4 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 29,1 MILJ.

verojalanjälki

748 milj.
ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,2 MILJ.

pohjois-karjalan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

pohjois-
karjala
6 361
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset

4 300

4 800

5 300

5 800

6 300

6 800

52 000

57 000

62 000

67 000

72 000

77 000

2015 2016 2017

- 4,5 % + 1,6 %
+ 19,5 %

+ 3,7 %

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä laski hieman vuonna 2016, mutta nousi vuonna 2017 noin 65 000 
työntekijään. Sen sijaan yritysten määrä on lisääntynyt, erityisesti 2016–2017.

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöve-
ron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen 
yhteismäärä on kasvanut merkittävästi tarkastelujakson aikana. Pohjoiskarjalaiset yritykset maksoivat erityisesti 
yhteisöveroa huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksu

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen

136 milj. €
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20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

135 milj. € 139 milj. €

115 milj. € 121 milj. € 120 milj. €

85 milj. € 87 milj. € 86 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (79 
miljoonaa euroa), rakentaminen (37 miljoonaa euroa) sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (12 
miljoonaa euroa).

pohjois-
karjala
6 361
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kymenlaakso
yli 6 700 Kymenlaaksoon rekisteröityä yritystä 
maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuon-
na 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 123,4 MILJ. Ennakonpidätys 

palkoista 206,5 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 237,3 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 31,5 MILJ.

verojalanjälki

692 milj.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 6,3 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 9,1 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 1,2 MILJ.

yhteisövero 
76,2 MILJ.

Ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,1 MILJ.

kymenlaakson verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

kymenlaakso
6 711
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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2015 2016 2017

- 2,8 % + 5,9 %

+ 1,4 %

+ 2,5 %

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä on pysytellyt noin 70 000 työntekijässä vuosina 2015–2017. Sen 
sijaan yritysten määrä on kasvanut samana ajanjaksona.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppaRakentaminen
0

20 milj. €

40 milj. €

60 milj. €

80 milj. €

100 milj. €

120 milj. €

140 milj. €

160 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

135 milj. € 140 milj. €
155 milj. €

85 milj. €
92 milj. € 91 milj. €

79 milj. € 78 milj. € 77 milj. €

kolme suurinta toimialaa 
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, rakennusalalta ja kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen yhteis-
määrä on kasvanut merkittävästi tarkastelujakson aikana. Kymenlaaksolaisyritykset maksoivat erityisesti yhteisö-
veroa huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat rakentaminen (63 miljoonaa eu-
roa), tukku- ja vähittäiskauppa (33 miljoonaa euroa)sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (27 miljoonaa euroa).

kymenlaakso
6 711
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lappi
9 255

lappi
Yli 9 200 Lappiin rekisteröityä yritystä maksoi 
ja tilitti veroja Verohallinnolle vuonna 2017�

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

lapin verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lapissa on paljon vientiteollisuutta harjoittavia yrityksiä. Tämä näkyy yritysten verojalanjäljessä siten, että kaik-
kien yritysten yhteenlaskettu arvonlisävero on negatiivinen. Ulkomaankaupassa myynnistä ei suoriteta arvon-
lisäveroa, sillä kulutus ei tapahdu Suomessa. Teollisuusyritys saa vähentää muiden yritysten tapaan tuotantopa-
nosostoihin sisältyvän arvonlisäveron.

Ennakonpidätys 
palkoista 230,9 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 6,8 MILJ.

työnantajan 
sairausvakuutus-
maksu 10,5 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 0,9 MILJ.

yhteisövero 
68,1 MILJ.

eläkevakuutus-
maksut 255,5 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 33,4 MILJ.

verojalanjälki

606 milj.

ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,2 MILJ.
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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0 %

+ 3,4 % - 3,9 %

+ 8,3 %

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, rakennusalalta sekä kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen yhteis-
määrä on kasvanut tarkastelujakson aikana. 

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä on laskenut hieman vuonna 2017. Yritysten määrä on kuitenkin 
lisääntynyt vuosina 2015–2017.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppaRakentaminen

151 milj. €
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140 milj. €

160 milj. €

20162015 2017 20162015 2017 20162015 2017

145 milj. € 147 milj. €

74 milj. € 77 milj. €
83 milj. €

59 milj. € 61 milj. € 63 milj. €

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (37 mil-
joonaa euroa), rakentaminen (35 miljoonaa euroa) sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (24 miljoonaa euroa).
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etelä-savo
Yli 7 000 Etelä-Savoon rekisteröityä yritystä 
maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuon-
na 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 176,6 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 152,8 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 7,1 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 1,1 MILJ.

yhteisövero 
40,4 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 183,6 MILJ.

työttömyys-
vakuutus-
maksut 22,5 MILJ.

verojalanjälki

588 milj.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 4,6 MILJ.

etelä-savon verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

etelä-savo
7 019
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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- 1,7 %
+ 23,0 %

0 %

+ 2,3 %

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, rakennusalalta ja kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöve-
ron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiden verojen ja maksujen 
yhteismäärä on kasvanut vuonna 2016, mutta laskenut hieman vuonna 2017. Toisaalta eteläsavolaiset yritykset 
maksoivat yhteisöveroa vuonna 2017 huomattavasti enemmän kuin vuonna 2015.

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten määrä on hieman laskenut vuosina 2015–2017. Samaan aikaan yritysten määrä 
on kuitenkin lisääntynyt, erityisesti 2016–2017.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

88 milj. €
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Teollisuus

90 milj. €

102 milj. €

20162015 2017
Rakentaminen

51 milj. € 50 milj. €
54 milj. €

20162015 2017
Tukku- ja vähittäiskauppa

58 milj. € 57 milj. € 55 milj. €

20162015 2017

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (27 
miljoonaa euroa), ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (26 miljoonaa euroa), teollisuus (25 miljoonaa 
euroa), sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (24 miljoonaa euroa) sekä rakentaminen (22 miljoonaa euroa).
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etelä-karjala
yli 5 600 Etelä-Karjalaan rekisteröityä yri-
tystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle 
vuonna 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 142,2 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 123,8 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 2,0 MILJ.

yhteisövero 
33,4 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 144,7 MILJ.

työttömyys-
vakuutus-
maksut 17,7 MILJ.

verojalanjälki

474 milj.
työnantajan 
sairausvakuutus-
maksu 5,7 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 4,1 MILJ.
ennakonpidätys koroista ja osuuksista 0,1 MILJ.

etelä-karjalan verojalanjälki

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

5 662
etelä-karjala
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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0 %

+ 3,1 %

- 1,9 %
+ 11,4 %

työlliset ja yritykset
Maakunnassa asuvien työllisten lukumäärä on laskenut hieman vuonna 2017. Yritysten määrä on kuitenkin 
kasvanut vuosina 2015-2017.

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät kaupan alalta, teollisuudesta ja rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Verovirrat kasvoivat vuonna 2016, 
mutta pienenivät hieman vuonna 2017. 

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

54 milj. €
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66 milj. € 65 milj. €
61 milj. € 58 milj. €

62 milj. €

52 milj. € 51 milj. €
47 milj. €

TeollisuusTukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (25 mil-
joonaa euroa), sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (24 miljoonaa euroa) sekä maatalous, metsätalous ja kalatalous 
(22 miljoonaa euroa).
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keski-pohjanmaa
yli 3 000 Keski-Pohjanmaalle rekisteröityä 
yritystä maksoi ja tilitti veroja Verohallinnol-
le vuonna 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

keski-pohjanmaan verojalanjälki

Ennakonpidätys 
palkoista 108,4 MILJ.

ennakonpidätys puun myyntitulosta 0,2 MILJ.

yhteisövero 
57,7 MILJ.

eläkevakuutus-
maksut 116,4 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 15,8 MILJ.

verojalanjälki

306 milj.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 5,0 MILJ.

ennakonpidätys ja lähdevero osingoista 2,8 MILJ.

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Keski-Pohjanmaalla on paljon vientiteollisuutta harjoittavia yrityksiä. Tämä näkyy yritysten verojalanjäljessä 
siten, että kaikkien yritysten yhteenlaskettu arvonlisävero on negatiivinen. Ulkomaankaupassa myynnistä ei 
suoriteta arvonlisäveroa, sillä kulutus ei tapahdu Suomessa. Teollisuusyritys saa vähentää muiden yritysten 
tapaan tuotantopanosostoihin sisältyvän arvonlisäveron.

keski-pohjanmaa
3 023
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta sekä rakennusalalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Näiltä aloilta kerättyjen verojen ja 
maksujen määrä on kasvanut tarkastelujakson aikana. Keskipohjalaiset yritykset maksoivat erityisesti yhteisöve-
roa huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015. 

työlliset ja yritykset
Työllisten lukumäärä maakunnassa on pysynyt lähes ennallaan vuodesta 2015. Yritysten määrä on sen sijaan 
kasvanut vuosina 2015–2017.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

95 milj. €
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87 milj. €

107 milj. €

65 milj. € 67 milj. € 67 milj. €

27 milj. €
32 milj. € 31 milj. €

Teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppa Rakentaminen

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat tukku- ja vähittäiskauppa (44 
miljoonaa euroa) sekä rakentaminen (12 miljoonaa euroa).
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kainuu
Yli 3 000 Kainuuseen rekisteröityä yritystä 
maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuon-
na 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat verot 
ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun muassa 
arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläke-
maksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät maksut 
sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa tarkastelussa 
ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden merkitys on 
viime vuosina kasvanut.

kainuun verojalanjälki

Arvonlisä-
vero 55,2 MILJ.

Ennakonpidätys 
palkoista 72,7 MILJ.

ennakonpidätys ja lähde-
vero osingoista 1,7 MILJ.

työnantajan 
sairausvakuutus-
maksu 3,4 MILJ.

ennakonpidätys puun 
myyntitulosta 1,3 MILJ.

yhteisövero 
17,0 MILJ.

eläkevakuutusmaksut 85,1 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 10,5 MILJ.

verojalanjälki

247 milj.

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

kainuu
3 064
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Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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työlliset ja yritykset
Työllisten määrä maakunnassa on hienoisesti laskenut vuosina 2015–2017. Sen sijaan yritysten määrä on lisään-
tynyt, erityisesti 2016–2017.

Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

Rakentaminen Tukku- ja vähittäiskauppa teollisuus
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23 milj. €
21 milj. € 21 milj. € 21 milj. €

kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät rakennusalalta, kaupan alalta, kuljetusalalta ja teollisuudesta, kun tarkastellaan 
yhteisöveron sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Kainuulaisyritysten 
maksamien yhteisöverojen määrä kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2016, mutta laski vuonna 2017. Toisaalta 
esimerkiksi rakennus- ja kuljetusala tilittivät ja maksoivat työnantajana toimimiseen liittyviä veroja ja maksuja 
vuonna 2017 merkittävästi enemmän kuin vuonna 2015.

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (23 
miljoonaa euroa), rakentaminen (12 miljoonaa euroa) sekä kuljetus ja varastointi (11 miljoonaa euroa).

kainuu
3 064
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ahvenanmaa
yli 2 200 ahvenanmaalle rekisteröityä yritystä 
maksoi ja tilitti veroja Verohallinnolle vuon-
na 2017� 

Yritysten verojalanjäljessä on mukana suurimmat 
verot ja veronluonteiset maksut. Näitä ovat muun 
muassa arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, 
työeläkemaksut ja muut palkan maksamiseen liitty-
vät maksut sekä yhteisövero. Maakuntakohtaisessa 
tarkastelussa ei sen sijaan ole ympäristöveroja, joiden 
merkitys on viime vuosina kasvanut.

Arvonlisä-
vero 16,4 MILJ. Ennakonpidätys 

palkoista 
89,6 MILJ.

ennakonpidätys ja lähde-
vero osingoista 5,7 MILJ.

työnantajan sairaus-
vakuutusmaksu 4,3 MILJ.

yhteisövero 
31,8 MILJ.

eläkevakuutus-
maksut 64,7 MILJ.

työttömyysvakuutus-
maksut 8,1 MILJ.

verojalanjälki

221 milj.

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

ahvenanmaan verojalanjälki

ahvenanmaa
2 246
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kolme suurinta toimialaa
Suurimmat verovirrat kertyivät kuljetusalalta, teollisuudesta ja kaupan alalta, kun tarkastellaan yhteisöveron 
sekä työnantajana toimimiseen liittyvien verojen ja maksujen yhteismäärää. Ahvenanmaalaisyritysten mak-
samien yhteisöverojen määrä kasvoi merkittävästi vuodesta 2015 vuoteen 2016, mutta laski hivenen vuonna 
2017. Myös esimerkiksi rakennus- ja kuljetusala tilittivät ja maksoivat työnantajana toimimiseen liittyviä veroja 
ja maksuja vuonna 2017 merkittävästi enemmän kuin vuonna 2015.

työlliset ja yritykset
Työllisten määrä on maakunnassa pysynyt vuosina 2015–2017 samana. Sen sijaan yritysten määrä on kasvanut 
samalla ajanjaksolla.

Yritysten
määrä

Työllisten 
määrä Työlliset yritykset
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Työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut

Yhteisövero

Työnantajan sairausvakuutusmaksu
Ennakonpidätys palkoista

Eläkevakuutusmaksut

teollisuus Tukku- ja vähittäiskauppakuljetus ja varastointi

62 milj. €

0

10 milj. €

20 milj. €

30 milj. €

40 milj. €

50 milj. €

60 milj. €

70 milj. €

20162015 2017

65 milj. €
58 milj. €

34 milj. € 32 milj. € 33 milj. €
25 milj. € 25 milj. € 24 milj. €

20162015 2017 20162015 2017

Lähde: Tilastokeskus, Työllisyysrahasto ja omat laskelmat

Lähde: Tilastokeskus 

Maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017 olivat sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto (8 
miljoonaa euroa), rakentaminen (7 miljoonaa euroa) sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta (5 miljoonaa euroa).
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Selvityksen tietojen 
luokitteluja ja rajauksia
Selvitys kattaa Verohallinnon elinkeinoverotilastoista saatavat tiedot yhteisöveron maksajista ja kausiverotie-
doista saatavat tiedot eri yritysmuotojen tilittämistä arvonlisäveroista, palkkojen ja osinkojen ennakonpidätyk-
sistä ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta vuodelta vuosilta 2015-2017. Tiedot Keskuskauppakamarille on toi-
mittanut Tilastokeskus. Tiedot energiaveroista ja maahantuonnin arvonlisäveroista perustuvat Tilastokeskuksen 
julkisiin tilastoihin. Tiedot alkoholiverosta, tupakkaverosta ja muista valmisteveroista perustuvat Verohallinnon 
julkiseen tietokantaan. Työttömyysvakuutusmaksukertymät on saatu Työllisyysrahastolta. Eläkevakuutusmaksu-
kertymä on arvioitu Eläketurvakeskuksen julkisten tilastojen sekä Työllisyysrahaston tietojen pohjalta.

Vero- sekä työttömyysvakuutusmaksutiedot koskevat yrityksiä, jotka toimivat seuraavissa oikeudellisissa muo-
doissa: osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, muu kiinteistöosakeyhtiö, laivanisännistöyhtiö, osuuspank-
ki, osuuskunta, vakuutuskassa, työttömyyskassa, säästöpankki, eläkesäätiö, työeläkekassa, hypoteekkiyhdistys, 
yhteisetuudet, konkurssipesä, yhteismetsä, ulkomainen yhteisö ja ulkomaisen yhteisön sivuliike Suomessa. 
Tiedot eivät sisällä yksityisten elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden veroja. 

Kokonaisverokertymässä eläkevakuutusmaksuihin sisältyvät työntekijöiden (TyEL), merimiesten (MEL), maa-
talousyrittäjien (MYEL) ja yrittäjien (YEL) eläkelakien mukaiset vakuutusmaksukertymät kokonaisuudessaan. 
Vuoden 2017 maakuntakohtainen jaottelu on tehty soveltaen 24,4 prosentin eläkevakuutusmaksua Työllisyys-
rahastolta saatuihin tietoihin toimiala- ja maakuntakohtaisista työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevista 
palkkasummista.

Yritykset on luokiteltu Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008 mukaisesti.

Alueluokitus perustuu Verohallinnon tietoon yrityksen kotipaikasta. Yrityksen kotipaikka on kunta, jonka yritys 
on yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä merkinnyt kotipaikakseen. Maksettuja ja tilitettyjä veroja ei ole jaettu 
alueille sillä perusteella, missä yrityksillä on toimintaa, vaan ne on kohdistettu sille alueelle, jolla yrityksen koti-
paikka sijaitsee.
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