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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. Selvityksessä 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
yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi. Kaikki verot vaikuttavat myös yritysten toimintaedellytyksiin ja
tuotteiden hintoihin suoraan tai välillisesti.
Selvitys antaa yleiskuvan yritysten maksamista ja tilittämistä veroista. Selvitys ei sisällä kaikkia yritystoiminnan synnyttämiä veroja, kuten autoveroa tai yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien maksamia
tuloveroja.
Selvitys perustuu Verohallinnon, Tullin ja Tilastokeskuksen verotietoihin.
Selvityksen graafisesta ilmeestä ja taitosta on vastannut Keskuskauppakamarin viestintäsuunnittelija Julia Koivulanaho, ja selvityksen taulukot on tuottanut Nina Strang.
Selvityksen ovat laatineet johtaja Ann-Mari Kemell ja veroasiantuntija Emmiliina Kujanpää.
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johdanto
Valtio ja kunnat keräävät vuosittain veroja yli 65 miljardia euroa. Lisäksi seurakuntien verot ovat noin
miljardi euroa. Nämä verotulot syntyvät pääasiassa yritystoiminnasta. Yritysten maksamilla ja tilittämillä
verotuloilla kustannetaan julkisia palveluja kuten sosiaaliturvaa, terveyden- ja sairaanhoitoa, koulutusta
ja liikenneverkostoa. Näiden julkisten palvelujen tuottaminen synnyttää osaltaan verotuloja valtiolle ja
kunnille.
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Tämän selvityksen tarkoituksena on antaa kokonaiskuva yritysten merkityksestä kansantaloudelle ja eri
alueille. Selvityksessä tarkastellaan yritysten Verohallinnolle ja Tullille maksamia ja tilittämiä merkittävämpiä veroja. Selvityksessä on mukana arvonlisävero, palkkojen, osinkojen ja puun myyntitulon ennakonpidätykset, korkotulon lähdevero, yhteisövero, ympäristöverot, alkoholivero, tupakkavero ja muut valmisteverot, kiinteistövero sekä vakuutusmaksuvero.
Selvitys sisältää näin ollen veroja, jotka jäävät yritysten lopulliseksi kustannukseksi, sekä veroja, jotka yritykset tilittävät edelleen. Vaikka kaikki yritysten maksamat ja tilittämät verot eivät ole yritysten kustannuksia, ilman yritystoimintaa näitä verotuloja ei syntyisi. Kaikki verot vaikuttavat myös yritysten toimintaedellytyksiin ja tuotteiden hintoihin suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi arvonlisäveron osalta tuotteiden
kysyntä ja hintataso määrittelevät sen, kuinka paljon arvonlisäveron kustannuksia voi tosiasiassa siirtää
kuluttajalle.
Selvitys keskittyy varsinaisiin veroihin sekä Verohallinnolle tilitettävään työnantajan sosiaaliturvamaksuun. Selvitys ei sisällä tietoja kaikista yritysten maksamista ja tilittämistä veroista. Esimerkiksi yksityisten liikkeen- ja ammatinharjoittajien sekä henkilöyhtiön yhtiömiesten yritystoiminnan tuloveroja ei ole
saatavissa muista tuloveroista eriteltyinä. Selvityksessä ei tarkastella myöskään työeläkevakuutusmaksuja
tai muita vakuutusmaksuja, vaikka ne muodostavat yrityksille merkittävän kuluerän. Nämä maksut yritys
maksaa valitsemalleen vakuutusyhtiölle.
Selvityksessä yritysten maksamia yhteisöveroja ja ympäristöveroja sekä yritysten palkoista ja osingoista
pidättämiä veroja ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja tarkastellaan toimialoittain. Yhteisöveroja, palkkojen ennakonpidätyksiä sekä työnantajan sosiaaliturvamaksuja tarkastellaan lisäksi alueittain. Arvonlisäveroa tarkastellaan erillisessä luvussa toimialakohtaisesti. Arvonlisävero on kohdistettu sille toimialalle, joka
tilittää arvonlisäveron valtiolle.
Toimialoina käytetään Tilastokeskuksen toimialaluokituksen mukaista päätoimialojen jaottelua ja alueina
Suomen maakuntiin perustuvaa jaottelua. Aluetarkastelussa yritykset on lisäksi luokiteltu Euroopan komission antaman suosituksen mukaisesti mikroyrityksiin, pieniin yrityksiin, keskisuuriin yrityksiin ja suuriin yrityksiin.
Yritysten maksamien ja tilittämien verojen havainnollistamiseksi selvityksessä on käytetty yritysesimerkkejä eri toimialoilta ja alueilta. Yritysesimerkit perustuvat todellisiin tietoihin, jotka kukin yritys on omalta
osaltaan toimittanut.
Selvitys perustuu Verohallinnon, Tullin ja Tilastokeskuksen tietoihin. Selvityksen verotiedot koskevat verovuotta 2015. Tuloverotuksen osalta nämä ovat tuoreimmat käytettävissä olevat tilastoidut tiedot. Myös
ympäristöveroista vuoden 2015 tiedot ovat uusimmat toimialojen mukaisesti luokitellut tiedot. Yritysesimerkkien tietoina on osittain käytetty myös vuoden 2016 verotietoja.
Tarkemmat tiedot selvityksessä käytetyistä määritelmistä ja rajauksista löytyvät selvityksen viimeisestä
luvusta Selvityksen tietojen luokitteluja ja rajauksia.
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verolajit
Arvonlisävero
Arvonlisävero on välillinen vero, joka on tarkoitettu tuotteiden ja palveluiden lopullisten kuluttajien maksettavaksi osana tuotteen hintaa. Tuotteiden kysyntä ja hintataso määrittelevät kuitenkin sen, kuinka paljon arvonlisäveron kustannuksia voi siirtää kuluttajalle. Verovelvolliset yritykset sisällyttävät veron määrän
myyntihintoihinsa ja tilittävät veron valtiolle. Yritys suorittaa valtiolle veroa omassa toiminnassaan syntyneestä arvonlisästä.
Veroa maksetaan pääsääntöisesti kotimaassa tapahtuvasta myynnistä. Vientituotteiden myynnistä veroa ei
makseta, mutta myyjälle palautetaan tuotantopanosostoihin sisältynyt arvonlisävero. Arvonlisävero perustuu EU-direktiiviin.
Tämän selvityksen arvonlisäveroa koskevat tiedot perustuvat Verohallinnolle kuukausittain kertyvään kausiveroaineistoon. Arvonlisävero on kohdistettu sille yritykselle, joka on tilittänyt veron eli myynyt Suomessa
arvonlisäveronalaisen tavaran tai palvelun tai ostanut Suomessa arvonlisäveronalaisen tavaran tai palvelun
ulkomailta.
Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa vuoden 2013 alusta alkaen ollut 24 prosenttia. Suomessa on käytössä myös kaksi alennettua verokantaa, 10 ja 14 prosenttia.

vakuutusmaksuvero
Vakuutusmaksuvero on arvonlisäverotusta täydentävä erityinen kulutusvero. Vakuutusmaksuveroa suoritetaan vakuutussopimukseen perustuvasta vakuutusmaksusta silloin, kun vakuutuksen kohteena on Suomessa oleva omaisuus tai Suomessa harjoitettu toiminta.
Veroa ei suoriteta vakuutusmaksusta, joka perustuu henkilövakuutussopimukseen, luottovakuutussopimukseen, jälleenvakuutussopimukseen tai potilasvahinkolain mukaiseen vakuutussopimukseen. Myöskään
maasta vietävän, maahan tuotavan tai maan kautta kuljetettavan tavaran kuljetusvakuutussopimuksesta ei
tarvitse maksaa veroa.
Vuonna 2015 vakuutusmaksuveron verokanta oli 24 prosenttia.

yhteisövero
Yhteisövero on osakeyhtiöiden, osuuskuntien ja muiden yhteisöjen maksama tulovero, joka määräytyy prosenttiosuutena yhteisön verotettavasta tulosta. Yhteisön verotettava tulo on veronalaisten tulojen ja vähennyskelpoisten menojen erotus. Verotettava tulo voi poiketa kirjanpidon mukaisesta tuloksesta, sillä verotuksessa on omat, kirjanpidosta erilliset tulon ja menon käsitteensä.
Avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden yhtiömiehet samoin kuin yksityiset elinkeinonharjoittajat
maksavat yritystulosta ansio- ja pääomaveroa, eivät yhteisöveroa. Näiden toimijoiden tuloverot eivät sisälly
selvitykseen.
Yhteisöjen tulovero perustuu Tilastokeskuksen tietoihin. Vuonna 2015 tuloverokanta oli 20 prosenttia verotettavasta tuloksesta.
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Ennakonpidätys palkoista
Yritys on velvollinen pidättämään työntekijöilleen maksamistaan palkoista ennakonpidätyksen. Ennakonpidätys määräytyy työntekijän toimittaman verokortin mukaan. Jos työntekijä ei toimita verokorttia, ennakonpidätys on 60 prosenttia palkasta. Yritys tilittää ennakonpidätykset Verohallinnolle, ja ne luetaan kunkin
työntekijän hyväksi lopullisessa verotuksessa.
Palkoista tehdyt ennakonpidätykset perustuvat Verohallinnon kausiveroaineistoon. Ennakonpidätyksessä
on mukana valtion tulovero, kunnallisvero, sairausvakuutuksen päivärahamaksu, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja yleisradiovero. Tiedot sisältävät myös palkkojen lähdeveron. Kirkollisveroa ei ole otettu
huomioon.
Vuonna 2015 valtion tuloveroprosentti oli 0–31,75 prosenttia. Kuntien tuloveroprosentit vaihtelivat välillä
16,5–22 prosenttia.

Työnantajan sosiaaliturvamaksu
Yritykset maksavat sosiaaliturvamaksua työntekijöille maksettavien palkkojen perusteella. Sosiaaliturvamaksu tilitetään Verohallinnolle palkkojen ennakonpidätysten tilittämisen yhteydessä.
Työnantajan sosiaaliturvamaksua koskeva tiedot perustuvat Verohallinnolle kuukausittain kertyvään
kausiveroaineistoon. Työnantajan sosiaaliturvamaksu vuonna 2015 oli 2,08 prosenttia työntekijöille
maksetuista palkoista.

osinkojen ennakkopidätys
Yhtiö on velvollinen tekemään osakkaille maksamistaan osingoista ennakonpidätyksen. Vuonna 2015 listatun yhtiön oli pidätettävä luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksamastaan osingosta 25,5 prosentin
suuruinen ennakonpidätys. Listaamattoman yhtiön maksamasta osingosta oli tehtävä 7,5 prosentin tai 28
prosentin suuruinen ennakonpidätys osingon määrästä riippuen. Osingoista maksettava vero liittyy läheisesti yhteisön tuloveroon, sillä molemmat maksetaan yrityksen voitosta.
Ennakonpidätykset perustuvat Verohallinon kausiveroaineistoon. Ne sisältävät ulkomaille maksettujen
osinkojen lähdeveron.

kiinteistövero
Kiinteistöveroa maksetaan kunnalle kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistövero koskee sekä maata että
rakennuksia. Maa- ja metsätalousmaa sekä vesialueet eivät kuulu kiinteistöveron piiriin, maatilojen rakennukset sen sijaan kuuluvat.
Tiedot kiinteistöveron määrästä perustuvat Verohallinnon tilastoon ja ne sisältävät osakeyhtiöiden ja tavallisten kiinteistöosakeyhtiöiden maksamat kiinteistöverot. Kiinteistöveroa ei ole kohdistettu toimialoittain.
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ympäristöverot
Tilastokeskus luokittelee yritystoimintaan kohdistuviksi ympäristöveroiksi energia-, liikenne- ja päästöverot. Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja. Myös hiilidioksidipäästöistä
maksetut verot sisältyvät energiaveroihin. Liikenneverot ovat erilaisista ajoneuvoista perittäviä liikenneveroja. Päästöveroista suurin osa on jäteveroa.
Ympäristöveroja koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen toimialakohtaisiin tietoihin. Ympäristöverot
on kohdistettu toimialoittain niille yrityksille, joiden rasitukseksi vero jää.

Valmisteverot
Valmisteverot ovat erityisiä kulutusveroja. Valmisteveron alaisen tuotteen valmistaja tai maahantuoja on
yleensä verovelvollinen.

alkoholivero
Alkoholiverotuksen piiriin kuuluvat olut, viini ja muut käymisteitse valmistetut alkoholijuomat, kuten siiderit ja long drink -juomat, välituotteet sekä etyylialkoholia sisältävät juomat. Vero määrätään tuotteen
etyylialkoholipitoisuuden tai juomamäärän perusteella. Pienet panimot saavat alennuksen alkoholiverosta.
Alkoholiveroa koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Alkoholiveroa ei ole kohdistettu toimialoittain.

tupakkavero
Tupakkaveroa kannetaan savukkeista, sikareista ja irtotupakasta. Myös muut tupakkaa sisältävät tuotteet ja
savukepaperit kuuluvat tupakkaveron piiriin. Vero määrätään taulukon mukaan tuotteen vähittäismyyntihinnasta sekä lisäksi yksikköverona savukkeista, piippu- ja savuketupakasta sekä savukkeiksi käärittävästä
hienoksi leikatusta tupakasta.
Tupakkaveroa koskevat tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin. Tupakkaveroa ei ole kohdistettu toimialoittain.

muut valmisteverot
Muihin valmisteveroihin sisältyvät makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaverot.
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Yritysten maksamat ja
tilittämät verot yhteensä
Yritykset maksoivat ja tilittivät selvityksessä mukana olevia veroja vuonna 2015 lähes 44 miljardia euroa.
Suurin yritysten tilittämä vero on arvonlisävero, jota yritykset maksoivat valtiolle vuonna 2015 noin 16,6
miljardia euroa. Saman suuruusluokan mukaiset verotuotot syntyivät palkoista tehdyistä ennakonpidätyksistä, joita yritykset tilittivät vuonna 2015 valtiolle ja kunnille yli 14 miljardin euron arvosta.
Yhteisöveron määrä vuonna 2015 oli reilut neljä miljardia euroa. Yhteisöveron osuus on siten noin kymmenen prosenttia selvityksen kattamista yritystoiminnassa syntyvistä verotuotoista.
Ympäristöverot muodostavat yrityksille merkittävän verokustannuksen. Ympäristöverojen määrä vuonna
2015 oli yli kolme miljardia euroa. Alkoholiveron, tupakkaveron ja muiden valmisteverojen yhteenlaskettu määrä oli yli kaksi miljardia euroa.
Selvityksessä on mukana 272 320 yrityksen tiedot.

muut valmisteverot 0,11 mrd, 0 %
Tupakkavero 0,88 mrd, 2 % kiinteistövero 0,62 mrd, 2 %
vakuutusmaksuvero 0,44 mrd, 1 %
alkoholivero 1,36 mrd, 3 %

Arvonlisävero

ympäristöverot 3,09 mrd, 7 %

16,60 mrd, 38 %

Korkotulon lähdevero 0,11 mrd, 0 %
ennakonpidätys puun myyntitulosta 0,27 mrd, 1 %
ennakonpidätys osingoista 0,89 mrd, 2 %

Yhteisövero
4,33 mrd, 10 %

43,76 mrd €

työnantajan
sosiaaliturvamaksut

1,05 mrd, 2 %

Ennakonpidätys
palkoista
14,01 mrd, 32 %

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

Arvonlisävero toimialoittain
tukku- ja
vähittäiskauppa

6726 MILJ� €

maahantuonnin
arvonlisävero

2350 MILJ� €
2092 MILJ� €

rakentaminen
informaatio ja
viestintä
ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta

1570 MILJ� €
1429 MILJ� €

hallinto- ja
tukipalvelutoiminta
kuljetus ja
varastointi
rahoitus- ja
vakuutustoiminta

658 MILJ� €

sähkö-, kaasuja lämpöhuolto

625 MILJ� €

1041 MILJ� €
734 MILJ� €

kiinteistöalan
toiminta
majoitus- ja
ravitsemistoiminta

163 MILJ� €

maa-, metsäja kalatalous
vesi-, viemärija jätehuolto
muu
palvelutoiminta

77 MILJ� €

koulutus

59 MILJ� €

terveys- ja
sosiaalipalvelut

25 MILJ� €

taiteet, viihde
ja virkistys

24 MILJ� €

muut

10 MILJ� €

129 MILJ� €
87 MILJ� €

Kuvassa on mukana myös vakuutusmaksuvero, joka on arvonlisäverotusta täydentävä erityinen kulutusvero. Vakuutusmaksuveroa suoritetaan vakuutussopimukseen perustuvasta vakuutusmaksusta silloin, kun vakuutuksen kohteena on Suomessa oleva
omaisuus tai Suomessa harjoitettu toiminta. Vakuutusmaksuveron verokanta on sama kuin arvonlisäveron yleinen verokanta.
Arvonlisävero on negatiivinen, kun tuote myydään
ulkomaille, mutta tuotantopanokset on ostettu kotimaassa.

-1136 MILJ� €

teollisuus

-1000
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ARVONLISÄVERO

386 MILJ� €

kaivostoiminta -14 MILJ� €
ja louhinta

-2000

VAKUUTUSMAKSUVERO

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

Lähde: tilastokeskus

Arvonlisäveroa maksetaan pääsääntöisesti kotimaassa tapahtuvasta myynnistä riippumatta siitä, missä
myytävät tuotteet on valmistettu. Vientituotteiden myynti on pääsääntöisesti verotonta, mutta myyjälle
palautetaan tuotantopanosostoihin, kuten kuljetuspalveluihin ja komponentteihin sisältynyt arvonlisävero.
Arvonlisävero on kohdistettu selvityksessä sille yritykselle, joka on tilittänyt veron eli myynyt Suomessa
arvonlisäveronalaisen tavaran tai palvelun tai ostanut Suomessa arvonlisäveronalaisen tavaran tai palvelun ulkomailta.
Yleinen arvonlisäverokanta on Suomessa vuoden 2013 alusta alkaen ollut 24 prosenttia. Suomessa on
käytössä myös kaksi alennettua verokantaa, 10 ja 14 prosenttia. Arvonlisävero perustuu EU-direktiiviin ja
jäsenvaltiot soveltavat perusteiltaan yhtenäistä järjestelmää.

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

Kauppa myy tuotteen
kuluttajalle. Kauppa
tilittää ostohinnan ja
myyntihinnan erotuksen perusteella arvonlisäveron valtiolle.
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Teollisuusyritys ostaa
kuljetuspalvelun. Kuljetusyritys
tilittää palvelusta veron valtiolle.
Ostajayritys saa vähentää veron.

A rvo
ve

Teollisuusyritys
myy lopputuotteen
ulkomaille, joten
myynti ei ole
veronalaista.

ä
s
i
l
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Teollisuusyritys hankkii tuotantopanoksia kotimaasta. Tuotantopanoksia myyvät yritykset tilittävät niihin sisältyvän arvonlisäveron
valtiolle. 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 varastointi -alan tilittämänä verona ja teollisuus-toimialalle palautettuna verona. Tällainen vientiin kohdistuva kuljetuspalvelu ei näin
ollen lisää valtion verotuloja. Verotuloja syntyy silloin, kun lopputuote kulutetaan Suomessa.
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Yritysten tilittämät palkkojen
ja osinkojen ennakonpidätykset,
sosiaaliturvamaksut sekä
yhteisövero ja ympäristöverot
toimialoittain
Toimialakohtaisessa veroselvityksessä tarkastellaan yritysten työnantajatoimintaan, kannattavuuteen ja
tuotantopanosten kustannuksiin liittyvää veronmaksua. Selvityksessä ovat mukana palkoista ja osingoista tehdyt ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksut, yhteisövero sekä ympäristöverot. Ympäristöveroja ovat energia-, liikenne ja päästöverot. Suurin osa ympäristöveroista on sähkön ja polttoaineiden energiaveroja.
Tiedoissa ei ole mukana liikkeen- ja ammatinharjoittajien tai henkilöyhtiöiden tuloksesta maksettavia tuloveroja. Sen sijaan palkoista pidätetyt ennakkoverot ja työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat näidenkin
yritysmuotojen osalta mukana selvityksessä.
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palkkojen ja osinkojen ennakonpidätykset, sosiaaliturvamaksut, yhteisövero ja ympäristöverot toimialoittain
teollisuus

5729 MILJ� €

tukku- ja
vähittäiskauppa

2989 MILJ� €

kuljetus ja
varastointi

2147 MILJ� €

rahoitus- ja
vakuutustoiminta

2104 MILJ� €
2025 MILJ� €

rakentaminen
informaatio ja
viestintä

1947 MILJ� €

ammatillinen, tieteellinen
ja tekninen toiminta

1635 MILJ� €

hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

1039 MILJ� €

terveys- ja
sosiaalipalvelut

739 MILJ� €

kiinteistöalan
toiminta

684 MILJ� €

sähkö-, kaasuja lämpöhuolto

678 MILJ� €

majoitus- ja
ravitsemistoiminta

351 MILJ� €

maa-, metsäja kalatalous

242 MILJ� €

vesi-, viemärija jätehuolto

160 MILJ� €

taiteet, viihde
ja virkistys

152 MILJ� €

muu
palvelutoiminta

126 MILJ� €

koulutus

114 MILJ� €

kaivostoiminta
ja louhinta

81 MILJ� €

0

1 mrd� €

2 mrd� €

3 mrd� €

4 mrd� €

5 mrd� €

6 mrd� €

Lähde: tilastokeskus

Toimialakohtaisessa tarkastelussa eri toimialat on esitetty suuruusjärjestyksessä. Suurimpana pidetään
sitä toimialaa, jonka yhteenlaskettu palkkojen ja osinkojen ennakonpidätysten, sosiaaliturvamaksujen,
yhteisöverojen ja ympäristöverojen määrä on suurin. Toimialat eivät ole vertailukelpoisia keskenään, sillä
eri toimialoilla toimivien yritysten määrä vaihtelee.
Toimialakohtainen tarkastelu paljastaa sen, että eri toimialoilla verolajien suhteelliset osuudet maksetuista ja tilitetyistä veroista vaihtelevat suurestikin.
Yrityksen toimialatieto perustuu Verohallinnon asiakasrekisterin tietoihin.
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Teollisuus
Teollisuuteen luetaan materiaalien, aineiden ja komponenttien mekaaninen, kemiallinen tai biologinen
muuntaminen uusiksi tuotteiksi. Valmistusprosessin tuotos voi olla käyttöön tai kulutukseen valmis lopputuote tai se voi olla välituote, jota on tarkoitus jalostaa edelleen. Myös tavaroiden olennainen muuntaminen tai uudistaminen luokitellaan teollisuuteen. Selvityksessä on mukana 16 920 alan yritystä.
Teollisuuden merkitys työllistäjänä näkyy palkoista pidätettyjen ennakkoverojen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun määrässä. Teollisuusala maksoi myös huomattavasti yhteisöveroa.

4000

16yritystä
920

3812 MILJ� €

3000
2000
980 MILJ� €

1000
0

Ennakonpidätys
palkoista

yhteisövero

318 MILJ� €

279 MILJ� €

340 MILJ� €

ennakonpidätys
osingoista

työnantajan
sosiaaliturvamaksut

ympäristöverot
Lähde: tilastokeskus
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Yritysesimerkki teollisuudesta

Abb
Suomessa ABB on yksi suurimmista teollisista työnantajista. ABB:n tarjoaa sähköistystuotteita, robotteja sekä liikkeenohjauksen, teollisuusautomaation ja sähköverkkojen kokonaisratkaisuja. Asiakkaina ovat
maailmanlaajuisesti teollisuus-, energia-, liikenne- ja infrastruktuurialoilla toimivat yritykset.
ABB toimii yli 100 maassa ja työllistää noin 132 000 henkilöä. Suomessa ABB toimii noin 20 paikkakunnalla
ja työllistää noin 5100 henkilöä. ABB:n tehdaskeskittymät sijaitsevat Haminassa, Helsingissä, Vaasassa ja
Porvoossa. ABB:n liikevaihto Suomessa on noin 2,2 miljardia euroa. Tiedot ovat vuodelta 2016.

palkkojen
sivukulut

muut
verot arvonlisävero
4,8 milj� € 1,1 milj� €

18,5 milj� €

yhteisövero
58,0 milj� €

Ennakonpidätys
palkoista
91,1 milj� €

verojalanjälki

174,9 milj� €

lähdeverot
ulkomaille

1,4 milj� €
Lähde: ABB
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Yritysesimerkki teollisuudesta

Lujabetoni 0y
Lujabetoni Oy on yli 60-vuotias betoniteollisuusyritys Suomessa. Lujabetoni Oy palvelee kestävässä betonirakentamisessa niin ammatti- kuin omakotirakentajiakin. Yhtiö on kotimainen perheyritys jo kolmannessa polvessa. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto oli 121 miljoonaa euroa ja yhtiön palveluksessa työskenteli 532 henkilöä. Palkkojen ja palkkioiden yhteismäärä oli 22 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on 26 elementti-,
betonituote- ja valmisbetonitehdasta Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä.

työnantajan kiinteistövero
sosiaaliturvamaksut 0,1 milj� €

0,4 milj� €

Ennakonpidätys
palkoista
5,4 milj�

Arvonlisävero
9,5 milj� €

€

verojalanjälki

17 milj� €

yhteisövero
1,6 milj�
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€

Lähde: lujabetoni oy

Yritysesimerkki teollisuudesta

Avant Tecno Oy
Avant Tecno Oy on Ylöjärvellä toimiva koneiden valmistukseen erikoistunut teollisuusalan yritys.
Yrityksen tulos ennen veroja vuonna 2015 oli 10 236 000 euroa. Yritys työllistää 190 henkeä ja palkkakulut
olivat 11 450 000 euroa. Suomen toimipaikan lisäksi yrityksellä on myyntiyhtiö Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa ja Saksassa. Yrityksen tuotteista 80 prosenttia menee vientiin.

yhteisövero

Ennakonpidätys
palkoista

2,12 milj� €

3 milj� €

verojalanjälki

6,1 milj� €

ennakonpidätys
osingoista

0,65 milj� €

työnantajan kiinteistövero
sosiaaliturvamaksut 0,10 milj� €

0,24 milj� €

Lähde: avant tecno oy
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Tukku- ja vähittäiskauppa
Tukku- ja vähittäiskauppaan sekä moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaukseen kuuluu kaikenlaisten tavaroiden tukku- ja vähittäiskauppa sekä tavaroiden myyntiin liittyvät palvelut, kuten tavaroiden
lajittelu, kokoaminen ja asennus, sekoittaminen, pullotus, pakkaaminen ja varastointi. Selvityksessä on
mukana 37 720 alan yritystä.
Tukku- ja vähittäiskauppa on merkittävä yhteisöveron maksaja. Alan työllistämisvaikutukset näkyvät palkoista pidätettyjen ennakkoverojen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun korkeissa määrissä.
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Lähde: tilastokeskus

18 suuri veroselvitys

Yritysesimerkki tukku- ja vähittäiskaupasta

osuuskauppa keskimaa
Osuuskauppa Keskimaa on S-ryhmän alueosuuskauppa Keski-Suomessa. Osuuskauppa Keskimaa toimii
seuraavilla toimialoilla: market- ja tavaratalokauppa, ravintola- ja majoitustoiminta sekä polttonestekauppa.
Konsernin kokonaisliikevaihto vuonna 2015 oli 578,3 miljoonaa euroa ja palkkoja ja palkkioita konserni
maksoi 47,5 miljoonaa euroa.
Konsernin ylijäämä ennen satunnaisia eriä oli 13,6 miljoonaa euroa ja bruttoinvestoinnit 40,8 miljoonaa
euroa. Henkilöstöä konsernilla oli keskimäärin 1628 henkilöä ja toimipaikkojen lukumäärä Suomessa oli
105.

Lähde: osuuskauppa keskimaa
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Kuljetus ja varastointi
Kuljetukseen ja varastointiin luetaan henkilö- ja tavaraliikenne, putkikuljetus ja kuljettamiseen liittyvät tukitoiminnot, kuten terminaali- ja pysäköintipalvelut, lastinkäsittely ja varastointi sekä kuljetusvälineiden
vuokraus kuljettajan kanssa, sekä posti- ja kuriiritoiminnot. Selvityksessä on mukana 10 630 alan yritystä.
Kuljetusala on merkittävä työllistäjä, joten työvoimavaltaiselle alalle tyypilliset ennakonpidätykset palkoista ja työnantajan sosiaaliturvamaksut olivat suuria. Kuljetus- ja varastointiala on euromääräisesti mitattuna ylivoimaisesti merkittävin ympäristöverojen maksaja Suomessa.
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Lähde: tilastokeskus

20 suuri veroselvitys

Yritysesimerkki kuljetuksesta ja varastoinnista

Korsisaari
Korsisaari-yhtiöiden toiminta on aloitettu Nurmijärvellä vuonna 1929. Tänä päivänä Korsisaari-yhtiöt
hoitavat muun muassa joukkoliikennettä, tilausajoja ja esteetöntä kuljetusta sekä matkapaketti- ja ambulanssipalveluita sekä kosteusmittauksia. Joukkoliikenteen hoitamiseen liittyvä konsultointi ja joukkoliikenteen tuotannonohjausjärjestelmät ovat osa Korsisaari-yhtiöiden toimintaa. Uusin liiketoiminta Korsisaari-yhtiöissä on autokoulu.
Korsisaari-yhtiöiden liikevaihto vuonna 2015 oli 19 754 000 euroa ja yhtiöt työllisti 267 henkilöä.
Yhtiöiden toimipisteet sijaitsevat Nurmijärvellä, Klaukkalassa, Hyrylässä, Helsingissä, Espoossa, Konnevedellä ja Lohjalla. Pääasiallisina toiminta-alueina ovat Keski-Uusimaa ja pääkaupunkiseutu.
Korsisaari-yhtiöihin kuuluu yhteensä 11 yritystä.

ajoneuvovero 34 000 € ennakonpidätys osingoista 17 000 €
kiinteistövero 11 000 € sähkövero 8 000 €
vakuutusmaksuvero 93 000 € muut verot 35 000 €

Arvonlisävero
570 000 €

polttoainevero 862 000 €

yhteisövero
261 000 €

verojalanjälki

3,8 milj� €

työnantajan
sosiaaliturvamaksut

Ennakonpidätys
palkoista
1 748 000 €

168 000 €

Lähde: korsisaari
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Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Rahoitus- ja vakuutustoimintaan luetaan rahoitus-, vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkerahastointitoiminta sekä rahoituspalveluja avustava toiminta. Selvityksessä on mukana 10 730 alan yritystä.
Toimialan veronmaksu muodostui poikkeuksellisen korostetusti voittoon kohdistuvista veroista, eli yhteisöjen tuloverosta ja osingoista pidätetyistä ennakkoveroista.
Lisäksi ala tilitti korkotulojen lähdeveroja 106 miljoonaa euroa.
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Lähde: tilastokeskus
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Yritysesimerkki rahoitus- ja vakuutustoiminnasta

Liedon säästöpankki
Liedon Säästöpankki on itsenäinen säästöpankki, joka on perustettu vuonna 1895. Liedon Säästöpankki kuuluu Säästöpankkien yhteenliittymään ja Säästöpankkiryhmään. Vuosi 2015 oli pankin 120. toimintavuosi. Pankki toimii Varsinais-Suomen alueella. Pankin asiakaskunnasta pääosa on yksityisasiakkaita ja
pienyrityksiä.
Pankin asiakasmäärä oli tilikauden päättyessä yli 52 100. Pankilla oli vuonna 2015 yhteensä 9 konttoria;
Turussa kolme sekä konttorit Liedossa, Kaarinassa, Loimaalla, Naantalissa, Paimiossa ja Raisiossa. Pankin
pääkonttori sijaitsee Liedossa.
Liedon Säästöpankin liikevoitto vuonna 2015 oli 11,2 milj. euroa ja pankin tase n. 1 mrd euroa.

kiinteistövero 19 000 €
työnantajan sähkövero 9 000 €
sosiaaliturvamaksut vakuutusmaksuvero 6 000 €
85 000 € ajoneuvovero 4 000 €

Arvonlisävero
0,3 milj� €

Ennakonpidätys
palkoista

lähdevero
talletuskoroista

1,3 milj�

1 milj� €

€

verojalanjälki

4 milj� €

yhteisövero

1,2 milj�

€

Lähde: liedon säästöpankki
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rakentaminen
Rakentamiseen kuuluu yleinen rakentaminen sekä erikoisalarakentaminen talonrakennuksen ja maa- ja
vesirakennuksen osalta, rakennustoimintaan liittyvä asennus- ja viimeistelytyö sekä rakennuttaminen ja
kiinteistöjalostustoiminta. Rakentamiseen luetaan myös perusparannus ja korjausrakentaminen. Maa- ja
vesirakentamiseen kuuluvat kulkuyhteyksien, verkostojen sekä muiden ympäristö- ja maarakenteiden
rakentaminen. Tähän luokkaan kuuluu myös rakennuksiin kiinteästi kuuluvien varusteiden ja laitteiden
asentaminen rakentamisen yhteydessä sekä hissien huolto ja rakennuskonevuokraus. Selvityksessä on
mukana 29 420 alan yritystä.
Työvoimavaltaiseen toimintaan liittyvät ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut korostuivat rakennusalalla. Rakennusala oli vuonna 2015 Suomen viidenneksi merkittävin ympäristöverojen
maksaja.
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ympäristöverot
Lähde: tilastokeskus

24 suuri veroselvitys

informaatio ja viestintä
Informaatioon ja viestintään luetaan tieto- ja kulttuurituotteiden valmistus ja jakelu, näiden tuotteiden
sekä tiedon ja viestien siirto ja jakelu, tietotekninen palvelutoiminta, tietojen käsittely ja muu tietopalvelutoiminta, sekä mainosajan ja -tilan myyminen. Selvityksessä on mukana 12 720 alan yritystä.
Informaatio- ja viestintäala oli vuonna 2015 merkittävä yhteisöveron maksaja, mitä selittää esimerkiksi
toimialaan kuuluvien ohjelmisto- ja peliyhtiöiden taloudellinen menestys. Toimiala tilitti myös huomattavan määrän ennakonpidätyksiä palkoista ja osingoista.
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Lähde: tilastokeskus
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Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
Ammatilliseen, tieteelliseen ja tekniseen toimintaan kuuluu muun muassa lakiasiain ja laskentatoimen
palvelut, konsultointi, arkkitehti- ja insinööripalvelut sekä eläinlääkintäpalvelut. Toimialan toiminta vaatii
korkeatasoista osaamista, jonka kautta palvelujen käyttäjille voidaan välittää erikoistunutta tietämystä ja
taitoja. Selvityksessä on mukana 213 500 alan yritystä.
Toimialan vaikutus koulutettujen asiantuntijoiden työllistäjänä näkyy palkoista pidätettyjen ennakkoverojen ja työnantajan sosiaaliturvamaksun korkeassa määrässä.
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Lähde: tilastokeskus
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Hallinto- ja tukipalvelutoiminta
Hallinto- ja tukipalvelutoimintaan kuuluu liike-elämän tukipalveluita, kuten vuokraus- ja leasing-toiminta,
matkatoimistopalvelut, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä kiinteistönhoito. Selvityksessä on mukana
11 130 alan yritystä.
Ennakonpidätys palkoista ja työnantajan sosiaaliturvamaksu ovat merkittäviä palvelutoiminnasta syntyviä veroja. Toimiala maksaa enemmän ympäristöveroja kuin yhteisöveroa.

800

11yritystä
130

688 MILJ� €

600
400
200
0

159 MILJ� €

108 MILJ� €
15 MILJ� €
Ennakonpidätys
palkoista

yhteisövero

ennakonpidätys
osingoista

69 MILJ� €
työnantajan
sosiaaliturvamaksut

ympäristöverot
Lähde: tilastokeskus
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Terveys- ja sosiaalipalvelut
Terveys- ja sosiaalipalvelut sisältävät yksityisiä sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavat yksiköt. Selvityksessä on mukana 6 860 alan yritystä.
Työvoimavaltaisella alalla korostuivat ennakkoverot palkoista ja työnantajan sosiaaliturvamaksut. Lisäksi yksityisinä elinkeinonharjoittajina toimivat lääkärit maksavat harjoittamastaan liiketoiminnasta veroja,
jotka jäävät tämän selvityksen ulkopuolelle.
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Lähde: tilastokeskus
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Kiinteistöalan toiminta
Kiinteistöalan toimintaan kuuluvat kiinteistöjen myynti tai osto, kiinteistöjen vuokraus sekä muut kiinteistöpalvelut, kuten kiinteistöjen arviointi. Selvityksessä on mukana 30 410 yritystä.
Kiinteistötoimiala oli merkittävä yhteisöveron ja ympäristöverojen maksaja vuonna 2015. Toimiala poikkesi useimmista muista toimialoista siinä, että työnantajatoimintaan liittyvät verot jäivät yhteisöveroa ja
ympäristöveroja pienemmiksi.
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Lähde: tilastokeskus
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Sähkö- kaasu ja lämpöhuolto
Sähkö-, kaasu ja lämpöhuoltoon sekä jäähdytysliiketoimintaan luetaan sähkön, kaasun ja lämmön ja vastaavien kiinteän verkoston tai putkiston kautta jaeltavien energiahyödykkeiden tuotantoon, jakeluun ja
kauppaan liittyvät toiminnot sekä kaukojäähdytys. Selvityksessä on mukana 1 130 alan yritystä.
Ympäristöverot muodostavat alalle merkittävimmän verokustannuksen. Myös yhteisöveron määrä on
työnantajatoimintaan liittyviin veroihin suhteutettuna keskimääräistä korkeampi.
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Lähde: tilastokeskus
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Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Majoitus- ja ravitsemistoiminta kattaa lyhytaikaisen majoituksen tarjoamisen matkailijoille ja muille vierailijoille sekä välittömästi nautittaviksi tarjottujen valmiiden aterioiden ja juomien tarjonnan ja ateriapalvelut. Selvityksessä on mukana 8 540 alan yritystä.
Hyvin työvoimavaltaisella alalla korostuivat palkoista pidätetyt ennakot sekä työnantajan sosiaaliturvamaksut. Voitosta kannettavat verot, eli yhteisöjen tulovero ja osingoista pidätetyt ennakot jäivät vähäisemmiksi. Toimialalle kohdistuu ympäristöveroja lähes yhteisöveron määrän verran.
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Lähde: tilastokeskus
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Maatalous, metsätalous ja kalatalous
Maataloutta, metsätaloutta ja kalataloutta harjoittaviin yrityksiin luetaan kasvi- ja eläinkunnan tuotteiden
hyödyntäminen, viljelykasvien viljely, kotieläinten kasvatus, puunkorjuu sekä muiden tilalta tai luonnollisesta elinympäristöstään peräisin olevien kasvien tai eläinten hyödyntäminen. Selvityksessä on mukana
4 820 alan yritystä.
Maa- ja metsätalouden yrittäjätulot ja niistä pidätetyt verot eivät ole mukana tässä selvityksessä siltä osin
kuin maa- ja metsätaloutta harjoitetaan maatalousyhtymänä tai yksityisenä maa- ja metsätalouden harjoittajana. Tällaisten yritysmuotojen voitto verotetaan yrittäjien ansio- ja pääomatulona, eikä siitä kanneta
yhteisöveroa. Koska voittoon kohdistuvan verotuksen tiedot ovat puutteelliset, ympäristöverot muodostavat toimialalle suhteellisesti suuren kustannuksen.
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Lähde: tilastokeskus
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Vesi- ja jätehuolto
Vesihuoltoon, viemäri- ja jätevesihuoltoon, jätehuoltoon ja muuhun ympäristön puhtaanapitoon kuuluvat jätteiden kerääminen, käsittely ja loppusijoitus sekä jäteveden käsittely sekä vesihuoltoon liittyvä toiminta. Selvityksessä on mukana 2 090 alan yritystä.
Ympäristöverot muodostavat suurimman verokustannuksen toimialalle.
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Lähde: tilastokeskus
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Taiteet, viihde ja virkistys
Luokkaan taiteet, viihde ja virkistys luetaan kulttuuri-, viihde- ja virkistyspalveluja, kuten musiikki- ja teatteriesityksiä, museotoimintaa, vedonlyöntiä, urheilua ja muuta virkistystoimintaa. Selvityksessä on mukana 4 400 alan yritystä.
Työvoimavaltaiselle alalle tyypillisesti merkittävimmät verokustannukset muodostuivat palkoista pidätetyistä ennakkoveroista sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta.
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Lähde: tilastokeskus
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Muu palvelutoiminta
Muu palvelutoiminta sisältää muualle luokittelemattomia henkilökohtaisia palveluja, henkilökohtaisten
ja kotitaloustavaroiden korjausta sekä tietokoneiden ja viestintävälineiden korjauksen ja huollon. Selvityksessä on mukana 2 890 alan yritystä.
Yksityisten elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden toiminnan voitosta maksetut verot eivät ole mukana tässä selvityksessä, sillä elinkeinotoiminnan voitto verotetaan yrittäjän ansio- ja pääomatulona, eikä
siitä kanneta yhteisöveroa. Koska tiedot toimialan maksamista tuloveroista ovat puutteelliset, sille kohdistuvat ympäristöverot muodostivat suhteellisesti merkittävän verokustannuksen.
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Lähde: tilastokeskus
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Koulutus
Koulutus sisältää yksityisen koulutuksen mukaan lukien opetuksen, joka liittyy urheiluun ja vapaa-ajan
harrasteisiin. Selvityksessä on mukana 2 650 alan yritystä.
Työvoimavaltaisella koulutusalalla palkoista pidätetyt ennakkoverot olivat suurimpia maksettuja veroja.
Yksityisten elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden toiminnan voitosta maksetut verot eivät kuitenkaan ole mukana tässä selvityksessä, sillä elinkeinotoiminnan voitto verotetaan yrittäjän ansio- ja pääomatulona, eikä siitä kanneta yhteisöveroa. Koska tiedot toimialan maksamista tuloveroista ovat puutteelliset, sille kohdistuvat ympäristöverot muodostivat suhteellisesti merkittävän verokustannuksen.
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Lähde: tilastokeskus
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Kaivostoiminta ja louhinta
Kaivostoimintaan ja louhintaan kuuluu luonnossa kiinteinä, nestemäisinä tai kaasuina esiintyvien mineraalien kaivu, louhinta ja pumppaus sekä mineraaliraaka-aineiden kuljetuksen ja markkinoinnin edellyttämät lisätoiminnot, kuten murskaaminen, jauhaminen, puhdistaminen, kuivaaminen, lajitteleminen,
malmien rikastaminen, maakaasun nesteytys ja kiinteiden polttoaineiden sintraus tai pelletöinti. Selvityksessä on mukana 640 alan yritystä.
Kaivostoimintaan luettavien yritysten alhaisen määrän vuoksi myös alan kerryttämät verotuotot olivat
suhteellisen vähäisiä. Ala maksoi enemmän ympäristöveroa kuin yhteisöveroa.
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Yritysten tilittämät
palkkojen ennakonpidätykset,
sosiaaliturvamaksut sekä
yhteisövero alueittain
Aluekohtaisessa veroselvityksessä tarkastellaan yritysten työnantajatoimintaan ja kannattavuuteen liittyvää veronmaksua. Selvityksessä on mukana palkoista tehdyt ennakonpidätykset, työnantajan sosiaaliturvamaksut sekä yhteisövero. Koska yhteisöverovelvollisuus rajoittuu yhteisöihin, eli yritystoiminnan osalta
lähinnä osakeyhtiöihin ja osuuskuntiin, esimerkiksi henkilöyhtiöiden ja yksityisten elinkeinonharjoittajien
kerryttämästä elinkeinotulosta maksetut tuloverot jäävät tarkastelun ulkopuolelle. Sen sijaan palkkojen
ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut ovat näidenkin yritysmuotojen osalta mukana selvityksessä.
Yrityksiä tarkastellaan alueittain sen mukaisesti, missä yrityksellä on Verohallinnon määrittämä kotipaikka. Oikeushenkilöillä kotipaikka on perustamisasiakirjoissa määritelty ja kaupparekisteriin
merkitty kunta. Luonnollisilla henkilöillä se on väestötietojärjestelmän mukainen kotikunta. Yrityksen maksamat verot kohdistuvat selvityksessä yrityksen kotipaikkaan riippumatta siitä, harjoittaako yritys toimintaansa eri puolilla Suomea tai lisäksi ulkomailla. Konsernien osalta tiedot
kohdistuvat yrityksittäin kunkin konserniyrityksen kotipaikkaan.
Aluekohtaisessa veroselvityksessä yrityksiä tarkastellaan toisaalta toimialoittain ja toisaalta
yrityskoon mukaisesti. Toimialakohtaisessa kaaviossa esitetään kultakin alueelta ne kahdeksan toimialaa, joiden maksamien ja tilittämien ennakkoverojen, sosiaaliturvamaksujen
ja yhteisöveron yhteismäärä on alueella suurin. Yrityskoon mukaisessa tarkastelussa ovat
puolestaan mukana kaikki ne alueen yritykset, joista on saatavilla riittävät tiedot yritysten
luokittelemiseksi mikroyrityksiin, pieniin yrityksiin, keskisuuriin yrityksiin ja suuriin yrityksiin
Euroopan komission 6.5.2003 antaman suosituksen mukaisesti.
Aluetarkastelu osoittaa, mitkä toimialat kullakin alueella nousevat vahvoiksi veronmaksajiksi
tarkastelussa mukana olevien verojen osalta, ja miten verotaakka jakautuu alueella erikokoisille yrityksille. Kaavioiden perusteella voi arvioida eri toimialojen merkitystä alueella toisaalta
työllistäjinä ja toisaalta yhteisöveron alaisen voiton kerryttäjinä.
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Selvityksessä

yhteensä

272 320

yritystä

lappi

8 260

Selvityksen
kattamien yritysten
määrä alueittain
rekisteröintipaikan
mukaan

Pohjois-pohjanmaa

13 290

Kainuu

2 430

keski-pohjanmaa

2 730

Pohjois-savo

7 880

pohjanmaa

7 810

etelä-pohjanmaa

8 070

satakunta

8 700

9 910

pirkanmaa

22 240

2 120

22 720

kanta-häme

6 950

5 130

Keski-suomi

varsinais-suomi

ahvenanmaa

Pohjois-Karjala

etelä-savo

5 580
etelä-Karjala

4 930

kymenlaakso
uusimaa

119 490

6 180

Päijät-häme

7 900

Selvitys ei sisällä liikkeen- ja ammatinharjoittajien ja henkilöyhtiöiden tuloksesta maksettavia veroja.
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Uusimaa – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Uudenmaan maakunta on Suomen merkittävin yrityskeskittymä. Uudellamaalla pitää kotipaikkaansa lähes 120 000 yritystä, jotka edustavat 44 prosenttia kaikista selvityksen kattamista yrityksistä. Uudellamaalla merkittävimmät verovirrat syntyvät teollisuudesta, tukku- ja vähittäiskaupasta sekä rahoitus- ja
vakuutustoiminnasta. Suuryritykset ovat selkeästi suurin veronmaksaja palkkojen ennakonpidätyksen,
yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella yli 8 000 miljoonan veropotillaan. Muut
yrityskoot jäävät verokertymillään murto-osaan siitä. Tiedoissa on mukana kaikki ne yritykset, joiden kotipaikka on rekisteröity Uudellemaalle.

yhteensä

119 490
verot kokoluokittain

verot toimialoittain
3000

yritystä

8033 milj� €

8000
6000

2661,4 milj� €

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

4000

2500

1620 milj� €

2000
3 140 kpl

0

suuri

2 370 kpl
keskisuuri

1279 milj� €
5 500 kpl
pieni

kokoluokka tuntematon: 23 490 kpl

2000
1779,7 milj� €

1232 milj� €
84 990 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

1693,9 milj� €
1497,8 milj� €

1500

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

1055,6 milj� €

1000

922,9 milj� €
745,7 milj� €
624,8 milj� €

500

0

4480 kpl
teollisuus
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17 280 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

6320 kpl
rahoitus- ja
vakuutustoiminta

7650 kpl
informaatio ja
viestintä

19 230 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

12 310 kpl
rakentaminen

3770 kpl
kuljetus ja
varastointi

5210 kpl
hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

Lähde: tilastokeskus

Varsinais-Suomi – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Varsinais-Suomen maakunta on Uudenmaan jälkeen merkittävin yritysten sijoittumispaikka. Alueelle
kotipaikkansa on rekisteröinyt 22 720 yritystä. Alueen toimialoista merkittävin veronmaksaja palkkojen
ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella on teollisuus, mitä
selittää vahva meriteollisuus-, lääketeollisuus- ja elintarviketeollisuusyritysten läsnäolo. Seuraavaksi suurimmat verovirrat tulevat tukku- ja vähittäiskaupan sekä rakentamisalan yritystoiminnasta. Verovirrat yritysten kokoluokittain tarkasteltuna ovat Uuttamaata tasaisempia, vaikka suuret yritykset tilittävätkin selkeästi eniten veroja. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity
muualle.

yhteensä

22 720

yritystä

verot kokoluokittain

verot toimialoittain
500
400

458,0 milj� €

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

381 milj� €

300

217 milj� €

200

400

251 milj� €

239 milj� €

100
0

430 kpl

suuri

460 kpl

keskisuuri

200

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

141,3 milj� €
100,8 milj� €

100

84,4 milj� €
57,9 milj� €

1840 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

3260 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

17 420 kpl

mikro

Lähde: tilastokeskus

kokoluokka tuntematon: 3 090 kpl

300

0

1 320 kpl

pieni

2750 kpl
rakentaminen

2520 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

980 kpl
kuljetus ja
varastointi

39,2 milj� €

39,0 milj� €

36,9 milj� €

790 kpl

850 kpl

1000 kpl

informaatio ja
viestintä

rahoitus- ja
vakuutustoiminta

hallinto- ja
tukipalvelutoiminta
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Pirkanmaa – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Pirkanmaa sijoittuu yritysten sijoittumispaikkana kolmanneksi. Kotipaikkansa Pirkanmaalle on rekisteröinyt 22 240 yritystä. Teollisuus on toimialoista maakunnan selkeästi suurin veronmaksaja palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella, mitä selittää elintarvike-,
metsä- ja teknologiateollisuuden yritysten vahva edustus maakunnassa. Eniten verovirtoja syntyy suurten yritysten toiminnasta. Mikroyrityksillä ja pienillä yrityksillä verovirrat ovat kummallakin noin puolet
suurten yritysten verovirroista. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on
rekisteröity muualle.

yhteensä

22 240

yritystä

verot kokoluokittain

verot toimialoittain
500
500

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

445 milj� €

400

400

408,5 milj� €

300

230 milj� €

200

237 milj� €

168 milj� €

100
0

520 kpl
suuri

330 kpl
keskisuuri

1 140 kpl
pieni

kokoluokka tuntematon: 3 440 kpl

300

200

16 810 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

125,7 milj� €
97,5 milj� €

100

0

1830 kpl
teollisuus
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3000 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

2320 kpl
rakentaminen

90,5 milj� €

1130 kpl
informaatio ja
viestintä

90,4 milj� €

2610 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

52,8 milj� €

51,7 milj� €

530 kpl

880 kpl

terveys- ja
sosiaalipalvelut

hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

40,6 milj� €
1000 kpl
kuljetus ja
varastointi

Lähde: tilastokeskus

Pohjois-Pohjanmaa – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Pohjois-Pohjanmaan alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 13 290 yritystä, mikä tekee maakunnasta
Suomen neljänneksi suurimman yritysten määrällä mitattuna. Verovirtojen moottoreina toimivat etenkin
teollisuus, rakennusala ja tukku- ja vähittäiskauppa. Yrityskoon mukaan eniten palkkojen ennakonpidätystä, yhteisöveroa ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja generoivat suuryritykset, mutta pienet, mikro- ja
keskisuuret yritykset eivät jää kauaksi taakse. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden
kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

13 290

yritystä

verot kokoluokittain
200

verot toimialoittain
200

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

199 milj� €

178 milj� €
147 milj� €

150

153 milj� €

100
50
0

155,8 milj� €

150

380 kpl
suuri

280 kpl
keskisuuri

890 kpl
pieni

9 920 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

kokoluokka tuntematon: 1 830 kpl

100,2 milj� €

100

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

78,5 milj� €
61,7 milj� €

60,9 milj� €

50

43,9 milj� €

40,5 milj� €
23,8 milj� €

0

930 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

1480 kpl
rakentaminen

1630 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

1470 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

640 kpl
informaatio ja
viestintä

540 kpl
kuljetus ja
varastointi

450 kpl
terveys- ja
sosiaalipalvelut

460 kpl
hallinto- ja
tukipalvelutoiminta
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Satakunta – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Satakuntaan kotipaikkansa on rekisteröinyt 8700 yritystä, joista peräti 890 toimii teollisuuden alalla. Teollisuus on toimialoista myös selkeästi suurin verojen tilittäjä palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron
ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella. Tätä selittää alueen koko maata suurempi teollisuuden
osuus toimialarakenteesta, jossa korostuvat etenkin energia-, metalli- ja meriteollisuus. Seuraavaksi suurimmaksi nousevat tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen, joiden maksamat palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja työnantajan sosiaaliturvamaksut jäävät kummallakin kuitenkin vain neljännekseen teollisuuden generoimasta veropotista. Kokoluokittain eniten verovirtoja tuottavat suuret yritykset,
muiden yrityskokojen seuratessa tätä keskenään melko tasavahvuisesti noin puolella suuryritysten verosummasta. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle,
esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

8 700

verot toimialoittain

yritystä

250

verot kokoluokittain
200

209,8 milj� €

200

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

192 milj� €

150
100

83 milj� €

103 milj� €

92 milj� €

50
0

150

220 kpl
suuri

180 kpl
keskisuuri

kokoluokka tuntematon: 1 180 kpl

100

6 540 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

52,0 milj� €

50

46,1 milj� €

41,0 milj� €
23,3 milj� €

0

580 kpl
pieni

890 kpl
teollisuus
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1170 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

1080 kpl
rakentaminen

440 kpl
kuljetus ja
varastointi

340 kpl
hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

23,1 milj� €
730 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

16,4 milj� €
200 kpl
terveys- ja
sosiaalipalvelut

11,3 milj� €
1280 kpl
kiinteistöalan
toiminta

Lähde: tilastokeskus

pohjanmaa – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Pohjanmaan alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 7 810 yritystä.Teollisuus tuottaa toimialoista selkeästi
suurimman verovirran palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen
perusteella. Seuraavaksi suurimpaan toimialaan, tukku- ja vähittäiskauppaan, verrattuna yli nelinkertaisen ja kolmanneksi suurimpaan, rakentamiseen, verrattuna lähes kuusinkertaisen. Teollisuuden suurta
veropottia selittää osaltaan energiateknologiateollisuuden suuryritysten läsnäolo maakunnassa. Eniten
veroja tilittävät suuyritykset, noin tuplasti muihin yrityskokoluokkiin verrattuna. Tiedoissa ei ole mukana
alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

7 810

verot toimialoittain

yritystä

250

verot kokoluokittain
200

210,4 milj� €

200

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

177 milj� €

150
100

80 milj� €

93 milj� €

90 milj� €

50
0

150

170 kpl
suuri

170 kpl
keskisuuri

kokoluokka tuntematon: 830 kpl

100

6140 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

50

46,3 milj� €
35,4 milj� €

0

500 kpl
pieni

680 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

1140 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

760 kpl
rakentaminen

30,8 milj� €

710 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

19,5 milj� €

17,6 milj� €

15,9 milj� €

14,5 milj� €

360 kpl

250 kpl

740 kpl

90 kpl

kuljetus ja
varastointi

informaatio ja
viestintä

maa-, metsä- ja
kalatalous

sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuolto
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keski-suomi – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Keski-Suomen maakuntaan kotipaikkansa on rekisteröinyt 9 910 yritystä. Teollisuus on toimialoiden suurin veronmaksaja palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella. Sen kivijalkana toimii perinteinen teollisuus, muun muassa metsä-, paperi-, metalli-, puutuote- ja koneteollisuus. Tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen seuraavat teollisuutta vajaan puolen
suuruisilla verokertymillä. Suuret yritykset tuottavat suurimman verovirran, mutta myös mikroyritysten
verokertymä on Keski-Suomessa erityisen merkittävä eikä jää suuryitysten verosummasta kauas taakse.
Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi
Uudellemaalle.

yhteensä

9 910

yritystä

verot kokoluokittain
150

verot toimialoittain

138 milj� €

120

82 milj� €

90

150

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

92 milj� €

109 milj� €

60

132,2 milj� €

30
0

210 kpl
suuri

210 kpl
keskisuuri

500 kpl
pieni

kokoluokka tuntematon: 1 470 kpl

7 520 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

100

60,5 milj� €

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

57,0 milj� €

50
33,7 milj� €

0

780 kpl
teollisuus
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1170 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

1150 kpl
rakentaminen

1100 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekniene toiminta
tekninen
toiminta

29,3 milj� €

420 kpl
informaatio ja
viestintä

19,7 milj� €

19,3 milj� €

440 kpl

200 kpl

kuljetus ja
varastointi

terveys- ja
sosiaalipalvelut

13,4 milj� €
210 kpl
rahoitus- ja
vakuutustoiminta

Lähde: tilastokeskus

Pohjois-Savo – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Pohjois-Savon alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 7 880 yritystä. Toimialoista suurin verojen tilittäjä
palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella on teollisuus, jonka veturina toimivat muun muassa metalli- ja metsäteollisuusalan yritykset. Rakentaminen ja
tukku- ja vähittäiskauppa seuraavat seuraavaksi suurimpina toimialoina verovirtojen tuottamisesssa.
Yritysten kokoluokkien perusteella eniten veroja tilittävät yhteensä suuret yritykset. Pienet yritykset ja
mikroyritykset jäävät suuryritysten veropotista noin kolmanneksen ja keskisuuret yritykset noin puolet.
Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi
Uudellemaalle.

yhteensä

7 880

yritystä

verot kokoluokittain
150

verot toimialoittain

120

95 milj� €

90

150

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

150 milj� €

73 milj� €

88 milj� €

60

137,5 milj� €

30
0

190 kpl
suuri

160 kpl
keskisuuri

480 kpl
pieni

kokoluokka tuntematon: 1 250 kpl

5 800 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

100

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

66,6 milj� €
50,6 milj� €

50

30,4 milj� €

26,0 milj� €

23,6milj� €

20,3 milj� €
12,0 milj� €

0

640 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

790 kpl
rakentaminen

1070 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

230 kpl
rahoitus- ja
vakuutustoiminta

750 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

350 kpl
kuljetus ja
varastointi

170 kpl
terveys- ja
sosiaalipalvelut

310 kpl
hallinto- jA
TUKIPALVELUTOIMINTA
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Päijät-häme – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Päijät-Hämeen alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 7 900 yritystä. Suurimmat palkkojen ennakonpidätykseen, yhteisöveroon ja työnantajan sosiaaliturvamaksuihin liittyvät verovirrat syntyvät teollisuudesta,
tukku- ja vähittäiskaupasta sekä rakentamisesta. Teollisuus, jossa korostuu etenkin konepajateollisuus ja
elintarviketeollisuus, on maakunnassa selkeästi suurin verojen tilittäjä näissä veroluokissa tuplaten seuraavaksi suurimman toimialan eli tukku- ja vähittäiskaupan verokertymän. Suurimman verokertymän
tuottaa suuryritysten toiminta. Seuraavaksi nousee mikroyritysten ryhmä, jonka kokonaisveropotti jää
vain noin kolmanneksen suurista. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on
rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

7 900

yritystä

verot kokoluokittain

verot toimialoittain
150

150

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

142 milj� €

120

82 milj� €

90

57 milj� €

60

127,1 milj� €

90 milj� €

30
0

160 kpl
suuri

160 kpl
keskisuuri

440 kpl
pieni

kokoluokka tuntematon: 1 160 kpl

100

Lähde: tilastokeskus

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

66,0 milj� €
52,8 milj� €

50

5 990 kpl
mikro

34,7 milj� €
19,2 milj� €
11,8 milj� €

0

770 kpl
teollisuus

48 suuri veroselvitys

1150 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

1030 kpl
rakentaminen

890 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
teknineN toiminta

270 kpl
kuljetus ja
varastointi

300 kpl
hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

11,2 milj� €
1050 kpl
kiinteistöalan
toiminta

10,9 milj� €
200 kpl
rahoitus- ja
vakuutustoiminta

Lähde: tilastokeskus

Etelä-pohjanmaa – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Etelä-Pohjanmaalle kotipaikkansa on rekisteröinyt 8 070 yritystä. Toimialoista suurin veronmaksaja on
palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella teollisuus,
jonka kivijalkana toimii metalli-, elintarvike- ja puutuoteteollisuus. Tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen ovat seuraavaksi suurimmat toimialat. Etelä-Pohjanmaan verovirroissa painottuvat mikro- ja
pienyritykset. Se on yksi Suomen kolmesta maakunnasta, jossa mikroyritysten verokertymä on yrityskokoluokista suurin. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity
muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

8 070

yritystä

verot kokoluokittain

100
80

85 milj� €

84 milj� €

60

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

96 milj� €

49 milj� €

40
20

verot toimialoittain
100

0

180 kpl
suuri

120 kpl
keskisuuri

kokoluokka tuntematon: 880 kpl

100,6 milj� €

80

40

Lähde: tilastokeskus

32,8 milj� €
23,6 milj� €

20
0

6 420 kpl
mikro

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

60,3 milj� €

60

480 kpl
pieni

950 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

1130 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

970 kpl
rakentaminen

410 kpl
kuljetus ja
varastointi

18,2 milj� €
180 kpl
rahoitus- ja
vakuutustoiminta

15,0 milj� €
580 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

12,0 milj� €

11,6 milj� €

440 kpl

150 kpl

maa-, metsä- ja
kalatalous

informaatio ja
viestintä
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lappi – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Lapin maakuntaan kotipaikkansa on rekisteröinyt 8 260 yritystä. Suurin veronmaksaja on palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella teollisuuden toimiala,
jonka veturina toimii kaivosteollisuus. Seuraavaksi suurin toimiala on rakentaminen noin puolikkaalla verokertymällä teollisuuteen verrattuna. Lähelle samaa veropottia yltää tukku- ja vähittäiskauppa. Suuryritysten verokertymä on kokoluokkien perusteella suurin, mikro- ja pienten yritysten jäädessä siitä noin kolmanneksen. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle,
esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

8 260

yritystä

verot kokoluokittain
120
100

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

104 milj� €

80

67 milj� €

60

36 milj� €

40

kokoluokka tuntematon: 1 810 kpl

20
0

80

180 kpl
suuri

Lähde: tilastokeskus

130 kpl
keskisuuri

360 kpl
pieni

5 770 kpl
mikro

77,3 milj� €
Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

60
38,9 milj� €

40

30,1 milj� €

27,1 milj� €
18,1 milj� €

20
0

73 milj� €

410 kpl
teollisuus

50 suuri veroselvitys

760 kpl
rakentaminen

780 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

350 kpl
kuljetus ja
varastointi

40 kpl
kaivostoiminta ja
louhinta

16,1 milj� €

15,9 milj� €

440 kpl

570 kpl

majoitus- ja
ravitsemistoiminta

ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

10,6 milj� €
60 kpl
sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuolto

Lähde: tilastokeskus

pohjois-karjala – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Pohjois-Karjalan alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 5 130 yritystä. Toimialoista eniten verovirtoja
palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella tuottaa
teollisuus, joka perustuu etenkin metalli- ja muovituotteiden valmistukseen sekä metsäteollisuuteen.
Tukku- ja vähittäiskauppa yltää melkein samaan verokertymään teollisuuden kanssa. Kolmanneksi suurimpana palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen tilittäjänä
seuraa rakentaminen. Yrityskokojen perusteella suurin verovirta syntyy suuryritysten toiminnasta. Pienet
ja mikroyritykset jäävät suurten yritysten verokertymästä kumpikin reiluun puoleen. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

5 130

yritystä

verot kokoluokittain
120
100

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

106 milj� €

80

60 milj� €

60

41 milj� €

40
20
0

130 kpl
suuri

90 kpl
keskisuuri

340 kpl
pieni

kokoluokka tuntematon: 710 kpl

80

59 milj� €

3 850 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

77,5 milj� €
Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

61,4 milj� €

60

48,1 milj� €

40
20
0

13,2 milj� €
450 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

700 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

590 kpl
rakentaminen

290 kpl
terveys- ja
sosiaalipalvelut

11,4 milj� €
250 kpl
kuljetus ja
varastointi

10,3 milj� €

9,0 milj� €

150 kpl

450 kpl

informaatio ja
viestintä

ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

7,9 milj� €
620 kpl
kiinteistöalan
toiminta

suuri veroselvitys 51

kymenlaakso – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Kymenlaakson alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 6 180 yritystä. Maakunnan suurin veronmaksaja
palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella on teollisuus, jonka vetureina toimivat etenkin paperi- ja metalliteollisuus. Teollisuuden verokertymästä lähes
puoleen jää aloista seuraavaksi suurin verojen tilittäjä: rakentaminen. Tukku- ja vähittäiskauppa ja kuljetus ja varastointi seuraavat sitä lähes tasavahvuisina. Yrityskokojen perusteella suurimman veropotin tilittävät suuryritykset. Pienet ja mikroyritykset jäävät suurten yritysten verokertymästä noin 40 prosenttia.
Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi
Uudellemaalle.

yhteensä

6 180

yritystä

verot kokoluokittain
100

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

100 milj� €

80

62 milj� €

60

58 milj� €

45 milj� €

40
20
0

suuri

130 kpl

110 kpl

keskisuuri

pieni

360 kpl

kokoluokka tuntematon: 1 160 kpl

80

Lähde: tilastokeskus

76,7 milj� €
Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

60
42,2 milj� €

40

38,6 milj� €

36,2 milj� €
21,4 milj� €

20
0

4 430 kpl

mikro

10,5 milj� €
440 kpl
teollisuus

52 suuri veroselvitys

690 kpl
rakentaminen

870 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

480 kpl
kuljetus ja
varastointi

540 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

40 kpl
sähkö-, kaasu- ja
lämpöhuolto

8,3 milj� €

8,2 milj� €

210 kpl

140 kpl

hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

terveys- ja
sosiaalipalvelut

Lähde: tilastokeskus

kanta-häme – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Kanta-Hämeeseen kotipaikkansa on rekisteröinyt 6 950 yritystä. Suurin verojen tilittäjä palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella on toimialoista teollisuus,
joka perustuu etenkin kone- ja metallituoteteollisuuteen. Teollisuus ohittaa kuitenkin vain niukasti tukkuja vähittäiskaupan verokertymän. Rakentaminen jää näiden verovirtojen luojana toimialoista kolmanneksi, noin puoleen kaupan alasta. Yritysten kokoluokkien perusteella verokertymät ovat melko tasaväkisiä.
Suurten ja mikroyrityksen verokertymät ovat maakunnassa niukasti suurimmat. Tiedoissa ei ole mukana
alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

6 950

yritystä

verot kokoluokittain
80

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

76 milj� €

60

55 milj� €

63 milj� €

72 milj� €

40
20
0

110 kpl
suuri

120 kpl
keskisuuri

360 kpl
pieni

kokoluokka tuntematon: 1 170 kpl

5 180 kpl
mikro

Lähde: tilastokeskus

80
69,2 milj� €

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

60,5 milj� €

60
40

32,0 milj� €

20
0

550 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

1010 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

900 kpl
rakentaminen

16,3 milj� €

15,8 milj� €

330 kpl

630 kpl

kuljetus ja
varastointi

ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

12,0 milj� €

10,9 milj� €

10,7 milj� €

70 kpl

140 kpl

190 kpl

vesi- ja jätehuolto

rahoitus- ja
vakuutustoiminta

informaatio ja
viestintä

suuri veroselvitys 53

etelä-savo – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Etelä-Savon maakuntaan kotipaikkansa on rekisteröinyt 5 580 yritystä. Toimialoista suurin verojen tilittäjä on palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella
teollisuus, jonka veturina toimivat metsä- ja metalliteollisuus. Tukku- ja vähittäiskauppa sekä rakentaminen seuraavat teollisuutta verokertymällä mitattuna tasavahvoina toiseksi ja kolmanneksi suurimpina
toimialoina. Kummankin alan tilittämät verot ovat noin puolet teollisuuden veropotista. Etelä-Savo on
yksi Suomen kolmesta maakunnasta, jossa mikroyritysten palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja
työnantajan sosiaaliturvamaksujen kertymä on yrityskokoluokista suurin. Pienien yritysten verokertymä
on lähes samansuuruinen ja suurten ja keskisuurten yritysten verovirrat seuraavat myös lähellä perässä.
Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi
Uudellemaalle.

yhteensä

5 580

yritystä

verot kokoluokittain
60

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

50 milj� €

44 milj� €

55 milj� €

40 milj� €

40
20
0

suuri

160 kpl

130 kpl

keskisuuri

pieni

290 kpl

3 960 kpl

mikro

kokoluokka tuntematon: 1 050 kpl

50

49,0 milj� €

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

25,7 milj� €

25

25,7 milj� €

23,9 milj� €
14,5 milj� €

0

450 kpl
teollisuus
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680 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

560 kpl
rakentaminen

470 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

130 kpl
informaatio ja
viestintä

12,2 milj� €
150 kpl
terveys- ja
sosiaalipalvelut

8,1 milj� €

7,1 milj� €

240 kpl
kuljetus ja
varastointi

230 kpl
maa-, metsä- ja
kalatalous

Lähde: tilastokeskus

keski-pohjanmaa – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Keski-Pohjanmaan alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 2 730 yritystä. Teollisuus on toimialoista merkittävin veronmaksaja palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen
osuudella mitattuna. Sen perustana toimivat maakunnassa metalli-, kemia- ja elintarviketeollisuus. Tukku- ja vähittäiskauppa yltää verokertymällään toisiksi suurimmaksi toimialaksi tilittäen veroja vähän yli
puolet teollisuuden määrästä. Kuljetus- ja varastointiala ja rakentaminen seuraavat tasavahvoina aloista
seuraavina noin neljänneksellä suurimman toimialan eli teollisuuden verokertymästä. Yrityskoon perusteella lajiteltuna eniten palkkojen ennakonpidätystä, yhteisöveroa ja työnantajan sosiaaliturvamaksuja
syntyy suuryritysten toiminnasta. Mikroyrityksen ja pienten yritysten verokertymät seuraavat suuria noin
puolella määrällä. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity
muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

2 730

yritystä

verot kokoluokittain
80
60

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

62 milj� €

40

25 milj� €

30 milj� €

33 milj� €

20
0

suuri

70 kpl

90 kpl

keskisuuri

pieni

170 kpl

2 080 kpl

mikro

kokoluokka tuntematon: 320 kpl

60

56,3 milj� €
Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

40

33,4 milj� €

20

0

14,8 milj� €

250 kpl
teollisuus

Lähde: tilastokeskus

350 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

190 kpl
kuljetus ja
varastointi

13,0 milj� €
330 kpl
rakentaminen

5,5 milj� €

5,3 milj� €

220 kpl

50 kpl

maa-, metsä- ja
kalatalous

informaatio ja
viestintä

4,8 milj� €

180 kpl

ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

3,0 milj� €
60 kpl

terveys- ja
sosiaalipalvelut
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etelä-karjala – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Etelä-Karjalan alueelle kotipaikkansa on rekisteröinyt 4 930 yritystä. Veronmaksajista suurin toimiala on
palkkojen ennakonpidätyksen, yhteisöveron ja työnantajan sosiaaliturvamaksujen perusteella mitattuna
teollisuus. Etelä-Karjalassa onkin Euroopan tihein metsäteollisuuskeskittymä. Seuraavaksi suurin toimiala
on rakentaminen, joka jää näiden verojen kertymällään teollisuudesta noin neljänneksen. Sitä seuraa tukku- ja vähittäiskauppa, rakentamista viidenneksen pienemmällä veropotillaan. Etelä-Karjala on verovirtojen perusteella mikro- ja pienten yritysten maakunta. Etelä-Karjala on yksi Suomen kolmesta maakunnasta, jossa mikroyritysten verokertymä on yrityskokoluokista suurin. Pienien yritysten verokertymä on
lähes samansuuruinen, kun taas keskisuurten yritysten veropotti jää mikroyrityksistä reiluun puoleen ja
suurten yritysten vain reiluun kolmannekseen. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden
kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

4 930

yritystä

verot kokoluokittain
50

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

44 milj� €

48 milj� €

40

28 milj� €

30
20

18 milj� €

10
0

suuri

kokoluokka tuntematon: 730 kpl
60 kpl
130 kpl
keskisuuri

pieni

290 kpl

3 720 kpl

mikro

40
32,6 milj� €

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

25,3 milj� €
19,9 milj� €

20

13,5 milj� €
9,6 milj� €

0

310 kpl
teollisuus
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550 kpl
rakentaminen

730 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa

300 kpl
kuljetus ja
varastointi

480 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

7,9 milj� €
150 kpl
terveys- ja
sosiaalipalvelut

6,1 milj� €

5,5 milj� €

200 kpl
hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

660 kpl
kiinteistöalan
toiminta

Lähde: tilastokeskus

ahvenanmaa – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Ahvenanmaalle alueelle on rekisteröinyt 2 120 yritystä. Tilitettyjen verojen perusteella tarkasteltuna sen
toimialarakenne poikkeaa merkittävästi kaikista muista Suomen maakunnista. Eniten verovirtoja palkkojen ennakonpidätyksellä, yhteisöverolla ja työnantajan sosiaaliturvamaksuilla mitattuna tuottaa kuljetus- ja varastointiala ja tämän saarimaakunnan tärkein elinkeino onkin merenkulku. Teollisuus jää näissä
veropotillaan kuljetus- ja varastointialasta alle puoleen. Rahoitus- ja vakuutustoiminta ja tukku- ja vähittäiskauppa seuraavat verokertymillään kolmantena ja neljäntenä. Verovirroista valtaosa syntyy Ahvenanmaalla suuryrityksistä. Muut yrityskoot tilittävät yhteenlaskettuna veroja suuryritysten veromäärän verran
ja ovat toisiinsa verrattuna melko tasavahvuisia verojen tilittäjiä. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia
yrityksiä, joiden kotipaikka on rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

2 120

yritystä

verot kokoluokittain
60

59 milj� €
Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

40

21 milj� €

20
0

60 kpl
suuri

17 milj� €

60 kpl

110 kpl

keskisuuri

pieni

20 milj� €
1 640 kpl
mikro

kokoluokka tuntematon: 250 kpl
Lorem ipsum

50

44,6 milj� €
Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

25

19,3 milj� €
13,4 milj� €

0

90 kpl
kuljetus ja
varastointi

Lähde: tilastokeskus

100 kpl
teollisuus

170 kpl
rahoitus- ja
vakuutustoiminta

13,2 milj� €
8,0 milj� €

7,8 milj� €

330 kpl

90 kpl

170 kpl

tukku- ja
vähittäiskauppa

informaatio ja
viestintä

rakentaminen

3,2 milj� €
230 kpl
ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

2,2 milj� €

130 kpl

majoitus- ja
ravitsemistoiminta
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kainuu – palkkojen ennakonpidätykset, yhteisöverot ja sosiaaliturvamaksut
Kainuun maakuntaan kotipaikkansa on rekisteröinyt 2 430 yritystä. Verontilittäjien ykkönen on palkkojen
ennakonpidätyksellä, yhteisöverolla ja työnantajan sosiaaliturvamaksuilla mitattuna Kainuussa ainoana
Suomessa tukku- ja vähittäiskauppa. Teollisuus jää verokertymällään siitä kuitenkin vain niukasti, eikä kolmanneksi suurin toimiala, rakentaminenkaan, jää kauas taakse. Kainuun elinkeinoelämän kärjet ovat matkailu ja palvelut, teknologiateollisuus, biotalous ja kestävä kaivannaistoiminta. Verovirtojen luojina pienet
ja mikroyritykset ovat Kainuussa selkeästi kärjessä. Suuret ja keskisuuret yritykset jäävät omalla veropotillaan niistä reilusti alle puoleen. Tiedoissa ei ole mukana alueella toimivia yrityksiä, joiden kotipaikka on
rekisteröity muualle, esimerkiksi Uudellemaalle.

yhteensä

2 430

yritystä

verot kokoluokittain
30

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

27 milj� €

25 milj� €

20
10
0

10 milj� €

10 milj� €

40 kpl
suuri

40 kpl
keskisuuri

150 kpl
pieni

1 800 kpl
mikro

kokoluokka tuntematon: 400 kpl

15

13,1 milj� €

Ennakonpidätys palkoista
Yhteisövero
työnantajan sosiaaliturvamaksut

11,5 milj� €
9,9 milj� €

10

6,2 milj� €

5

0

290 kpl
tukku- ja
vähittäiskauppa
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170 kpl
teollisuus

250 kpl
rakentaminen

120 kpl
kuljetus ja
varastointi

4,3 milj� €

4,3 milj� €

4,3 milj� €

4,0 milj� €

160 kpl

110 kpl

60 kpl

120 kpl

maa-, metsä- ja
kalatalous

informaatio ja
viestintä

ammatillinen,
tieteellinen ja
tekninen toiminta

hallinto- ja
tukipalvelutoiminta

Lähde: tilastokeskus

Selvityksen tietojen
luokitteluja ja rajauksia
Selvitys kattaa Verohallinnon elinkeinoverotilastoista saatavat tiedot yhteisöveron maksajista ja kausiverotiedoista saatavat tiedot eri yritysmuotojen tilittämistä arvonlisäveroista, palkkojen ja osinkojen ennakonpidätyksistä ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta vuodelta 2015. Tiedot Keskuskauppakamarille on
toimittanut Tilastokeskus. Tiedot ympäristöveroista ja maahantuonnin arvonlisäveroista perustuvat Tilastokeskuksen julkisiin tilastoihin. Tiedot alkoholiverosta ja tupakkaverosta on saatu Tullilta. Korkotulojen
lähdeverot, puun myyntitulojen ennakonpidätykset ja muut valmisteverot perustuvat Verohallinnon julkiseen tietokantaan.
Verotiedot koskevat yrityksiä, jotka toimivat seuraavissa oikeudellisissa muodoissa: yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, muu kiinteistöosakeyhtiö, laivanisännistöyhtiö, osuuspankki, osuuskunta, vakuutuskassa, työttömyyskassa, säästöpankki, eläkesäätiö, työeläkekassa, hypoteekkiyhdistys, yhteisetuudet, verotusyhtymät, yhteisvastuullinen
pidätysvelvollinen, konkurssipesä, yhteismetsä, elinkeinoyhtymä, ulkomainen yhteisö ja ulkomaisen yhteisön sivuliike Suomessa.
Verotiedot eivät sisällä yksityisten elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiön yhtiömiesten maksamia tuloveroja. Näissä yritysmuodoissa yritystoiminnan tuloveroa ei makseta erikseen, vaan tuloverot maksetaan
yritystuloista sekä muista ansio- ja pääomatulojen lähteistä kertyvien tulojen yhteismäärän perusteella.
Verotiedot sisältävät pääosin yksityisten elinkeinonharjoittajien ja henkilöyhtiöiden maksamat ja tilittämät arvonlisäverot, ennakonpidätykset palkoista ja sosiaaliturvamaksut.
Yritykset on luokiteltu Tilastokeskuksen Toimialaluokitus 2008:n mukaisesti. Toimialakohtaisesta tarkastelusta on jätetty pois ne yritykset, joiden toimiala on tuntematon. Aluekohtaisessa tarkastelussa jokaiselta
alueelta on esitetty kahdeksan eniten veroja maksanutta ja tilittänyttä toimialaa. Rajaus oli tarpeen, sillä
Tilastokeskuksen käyttämien tietosuojapeittojen vuoksi pienistä toimialoista oli saatavilla vain puutteellisia tietoja. Yritysten lukumääristä annetut tiedot on esitetty kymmenen yrityksen tarkkuudella.
Yrityskoon luokittelu mikroyrityksiin, pieniin, keskisuuriin ja suuriin yrityksiin perustuu Euroopan komission suositukseen 6.5.2003:
OO Mikroyrityksessä henkilöstömäärä on alle 10 henkilöä ja liikevaihto tai taseen loppusumma enintään kaksi miljoonaa euroa.
OO Pienessä yrityksessä henkilöstömäärä on alle 50 henkilöä ja liikevaihto tai taseen loppusumma
enintään 10 miljoonaa euroa.
OO Keskisuuressa yrityksessä henkilöstömäärä on alle 250 henkilöä ja vuotuinen liikevaihto enintään
50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
OO Suurissa yrityksissä keskisuuren yrityksen rajat ylittyvät.
Alueluokitus perustuu Verohallinnon tietoon yrityksen kotipaikasta. Yrityksen kotipaikka on se 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 kotipaikka sijaitsee.
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