
 HE 177/2012 vp  
  
 

296232 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sijoitustoimin-
nan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 ja 
laiksi verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttami-
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta vero-
vuosina 2013—2015. Kohdeyhtiöstä riippu-
maton yksityinen sijoittaja voisi laissa sääde-
tyin edellytyksin vähentää pääomatulostaan 
50 prosenttia vuosina 2013—2015 lain voi-
maantulon jälkeen osakeyhtiöön sijoittaman-
sa osakepääoman määrästä. Vähennyksen 
vähimmäismäärä olisi 5 000 euroa ja enim-
mäismäärä 75 000 euroa vuodessa. Yksittäi-
nen sijoittaja voisi tehdä sijoituksia useam-
piin kohteisiin, jolloin vähennyksen enim-
mäismäärä olisi yhteensä 150 000 euroa vuo-
dessa. Kohdeyhtiön veronhuojennukseen oi-
keuttava sijoitusten enimmäismäärä olisi 
2 500 000 euroa 12 kuukauden aikana. 

Sijoitus tulee tehdä pieneen yritykseen. 
Pieni yritys määriteltäisiin yritykseksi, jolla 
on enintään 50 työntekijää ja jonka taseen 
loppusumma ja liikevaihto ovat alle kymme-
nen miljoonaa euroa. 

Vähennystä vastaava määrä palautettaisiin 
sijoittajan tuloon osakkeita myöhemmin luo-
vutettaessa. 

Verotusmenettelystä annettuun lakiin lisät-
täisiin säännös, jonka mukaan sijoituksen 
vastaanottaneen kohdeyhtiön olisi annettava 
sijoituksesta Verohallinnolle vuosi-ilmoitus. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Laki sijoitustoiminnan veronhuojennukses-
ta verovuosina 2013—2015 on tarkoitettu tu-
lemaan voimaan vuonna 2013 sen jälkeen, 
kun Euroopan unionin komissio on hyväksy-
nyt ehdotetun valtiontuen. Laki verotusme-
nettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta 
on tarkoitettu tulemaan voimaan samasta 
ajankohdasta. Lakien voimaantuloajankoh-
dasta säädettäisiin valtioneuvoston asetuksel-
la. Lakeja sovellettaisiin verovuosilta 2013—
2015 toimitettavissa verotuksissa lain voi-
maantuloajankohdasta alkaen. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Pääomatulojen ja luovutusvoittojen verotusta 
koskeva sääntely 

Tuloverolain (1535/1992) 29 §:n 1 momen-
tin mukaan luonnollisen henkilön ja kuolin-
pesän tulo jaetaan kahteen tulolajiin, jotka 
ovat pääomatulo ja ansiotulo. Tuloverolain 
32 §:ssä säädetään luonnollisen henkilön 
pääomatuloista, joita ovat omaisuuden tuotto, 
omaisuuden luovutuksesta saatu voitto ja 
muu sellainen tulo, jota varallisuuden voi-
daan katsoa kerryttäneen. Pääomatuloista 
maksetaan veroa valtiolle. Pääomatulojen ve-
roprosentti on 30. Yli 50 000 euron suuruis-
ten pääomatulojen osalta veroprosentti on 32. 
 
Luovutusvoittoihin liittyvät erityissäännökset 

Tuloverolain 10 §:n mukaan verovuonna 
Suomessa asunut henkilö on yleisen verovel-
vollisuuden perusteella verovelvollinen täältä 
ja muualta saamastaan tulosta. Osakeyhtiön 
osakkeiden luovutuksen perusteella synty-
västä luovutusvoitosta verovelvollisia ovat 
vain Suomessa yleisesti verovelvolliset hen-
kilöt. 

Luovutusvoittojen verotus perustuu pää-
sääntöisesti realisoituneen voiton verottami-
seen. Erityisesti sijoitustoimintaan ei liity 
yleisistä pääomaverotusta koskevista sään-
nöksistä poikkeavaa sääntelyä lukuun otta-
matta pienten, alle 1 000 euron suuruisten 
luovutusten ilmoittamisvelvollisuudesta va-
pauttamista. 

Luovutusvoiton veronalainen määrä laske-
taan siten, että saadusta luovutushinnasta vä-
hennetään luovutetun hyödykkeen hankinta-
meno sekä luovutuksesta aiheutuneet menot. 
Tuloverolain 46 §:n 1 momentin perusteella 
hankintamenona saa kuitenkin aina vähentää 
vähintään 20 prosenttia luovutushinnan mää-
rästä. Jos luovutettu hyödyke on omistettu 
vähintään kymmenen vuotta, vähennyksen 
vähimmäismäärä on 40 prosenttia hankinta-
hinnasta. 

Luovutusvoittoihin liittyviä erityissäännök-
siä sisältyy tuloverolain 48 §:ään, jossa sää-
detään verovapaista sukupolvenvaihdoksiin 
liittyvistä luovutusvoitoista, ja 49 §:ään, jos-
sa säädetään osittain verovapaista luovutus-
voitoista silloin, kun omaisuutta luovutetaan 
julkisyhteisöille. 

Luovutustappio on tuloverolain 50 §:n 
1 momentin perusteella vähennettävissä luo-
vutusvoitoista omaisuuden luovutusvuonna 
ja viitenä sitä seuraavan vuotena sitä mukaa 
kuin voittoa kertyy. Saman pykälän 3 mo-
mentin 3 kohdan mukaan luovutustappioon 
rinnastetaan sellainen arvopaperin arvonme-
netys, jota voidaan konkurssin tai muun sii-
hen verrattavan syyn vuoksi pitää lopullise-
na. Omaisuuden luovuttamisesta syntyvää 
tappiota ei oteta huomioon pääomatulojen 
alijäämähyvitystä vahvistettaessa. 

Tuloverolain 9 §:n mukaan Suomesta saa-
tua tuloa ei ole osakeyhtiön osakkeiden luo-
vutuksesta saatu tulo ellei kysymys ole osak-
keiden perusteella hallitusta huoneistosta 
saadusta tulosta. Tämä tarkoittaa, että jos ve-
rovelvollinen sisäisen lainsäädännön tai ve-
rosopimusmääräyksen perusteella ei enää ole 
verovelvollinen Suomessa, hän ei ole vero-
velvollinen osakkeiden luovuttamisesta syn-
tyvästä luovutusvoitosta. 
 
1.2 Euroopan unionin sääntely ja komis-

sion ratkaisukäytäntö 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä so-
pimuksessa tarkoitettu valtiontuki 

Valtiontuesta on säädetty Euroopan unio-
nin toiminnasta tehdyn sopimuksen, jäljem-
pänä SEUT, 107 artiklassa. Artiklan 1 koh-
dan mukaan jäsenvaltion myöntämä taikka 
valtion varoista muodossa tai toisessa myön-
netty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää 
kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuo-
tannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä 
osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väli-
seen kauppaan. Artiklan 107 säännös vastaa 
aiemmin voimassa ollutta Euroopan yhteisön 
perustamissopimuksen 87 artiklan säännöstä. 

Komissio on antanut valtiontukea koske-
vaan sääntelyyn liittyen useita tiedonantoja ja 
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suuntaviivoja. Valtiontukisääntöjen sovelta-
misesta yritysten välittömään verotukseen 
annetussa tiedonannossa (1998/C384/03) on 
tarkennettu verotuksen kautta kanavoitavan 
valtiontuen tunnusmerkkejä seuraavasti: 

— tuensaajien on saatava toimenpiteestä 
etua, joka keventää niiden taloutta yleensä 
rasittavia maksuja; 

— etuuden on oltava jäsenvaltioiden 
myöntämä tai valtion varoista myönnetty tu-
ki; 

— toimenpiteen tulee vaikuttaa kilpailuun 
ja jäsenvaltioiden väliseen kauppaan; 

— toimenpiteen on oltava erityinen tai va-
likoiva siten, että se suosii jotakin yritystä tai 
tuotannonalaa eikä valikoivuutta voida perus-
tella yleisen verojärjestelmän luonteella tai 
taloudellisella rakenteella. 

Arvioitaessa valtiontuen tunnusmerkkien 
täyttymistä verotustoimenpiteen osalta tär-
kein peruste liittyy tuen valikoivuuteen. Täl-
löin tarkastellaan sitä, muodostaako toimen-
pide poikkeuksen yleisestä verojärjestelmäs-
tä. Verotoimenpiteet, jotka ovat kaikkien jä-
senvaltion alueella toimivien taloudellisten 
toimijoiden saatavilla, ovat periaatteessa 
luonteeltaan yleisiä toimenpiteitä. Tällöin ne 
ovat yhtäläisin perustein kaikkien yritysten 
saatavilla eikä niiden soveltamisalaa ole ra-
joitettu. 

Jos verotoimenpiteen katsotaan olevan eri-
tyinen tai valikoiva siinä suhteessa, että se 
suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa eikä 
valikoivuutta voida perustella yleisen vero-
järjestelmän luonteella tai taloudellisella ra-
kenteella, verotoimenpide katsotaan vakiin-
tuneen menettelytavan ja oikeuskäytännön 
mukaan valtiontueksi. 

Vaikka toimenpide katsottaisiin valtiontu-
eksi, se voidaan kuitenkin katsoa yhteis-
markkinoille sopivaksi lähinnä perustamis-
sopimuksen 107 artiklan 3 kohdassa säädet-
tyjen poikkeusten nojalla. Hyväksyttävinä 
voidaan pitää muun muassa tukea jäsenvalti-
on taloudessa olevan vakavan häiriön pois-
tamiseen sekä tukea tietyn taloudellisen toi-
minnan tai talousalueen kehityksen edistämi-
seen. Komissio on antanut lukuisia tukimuo-
tokohtaisia tiedonantoja, suuntaviivoja ja 
puitteita sekä yleisen ryhmäpoikkeusasetuk-
sen, joissa on määrätty edellytyksistä, joiden 

perusteella valtiontuki voidaan katsoa yh-
teismarkkinoille soveltuvaksi. 
 
Valtiontuen suuntaviivat 

Komissio on antanut yhteisön suuntaviivat 
valtiontuesta pieniin ja keskisuuriin yrityk-
siin tehtävien riskipääomasijoitusten edistä-
miseksi (2006/C 194/02), jäljempänä riski-
pääomasuuntaviivat. Näissä suuntaviivoissa 
vahvistetaan edellytykset, joiden täyttyessä 
riskipääomasijoituksia edistävää valtiontukea 
voidaan pitää yhteismarkkinoille soveltuva-
na. Suuntaviivoissa selitetään, milloin on ky-
se SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetus-
ta valtiontuesta ja mitä kriteerejä komissio 
soveltaa arvioidessaan riskipääomatoimenpi-
teiden soveltuvuutta yhteismarkkinoille 
SEUT 108 artiklan 3 kohdan perusteella. 

Riskipääomasuuntaviivojen kohdassa 2.2. 
Määritelmät, businesenkeleillä tarkoitetaan 
varakkaita yksityishenkilöitä, jotka sijoittavat 
suoraan uusiin kasvaviin pörssissä noteeraa-
mattomiin yrityksiin, ja opastavat niitä. Ta-
vallisesti businesenkelit saavat vastineeksi 
osuuden yrityksen pääomasta, mutta ne saat-
tavat järjestää myös muuta pitkäaikaista ra-
hoitusta. 

Komissio on antanut asetuksen (EY) N:o 
800/2008, tiettyjen tukimuotojen toteamises-
ta yhteismarkkinoille soveltuviksi perusta-
missopimuksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti, 
jäljempänä yleinen ryhmäpoikkeusasetus. 
Asetuksessa vapautetaan ilmoittamisvelvolli-
suudesta riskipääoman muodossa myönnet-
tävä tuki silloin, kun sitä hallinnoidaan pää-
omasijoitusrahastossa, joka tavoittelee voit-
toa ja jota hoidetaan liiketaloudellisin perus-
tein. Tässä esityksessä ehdotettava riskipää-
omasijoitusta koskeva valtiontuki ei ole ylei-
sessä ryhmäpoikkeusasetuksessa mainittu il-
moitusvelvollisuudesta vapautettu toimenpi-
de, koska ehdotettava vähennys koskee yksi-
tyishenkilöiden henkilökohtaisia suoria sijoi-
tuksia kohdeyrityksiin. 

Unionin tuomioistuimen ratkaisussa Saksa 
v. komissio C-156/98 valtiontueksi katsottiin 
se välillinen etu, jonka pääomasijoituksen 
kohdeyhtiö sai sijoituksesta, jonka sijoittaja 
teki saadakseen verotuksessa hyväkseen luo-
vutusvoiton verovapauden. Riskipää-
omasuuntaviivojen kohdassa 3.2. komissio 
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toteaa, että suuntaviivoissa tarkoitetut toimet 
voivat muodostua tueksi kolmelle taholle. 
Toimenpiteet voivat olla tukea sijoittajille 
sekä järjestelyssä mahdollisesti mukana ole-
ville sijoitusrahastoille ja yrityksille, joihin 
varoja sijoitetaan. Etenkin silloin, kun sijoit-
tajien, sijoitusvälineiden tai sijoitusrahaston 
tasolla on kyse valtiontuesta, komissio kat-
soo, että tuki siirtyy sijoituskohteena oleviin 
yrityksiin ainakin osittain ja, että ne näin 
myös saavat tukea. 

Komissio on riskisijoittamista koskevassa 
päätöskäytännössään arvioinut riskisijoitta-
misen luonnetta valtiontukena. Merkittävää 
arviointia sisältyy komission valtiontukipää-
tökseen, C(2010)5244, Valtiontuki 
N 100/2010, joka koskee Alankomaissa voi-
massa olevaa riskisijoittamisen tukijärjestel-
mää. Päätöksessään komissio on linjannut 
riskipääomasijoitustoimenpiteen luonnetta 
suhteessa valtiontukeen silloin, kun veron-
huojennus myönnetään vain luonnollisille 
henkilöille näiden henkilökohtaisessa vero-
tuksessa. Komissio toteaa, että koska SEUT 
koskee vain yritystoimintana harjoitettua ta-
loudellista toimintaa, jossa tarjotaan markki-
noille palveluita tai tavaroita, sopimusta ei 
sovelleta yksityishenkilöiden harjoittamaan 
toimintaan silloin, kun toiminta ei ole luon-
teeltaan yritystoimintaa. Sijoittajan valtion 
varoista saama taloudellinen etu tulee kui-
tenkin välillisesti sijoituskohteena olevan yri-
tyksen hyödyksi, kun se saa lisäpääomaa, jo-
ta se ei ilman sijoittajan saamaa etua saisi. 
Yritykselle välillisesti myönnettävässä edus-
sa on toimenpiteen kokonaisarvioinnin perus-
teella kysymys valtiontuesta. 

Koska ehdotettava veronhuojennus on 
SEUT 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
valtiontukea, se on ilmoitettava komissiolle 
riskipääomasuuntaviivojen mukaan hyväk-
syttäväksi toimenpiteeksi ennen sen voi-
maansaattamista. Ilmoitusmenettely esi-
ilmoituksineen ja varsinaisine komission kä-
sittelyineen kestävät yleensä käytännössä 
puolesta vuodesta yhteen vuoteen. 

Riskipääomasuuntaviivoissa on todettu, et-
tä mikäli komissio on saanut täydellisen en-
nakkoilmoituksen, joka osoittaa, että kaikki 
tietyt suuntaviivoissa esitetyt ehdot täyttyvät, 
komissio pyrkii tekemään tuesta pika-arvion. 
Tästä säädetään 22 päivänä maaliskuuta 1999 

annetussa neuvoston asetuksessa N:o 
659/1999, joka koskee Euroopan yhteisöjen 
perustamissopimuksen 93 artiklan soveltami-
sen yksityiskohtaisia sääntöjä. 

Soveltuvuusedellytyksiksi suuntaviivoissa 
mainitaan muun muassa 

— sijoituserien enimmäismäärien noudat-
taminen, 

— kohdeyhtiöiden suuruuden määrittele-
minen, 

— oman pääoman ehtoisuuden noudatta-
minen 

— yksityisten sijoittajien osallistumisen 
edellyttäminen ja 

— tuettavien sijoituspäätösten perustumi-
nen perusteltuihin tuotto-odotuksiin ja liike-
taloudellisiin syihin. 

Viimeksi mainittu edellytys täyttyy suunta-
viivojen perusteella silloin, kun toimenpitei-
siin osallistuu merkittävä määrä yksityisiä si-
joittajia sijoituksin, jotka tehdään kohdeyri-
tysten pääomaan ja jokainen sijoitus perustuu 
liiketoimintasuunnitelmaan, jossa osoitetaan 
hankkeen elinkelpoisuus. Lisäksi kunkin si-
joituksen osalta on tehtävä selkeä ja realisti-
nen irtautumissuunnitelma. 

Komission valtiontukea koskevassa pää-
töksessä, C(2010)5244, Valtiontuki 
N 100/2010, joka koskee Alankomaiden il-
moittamaa yksityishenkilöitä koskevaa riski-
sijoitusjärjestelmää, komissio on ottanut tar-
kemmin kantaa liiketoiminta- ja irtautumis-
suunnitelmien sisältöön. Päätöksen kohdassa 
(17) todetaan, että Alankomaiden järjestel-
mässä edellytetään, että jokaisesta sijoituk-
sesta on laadittu ennen sijoituksen tekemistä 
liiketoimintasuunnitelma, joka sisältää yksi-
tyiskohtaiset tiedot tuotteista, myynnistä ja 
tuloskehityksestä. Näistä tiedoista on käytävä 
ilmi tuotteen toteuttamiskelpoisuus. Lisäksi 
edellytetään selkeän ja realistisen irtautumis-
suunnitelman laatimista. Yhtiön tilintarkasta-
jan on vahvistettava suunnitelmat. 

Päätöksen kohdassa (72) komissio toteaa 
johtopäätöksenään, että koska järjestelmässä 
edellytetään etukäteen jokaiselta kohdeyhti-
öltä liiketoimintasuunnitelmaa, josta ilmenee 
sen liiketoiminnan toteuttamiskelpoisuus ja 
varmistetaan sijoittajille sijoituksesta irtau-
tumismahdollisuus, voidaan todeta inves-
toinnin perustuvan riittäviin etukäteen laadit-
tuihin suunnitelmiin, joiden voidaan katsoa 
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täyttävän suuntaviivojen kohdissa 4.3.5. (b) 
ja (c) edellytettävien etukäteissuunnitelmien 
vaatimukset. 

Komission riskipääomasuuntaviivoissa 
edellytetään valtiontukia koskevien tukikat-
tojen noudattamista. Riskipääomasijoituksia 
vastaanottavan kohdeyhtiön saamia muita 
valtiontukia on supistettava 50 prosentilla 
kolmen sijoitusta seuraavan vuoden aikana, 
mikäli saatuja varoja käytetään samojen tu-
kikelpoisten kustannusten kattamiseen. Su-
pistamisvaatimus ei koske valtiontukia, jotka 
on vahvistettu komission tiedonannossa Yh-
teisön puitteet tutkimus- ja kehitystyöhön se-
kä innovaatiotoimintaan myönnettävälle val-
tiontuelle (EUVL C 323/1, 30.12.2006) tai 
komission asetuksessa (EY) N:o 800/2008, 
tiettyjen tukimuotojen toteamisesta yhteis-
markkinoille soveltuviksi perustamissopi-
muksen 87 ja 88 artiklan mukaisesti, yleinen 
ryhmäpoikkeusasetus. 

Komission suuntaviivoissa edellytetään 
noudatettavaksi useita menettelyvaatimuksia, 
jotka koskevat valtiontukien kasautumista, 
tukien supistamista kasautumistilanteissa ja 
tukien myöntämisen seurantaa. Lisäksi edel-
lytetään vuosittaista raportointia komissiolle 
riskipääomatoimenpiteen perusteella tehdyis-
tä sijoituksista ja sijoituksia saaneista yrityk-
sistä. Komissio voi pyytää lisätietoja myön-
netyistä tuista tarkistaakseen, onko tukitoi-
menpiteen hyväksymispäätöksessä asetettuja 
ehtoja noudatettu. 
 
1.3 Kansainvälinen kehitys ja käytäntö 

Yleistä 

Erilaisia riskipääomasijoittamiseen liittyviä 
verohuojennuksia on unionin jäsenvaltioissa 
käytössä Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Ir-
lannissa, Alankomaissa, Italiassa ja Portuga-
lissa. Ruotsissa on tammikuussa 2012 val-
mistunut asiaa koskeva työryhmämietintö, 
Skatteincitament för riskkapital, Statens offi-
ciella utredningar, SOU 2012:3. Yhdysval-
loissa riskipääomasijoittamista tuetaan ve-
ronhuojennuksilla useissa osavaltioissa. 

Riskipääomasijoittamisen veronhuojen-
nusmalleissa on lähtökohtaisesti kaksi vaih-
toehtoa: sijoitushetkellä annettavat huojen-

nukset ja luovutusvoittoverotuksessa myön-
nettävät huojennukset tai näiden yhdistelmät. 

Sijoitushetkellä annettavalla veronhuojen-
nuksella tarkoitetaan sijoitusvuonna sijoituk-
sen perusteella myönnettävää vähennystä 
pääoma- tai ansiotuloverotuksessa. Tällainen 
malli on käytössä Isossa-Britanniassa, Irlan-
nissa, Ranskassa sekä Alankomaissa. 

Luovutusvoittoverotuksessa annettava huo-
jennus tarkoittaa luovutusvoiton verovapaut-
ta kokonaan tai osittain. Tällöin yleensä edel-
lytetään tiettyä vähimmäisomistusaikaa. 
Edellytyksenä voi olla myös varojen uudel-
leensijoittaminen ehdot täyttävään kasvuyri-
tykseen. 
 
Iso-Britannia 

Isolla-Britannialla on ollut 1980-luvun 
alusta lähtien veronhuojennuksia yksityis-
henkilöille, jotka investoivat noteeraamatto-
miin yrityksiin. Tällä hetkellä on käytössä 
Enterprise Investment Scheme, jäljempänä 
EIS. EIS-säännösten tarkoituksena on helpot-
taa pienten, noteeraamattomien yritysten ul-
koisen pääoman hankintaa tarjoamalla erilai-
sia veronhuojennuksia yksityishenkilöille, 
jotka sijoittavat tällaisiin yrityksiin. 

Huojennukset koskevat vain sijoittajaa, jo-
ka ei ole intressiyhteydessä yritykseen. Ve-
rosta tehtävä vähennys tehdään tuloverotuk-
sessa noteeraamattomien uusien osakkeiden 
hankinnan yhteydessä. Vähennys on 30 pro-
senttia osakkeiden hankintahinnasta, korkein-
taan 100 000 puntaa. Investoinnit tai osa niis-
tä voidaan siirtää aiemmille verovuosille, jos 
huojennukselle annettu yläraja ei ylity kysei-
senä vuonna. Vuosittainen minimisijoitus on 
500 puntaa ja maksimisijoitus on 1 000 000 
puntaa. 

Sijoittajan tulee täyttää useita ehtoja saa-
dakseen veronhuojennuksen. Yksityishenki-
löllä ei saa olla kytköksiä EIS:iin oikeutta-
vaan yritykseen tai mihinkään sen tytäryhti-
öihin kahta vuotta ennen EIS-osakkeiden 
liikkeellelaskua eikä kolmea vuotta sen jäl-
keen tai kolmea vuotta ennen yrityksen toi-
minnan aloittamisesta. Sijoittaja ei voi olla 
yhtiön työntekijä, osakas tai kuulua yhtiön 
johtoon. Poikkeus tästä on businesenkeli, jol-
la ei ole välillistä tai välitöntä määräysvaltaa 
yhtiössä. Businesenkeli ei voi omistaa enem-
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pää kuin 30 prosenttia osakepääomasta eikä 
hänellä saa olla enempää kuin 30 prosenttia 
äänivallasta. Lisäksi sijoittajalle on mahdol-
lista saada osakkeiden myyntivoiton verova-
paus kolmen vuoden jälkeen siitä, kun EIS-
huojennus on annettu. Myös muiden hyö-
dykkeiden luovuttamisesta syntyneet luovu-
tusvoitot voidaan siirtää eteenpäin, jos tuotot 
investoidaan uusiin EIS-järjestelmään kuulu-
viin osakkeisiin. Jos yksityishenkilö lahjoit-
taa tai myy osakkeita kolmen vuoden kulues-
sa voitolla, kaikki saadut veronhuojennukset 
peritään takaisin ja tulo verotetaan uudelleen. 
Jos yksityishenkilö myy osakkeita tappiolla, 
huojennus peritään takaisin korottamalla 
myyntituottojen määrää 20 prosentilla. 

Jotta sijoitusten kohdeyritykset voivat kuu-
lua EIS-järjestelmään, yhtiöiden tulee har-
joittaa kaupallista liiketoimintaa. Vähennyk-
sen piiristä on lisäksi rajattu pois useita toi-
mialoja, kuten kiinteistöliiketoiminta, finans-
siala, oikeus- ja kirjanpitopalvelut ja maata-
lous. Yritysten tulee olla listaamattomia 
osakkeiden liikkeellelaskun aikana. Vähen-
nys koskee sijoituksia pieniin ja keskisuuriin 
yrityksiin, joilla tulee olla kiinteä toimipaik-
ka Isossa-Britanniassa. 

Kaikki sijoitettavat varat on sijoitettava yh-
tiöön rahana osakeannissa ja näin saadut ra-
hat on käytettävä kokonaan huojennukseen 
oikeutettuun liiketoimintaan kahden seuraa-
van vuoden aikana. 

Järjestelmää hallinnoi verohallinnon Small 
Company Enterprise Centre, SCEC, joka tar-
kistaa jokaisen sijoittajille suunnatun osake-
annin osalta, että kohdeyhtiö täyttää järjes-
telmään kuulumisen edellytykset. Sen jäl-
keen, kun SCEC on todennut, että suunniteltu 
osakeanti täyttää vaaditut ehdot, yhtiö saa ve-
rohallinnolta todistuksen, jonka se antaa 
mahdolliselle sijoittajalle verovähennyksen 
vaatimista varten. 
 
Irlanti 

Irlannissa on ollut käytössä veronhuojen-
nuksia riskipääomasijoittajille vuodesta 
1984. Tällä hetkellä käytössä ovat komission 
hyväksymät Employment and Investment In-
centive, EIIS, joka on yleinen riskipääoma-
kannustin ja sitä täydentävä Seed Capital 
Scheme, SCS, joka on uusille yrittäjille tar-

koitettu kannustinjärjestelmä. Molemmat 
ovat vuodelta 2011. EIIS järjestelmä on hy-
vin samankaltainen kuin Ison-Britannian EIS 
järjestelmä. Yksityishenkilön tekemän sijoi-
tuksen perusteella myönnetään sijoituksen 
määrästä 30 prosentin suuruinen enintään 
150 000 euron määräinen tuloveronhuojen-
nus. Vähennyksen saaminen edellyttää, että 
sijoittaja pitää hankkimansa osakkeet vähin-
tään kolmen vuoden ajan. Veronhuojennus 
on mahdollista siirtää vähennettäväksi seu-
raaville verovuosille, jos sijoitus ylittää 
150 000 euroa tai jos sijoittajalla ei ole sijoi-
tuksen tekemisvuonna tuloja, joista vähen-
nyksen voisi tehdä. Vähennys voidaan myön-
tää heti, jos kysymyksessä on jo olemassa 
oleva yhtiö ja neljän kuukauden jälkeen, jos 
kysymys on uudesta yrityksestä. Vähennyk-
sen määrää voidaan korottaa 11 prosentilla, 
jos sijoitus on kasvattanut yhtiössä olevien 
työntekijöiden määrää tai jos sijoitus on käy-
tetty tutkimus- ja kehitystyön rahoittamiseen. 
Järjestelmään ei kuulu luovutusvoittojen ve-
rovapautta. 

Sijoittajien tulee olla verovelvollisia Irlan-
nissa. Sijoittajan tulee olla riippumaton suh-
teessa kohdeyritykseen eli hän ei voi olla 
suoraan tai välillisesti yhtiön osakas. Osak-
kaalle ei ole asetettu erityisiä osaamiseen tai 
varallisuuteen liittyviä vaatimuksia tai hy-
väksymismenettelyä. 

Kohdeyhtiön tulee olla pörssissä noteeraa-
maton yhtiö. Sen tulee olla komission määrit-
telyjen mukainen pieni tai keskisuuri yritys, 
joka on rekisteröity Irlannissa tai sellainen 
ETA-valtiossa rekisteröity pääomayhtiö, joka 
harjoittaa kiinteässä toimipaikassa kaupallis-
ta toimintaa Irlannissa. Kohdeyhtiön tulee 
harjoittaa toimintaa tietyillä erikseen määrä-
tyillä toimialoilla. Yhtiön tulee käyttää saa-
mansa pääoma yhtiön toiminnan edistämi-
seen tietyn ajan kuluessa. Yhtiötä koskevien 
edellytysten tulee täyttyä vähintään kolmen 
vuoden ajan. 

Hankittaviin osakkeisiin ei saa liittyä eri-
tyisiä etuoikeuksia eikä niihin saa muuten-
kaan liittyä ehtoja, jotka poistaisivat sijoitta-
jan riskin. 

Kohdeyhtiön toimialasta riippuen sen on 
joillakin erityisillä toimialoilla hankittava 
määrätyiltä viranomaisilta hyväksyntä tai 
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lausunto siitä, että sijoitus voidaan ottaa ve-
rovähennyksen perusteeksi. 
 
Alankomaat 

Alankomaat sai 23 päivänä heinäkuuta 
2010 komissiolta luvan sallia veronhuojen-
nuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin teh-
tyjen sijoitusten perusteella. Tarkoitus oli, et-
tä veronhuojennukset tulisivat voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2011. Käyttöönotto on 
kuitenkin viivästynyt komission ottaessa asi-
an uudelleen käsittelyyn. Tämä johtuu siitä, 
että alun perin hyväksyttyyn järjestelmään on 
tehty muutoksia. 

Suunniteltu veronhuojennus annettaisiin 
yksityishenkilöille, jotka sijoittavat hollanti-
laiseen pieneen tai keskisuureen yritykseen 
tai pieneen tai keskisuureen ETA-alueella 
kotipaikkaansa pitävään yritykseen, jolla on 
kiinteä toimipaikka Alankomaissa. Sijoituk-
set yrityksiin voidaan tehdä suoraan tai eri-
tyisten rahastojen kautta. 

Huojennuksella annetaan poikkeus kaava-
maiseen pääomaverotukseen viitenä vuotena 
sekä verovähennys tuloverotuksessa, jonka 
määrä on 7,5 prosenttia tehdystä investoin-
nista, enintään 2 813 euroa. Huojennus 
myönnetään sekä suorissa sijoituksissa pie-
niin ja keskisuuriin yrityksiin että epäsuoris-
sa sijoituksissa rahastojen kautta. Tällöin 
edellytetään, että rahasto investoi vähintään 
70 prosenttia pääomastaan pieniin ja kes-
kisuuriin yrityksiin. 

Kohdeyhtiön osakkeiden on oltava notee-
raamattomia, ja huojennukseen oikeuttava 
osakeanti ei saa ylittää 1,5 miljoonaa euroa 
vuodessa. Jos osakkeet myydään alle kolmen 
vuoden omistusajan kuluttua, lakkaa vähen-
nysoikeus taannehtivasti. Yrityksellä, joka 
suorittaa osakeannin, ei saa olla taloudellisia 
ongelmia eikä se voi toimia tietyillä toimi-
aloilla, muun muassa laivanrakennus-, hiili- 
tai terästeollisuudessa. 

Jokaisen sijoituksen on perustuttava tilin-
tarkastajan todentamaan liiketoiminta- ja ir-
tautumissuunnitelmaan. 
 
Ranska 

Ranskassa yksityishenkilö, joka sijoitti en-
nen 31 päivä joulukuuta 2012 tietyt ehdot 

täyttäviin pieniin ja keskisuuriin uusiin tai jo 
toimiviin yrityksiin, on oikeutettu veronhyvi-
tykseen, joka on 25 prosenttia sijoituksen 
määrästä. Enimmäissijoitus on 20 000 euroa 
vuodessa, tai jos sijoitus on tehty 1 päivä 
tammikuuta 2009 alkaen pieniin yrityksiin, 
maksimisijoitus on 50 000 euroa. Sijoituksen 
se osa, joka ylittää vuosittaisen maksimisijoi-
tuksen, voidaan siirtää seuraaville neljälle 
vuodelle. 

Kohdeyrityksen tulee olla kasvuyritys. Tätä 
kriteeriä arvioidaan työntekijöiden lukumää-
rän kasvulla. Yrityksen henkilöstömäärän tu-
lee olla kasvanut 15 prosentilla kahden edel-
lisen vuoden aikana, jotta sitä voidaan pitää 
huojennuksen kohteena. 

Osakkeet on omistettava vähintään viisi 
vuotta. Jos omistusaika ei täyty, huojennus 
peritään takaisin. 

Lisäksi Ranskassa verovelvolliset yksityis-
henkilöt voivat sijoittaa osakesäästörahas-
toon, joka sijoittaa varansa osittain innovatii-
visiin yrityksiin ja osittain paikallisiin tai 
alueellisiin yrityksiin. Osakesäästörahastoon 
sijoittaminen oikeuttaa tietyin edellytyksin 
veroetuihin, muun muassa sijoituksen luovu-
tusvoiton verovapauteen. 
 
1.4 Nykytilan arviointi 

Riskipääomasijoitukset Suomessa 

Merkittävimmät julkisia varoja kanavoivat 
riskirahoittajat Suomessa ovat Finnvera Oyj, 
Suomen Teollisuussijoitus Oyj ja Tekniikan 
edistämissäätiö, Tekes. Suomeen on lisäksi 
perustettu riskipääomasijoitusrahasto, Aloi-
tusrahasto Vera Oy, joka aloitti toimintansa 
vuoden 2005 alusta. Komissio hyväksyi ra-
hastoa koskevan valtiontukitoimen päätök-
sellään N 395/2007. Kyseessä on Finnveran 
tytäryhtiö, joka teki suoria sijoituksia vuonna 
2011 noin yhdeksällä miljoonalla eurolla ja 
rahastosijoituksia neljällä miljoonalla eurolla, 
joista osa kanavoitui alkaville yrityksille. 
Samanaikaisesti Averan kanssa yksityishen-
kilöt sijoittivat noin kymmenen miljoonaa 
euroa. Finnveran arvion mukaan sen rekiste-
röimien 140 yksityishenkilösijoittajan lisäksi 
Suomesta löytyisi tällä hetkellä saman verran 
muiden yksityisten henkilöiden tekemiä sijoi-
tuksia. 
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Valtion harjoittamaa sijoitustoimintaa kos-
kevan työnjaon mukaan alkuvaiheen yritys-
ten sijoitustoiminta sekä suorat että rahastosi-
joitukset kuuluvat Finnveralle. Alkavien yri-
tysten kasvuvaiheen sijoitustoiminta kuuluu 
Teollisuussijoitukselle, joka teki vuonna 
2011 suoria kasvusijoituksia 13 miljoonalla 
eurolla ja antoi rahastositoumuksia 15 mil-
joonalla eurolla. Tekes myönsi vuonna 2011 
nuorille innovatiivisille yrityksille avustusta 
32,6 miljoonaa euroa ja samoille yrityksille 
tutkimus- ja tuotekehitystukea 16,3 miljoo-
naa euroa, josta 15,8 miljoonaa euroa oli lai-
naa. 

Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman 
kasvu- ja omistajayrittäjyyden seurantatyö-
ryhmän raportissa, (työ- ja elinkeinoministe-
riön julkaisuja 42/2009,) on kasvuyrittäjyy-
den puute koettu Suomessa keskeiseksi elin-
keino- ja innovaatiopoliittiseksi ongelmaksi. 
Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, ETLA:n, 
työ- ja elinkeinoministeriölle 3 päivänä syys-
kuuta 2009 laatimassa selvityksessä todetaan, 
että suomalaisista yrityksistä viisi prosenttia 
täyttää kansainvälisissä vertailuissa käytetyn 
kasvuyrityksen määritelmän. Tällöin on ky-
symys yrityksestä, jonka henkilöstön vuotui-
nen kasvu on keskimäärin yli 20 prosenttia 
kolmen vuoden aikana. Tulos on kansainväli-
sesti vertailtuna tyypillinen tulos. Sen sijaan 
yritysten kasvuhalukkuus näyttäisi olevan 
Suomessa muita maita alhaisempi. 

Yrityksen koon kasvettua rahoitusta voi 
saada myös niin sanotuilta Private equity 
-markkinoilta, joilla toimijoina ovat usein 
kansainväliset pääomasijoittajat. Pääomasi-
joittajat eivät kuitenkaan yleensä sijoita al-
kuvaiheen riskipitoisiin yrityksiin, vaan tule-
vat mukaan vasta myöhemmin. Private equi-
ty -markkinoiden koko Suomessa on noin 
350 miljoonaa euroa. 

Laissa valtionavustuksesta yritystoiminnan 
kehittämiseksi (1336/2006) säädetään, että 
lain tarkoituksena on edistää taloudellista 
kasvua, työllisyyttä sekä muita elinkeinopo-
liittisia tavoitteita myöntämällä avustuksia 
erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten 
kasvua, kehittämistä ja perustamista edistä-
viin hankkeisiin. Lain mukaisia avustuksia 
suunnataan korkeatasoisiin, yritystoimintaa 
edistäviin hankkeisiin tavoitteena yritysten 
pitkän aikavälin kilpailukyvyn parantaminen. 

Aloittavien yritysten rahoitus on pitkälti 
julkisen rahoituksen varassa, ja ongelma on 
nimenomaan yksityisten sijoittajien vähäi-
syys. Potentiaalinen yksityinen sijoittajaryh-
mä alkaviin yrityksiin ovat yksityishenkilöt, 
jotka jo sijoittavat varallisuuttaan muihin si-
joitusluokkiin, mutta eivät alkaviin yrityksiin 
niiden riskialttiuden vuoksi. Valtion riskira-
hoittajat kohdistavat rahoituksensa tyypilli-
sesti tarkoin valikoiden harvalukuiseen mää-
rään yrityksiä ja kohtuullisen suurina määri-
nä yritystä kohden, kun taas yksityissijoittajat 
kattavat huomattavasti laajemman joukon 
yrityksiä ja sijoittavat vastaavasti pienempiä 
määriä. Näin valtion suora riskirahoitus ja 
yksityishenkilöiden sijoitukset täydentävät 
toisiaan. Yksityishenkilöt tuovat lisäksi yri-
tyksiin kokemukseen perustuvaa alkavaan 
kasvuun tarvittavaa osaamista, mikä puuttuu 
valtion riskirahoittajilta. 

Suomessa businesenkeleille tai muille kas-
vuyrityksiin sijoittaville yksityissijoittajille ei 
ole säädetty erityiskannustimia tai huojen-
nuksia verolainsäädännössä, vaan valtiontuki 
on myönnetty suorana tukena tai korkotuke-
na. Siemen- tai kasvuvaiheen yritykseen teh-
tävän riskisijoituksen verokohtelu määräytyy 
siten samalla tavalla kuin muidenkin sijoitus-
ten verokohtelu. 
 
2  Keskeiset  ehdotukset  

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus päätti 
22 päivänä maaliskuuta 2012 osana kehysrii-
hipäätöstä toteuttaa vuosina 2013—2015 
voimassa olevan määräaikaisen yksityishen-
kilöitä riskipääoman sijoittamiseen kannus-
tavan verovähennyksen. 

Vähennyksen käyttöön ottamiseksi ehdote-
taan säädettäväksi laki sijoitustoiminnan ve-
ronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015. 
Lailla luotaisiin uusi veronhuojennus, jonka 
toteuttaminen edellyttää erityisten ehtojen 
täyttämistä ja unionin valtiontukitukisään-
nösten laajaa huomioon ottamista. Tämän 
vuoksi siitä on tarpeen säätää omassa erillis-
laissaan. 

Huojennuksen tavoite on saada lisää pää-
omaa alkuvaiheessa oleviin kasvuyrityksiin, 
jotka eivät yhtiön riskipitoisuuden vuoksi tai 
muista syistä saa riittävästi esimerkiksi 
pankkirahoitusta. Businesenkeleille kohdis-
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tettavan veronhuojennuksen tavoitteena on 
edistää pääomasijoitusten ja liiketoiminta-
osaamisen siirtymistä pieniin alkaviin yrityk-
siin. Kuten edellä on esitetty, alkavien yritys-
ten ongelmana on pidetty liian vähäistä yksi-
tyissijoittajien määrää sekä erityisesti kan-
sainvälisen liiketoimintaosaamisen puutetta. 
Veronhuojennuksen tarkoituksena olisi lisätä 
yksityisen pääoman tarjontaa alkavien yritys-
ten rahoituksessa. Tarkoituksena olisi erityi-
sesti, että sijoittajat olisivat kokeneita liike-
elämän ammattilaisia, jotka antaisivat yrityk-
sen käyttöön pääoman lisäksi liiketoiminta-
osaamistaan. 
 
Veronhuojennuksen saaja ja sijoitus yhtiön 
osakepääomaan 

Uudella veronhuojennuksella tavoitellaan 
kahta asiaa: pääoman saamista kasvavaan, 
alkuvaiheen yritykseen sekä liiketoiminta-
osaamisen saamista yhtiön käyttöön. Yritys-
ten kasvun esteenä on pidetty paitsi rahoituk-
sen puuttumista, myös liian vähäistä kan-
sainvälistä liiketoimintaosaamista. Bu-
sinesenkeli voisi toimia yhtiön neuvonanta-
jana tai hallituksen jäsenenä. 

Verolainsäädännössä ei ole mahdollista 
määritellä businesenkelisijoittajaa siten, että 
myönnettävä huojennus rajattaisiin sijoittajan 
erityisominaisuuksien, kuten osaamisen, ko-
kemuksen tai ammattitaidon perusteella. 
Myöskään muiden maiden verokannustimis-
sa ei ole tätä tehty. Sijoittajalle asetettu ainoa 
kriteeri on yleensä se, että sijoittaja ei voi 
kuulua sijoituksen kohteena olevan yhtiön tai 
sen osakkaiden lähipiiriin. Koska huojennuk-
sen tarkoitus on kannustaa sijoittajia myös 
tuomaan omaa henkilökohtaista osaamistaan 
sijoituskohteen toimintaan, huojennuksen 
saaja on syytä rajata vain luonnollisiin henki-
löihin, eikä huojennusta saa yhtiön kautta 
tehdyistä sijoituksista. 

Koska businesenkelisijoittajaa ei pystytä 
verolainsäädännössä määrittelemään, huo-
jennus olisi yleinen veronhuojennus kaikille 
määrätynlaisiin yhtiöihin sijoittaville henki-
löille. Jotta bisnesenkelit saataisiin sitoutu-
maan yhtiöön ja tuomaan sinne osaamisensa, 
sijoitukselta on edellytettävä suhteellisen 
korkeaa alarajaa. EU:n valtiontukisäännökset 

edellyttävät, että huojennukseen oikeuttavalle 
sijoitukselle tulee asettaa myös yläraja. 

Vähennyksen määrä olisi 50 prosenttia 
kohdeyhtiöön sijoitetun uuden osakepää-
oman määrästä. Vähennyksen määrä olisi 
vähintään 5 000 euroa ja enintään 75 000 eu-
roa. Vähennyksen saisi siten 10 000—
150 000 euron suuruisista sijoituksista. Yk-
sittäinen sijoittaja voisi sijoittaa useampaan 
kohdeyhtiöön. Tällöin vähennyksen määrä 
olisi 150 000 euroa ja vähennyksen perustee-
na oleva sijoitusten yhteismäärä olisi 250 000 
euroa. Kohdeyhtiö voisi vastaanottaa sijoi-
tuksia yhteensä 2 500 000 euroa vuoden ai-
kana. 

Muissa valtioissa käytössä olevissa järjes-
telmissä sijoitus vastaa yleensä enintään 
30 prosenttia yhtiön osakkeista ja sijoitus 
tehdään osakeannissa merkittävinä uusina 
osakkeina. Huojennukseen oikeuttava osake-
sijoitus ehdotetaan tehtäväksi rahana sijoi-
tuksen kohdeyhtiön osakepääomaan ja sijoi-
tus rajattaisiin koskemaan sellaisia osakkeita, 
joihin ei voi liittyä mitään erityisiä taloudelli-
sia oikeuksia, kuten poikkeuksellista oikeutta 
osinkoon tai jako-osuuteen yhtiön purkautu-
essa. 

Kannustin rajattaisiin koskemaan vain vä-
hemmistösijoituksia, joiden kautta aloitus-
vaiheessa olevat yritykset voivat saada tarvit-
tavaa pääomaa ulkopuolisen tekemistä sijoi-
tuksista. Koska sijoittajan ei ole tarkoitus olla 
yhtiössä toimiva pääasiallinen yrittäjä, vaan 
liiketoimintaosaamistaan ja rahoitusta tuova 
yhtiön ulkopuolinen sijoittaja, vähennys ei 
koske yrityksen aikaisempaa omistajaa. Si-
joittajan omistuksen pitäisi olla alle 50 pro-
senttia yhtiön osakepääomasta eikä sijoitta-
jalla saisi olla määräämisvaltaa yhtiössä ää-
nivallan tai muullakaan perusteella. 

Sijoituksen olisi tarkoitus olla yhtiön käyt-
töön tulevaa uutta pääomaa. Verovähennystä 
ei ole perusteltua myöntää silloin, kun koh-
deyhtiöllä ei ole pääoman tarvetta. Tällaises-
ta tilanteesta olisi kysymys silloin, kun yhti-
östä olisi jaettu varoja osakkaille. Verovä-
hennyksen edellytykseksi olisi asetettava, et-
tä yhtiöstä ei olisi viimeisen kolmen vuoden 
kuluessa jaettu osakkaille muita kuin osin-
gonjakoon perustuvia varoja. 

Vähentämättä jäävää sijoituksen osuutta ei 
otettaisi huomioon laskettaessa tuloverolain 
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60 §:n mukaista alijäämähyvitystä eikä pää-
omatulolajin tappiota. Jos tätä rajausta ei 
tehdä, tulisi vähennys pääomatulojen puuttu-
essa vähennettäväksi osittain ansiotulojen ve-
rotuksessa. 
 
Kohdeyhtiö 

Valtiontukisäännösten mukaan valtiontuki 
saa kohdistua pieneen yritykseen sen siemen- 
käynnistys- ja laajentamisvaiheessa. Jotta tu-
ki voidaan kohdistaa aloittavan yrityksen 
kaikkiin kehitysvaiheisiin, veronhuojennus 
rajattaisiin koskemaan listaamattomia pieniä 
osakeyhtiöitä. 

Kohdeyhtiön tulisi harjoittaa elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain mukaista 
elinkeinotoimintaa. Unionin valtiontukisään-
nöt edellyttävät, että tukea ei myönnetä lai-
vanrakennusteollisuuteen eikä hiili- tai teräs-
teollisuuteen. Veronhuojennuksen tarkoitus 
on nimenomaan kannustaa pääoman sijoitta-
mista uuteen innovatiiviseen liiketoimintaan, 
jolla on muutoin vaikeuksia saada tarvittavaa 
aloituspääomaa. Sen vuoksi ehdotetaan, että 
huojennuksen soveltamisalan ulkopuolelle 
rajataan myös kiinteistöliiketoiminta, luotto-
laitos- ja vakuutusliiketoiminta sekä osake- 
ja rahoitusmarkkinoilla tapahtuva sijoitus-
toiminta. 

Kohdeyhtiön tulisi olla aidosti uusi yritys, 
joka harjoittaa uutta liiketoimintaa. Tästä 
syystä se ei voisi olla yritys, joka on perustet-
tu jatkamaan aikaisemmin harjoitettua toi-
mintaa esimerkiksi elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain mukaisten yritysjärjestely-
jen, sulautumisen, jakautumisen tai liiketoi-
mintasiirron avulla. 

Koska tarkoitus on, että tehty sijoitus olisi 
yhtiön käyttöön tulevaa lisäpääomaa, edelly-
tettäisiin, että sijoitus tehdään osakeannissa 
merkittävinä uusina osakkeina ja sijoitus yh-
tiöön tehdään rahasuorituksena. 
 
Verovähennyksen lukeminen tuloksi 

Sijoitushetkellä saatavan vähennyksen 
määrällä oikaistaisiin osakkeiden hankinta-
menoa, kun osakkeista luovutaan tai niiden 
arvo todetaan lopullisesti menetetyksi. Oikai-
su tapahtuisi siten, että luovutusvoittoa las-
kettaessa verotuksessa vähennetty määrä li-

sättäisiin luovutusvoiton tai -tappion mää-
rään. Tarkoituksena on, että vähennyksestä ei 
tule lopullista veroetua. 

Luovutusvoittoverotus voi jäädä toteutu-
matta siksi, että sijoittaja muuttaa Suomesta 
ulkomaille ja hän ei enää ole Suomessa ylei-
sesti verovelvollinen. Tämän takia verovä-
hennys luettaisiin tuloksi verotuksessa myös 
silloin, kun vähennyksen saanut luonnollinen 
henkilö muuttaa pois Suomesta. 

Vähennys luettaisiin vastaavasti tuloksi sil-
loin, kun osakas lahjoittaa osakkeet, jotta sii-
tä ei tulisi lopullista huojennusta. Näissä ti-
lanteissa vähennyksen lukeminen tuloksi oli-
si perusteltua, koska sijoituksen tehneen si-
joittajan ei enää katsottaisi sitoutuvan kohde-
yhtiön opastamiseen tämän liiketoiminnassa. 
Sijoittajan kuollessa ennen luovutusta vähen-
nys luettaisiin sijoittajan kuolinvuoden pää-
omatuloksi. 

Vähennys luettaisiin tuloksi myös silloin, 
kun yhtiö kolmen vuoden aikana sijoituksen 
tekemisen jälkeen jakaisi varoja osakkailleen 
joko alentamalla osakepääomaansa tai muul-
la tavalla. Tuloksi lukeminen ei koskisi tilan-
teista, joissa yhtiö jakaa voittovarojaan ta-
vanomaisesti osinkona. 
 
Erityisiä säännöksiä 

Vähennys ehdotetaan toteutettavaksi vero-
tuksen toimittamisen yhteydessä. Vähennyk-
seen sovellettaisiin verotusmenettelystä an-
netun lain (1558/1995) säännöksiä. Vähen-
nystä vaadittaisiin erikseen veroilmoituksen 
yhteydessä. Lakiin lisättävän säännöksen no-
jalla sijoituksen vastaanottaneen kohdeyhtiön 
olisi annettava Verohallinnolle vuosi-
ilmoitus vähennykseen oikeuttavasta sijoi-
tuksesta. 

Huojennus kohdistuisi nuorten aloitusvai-
heessa olevien yritysten toiminnan rahoitta-
miseen, jota nykyisin tuetaan julkisin varoin 
valtionavustuslain (688/2001) nojalla. Valti-
onavustuslain 7 §:n mukaan valtionavustuk-
sen myöntämisen edellytyksenä on, että tar-
koitus, johon valtionavustusta haetaan, on 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävä. Valtion-
avustuslakia ei kuitenkaan lain 3 §:n mukaan 
sovelleta verojen tai muiden saamisten mak-
suhelpotuksiin tai -vapautuksiin. 
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Ehdotettu huojennus tulisi olemaan suorien 
tukien kanssa vaihtoehtoinen tukimuoto. Täs-
tä syystä ehdotetaan valtionavustuslainsää-
däntöä vastaavasti säädettäväksi siten, että 
huojennusta ei myönnettäisi sellaiselle koh-
deyhtiölle, jonka toimintaa ei voida pitää val-
tionavustuslaissa tarkoitetulla tavalla yhteis-
kunnallisesti hyväksyttävänä. 
 
Valtiontukien kasautuminen ja valvonta 

Nuorille kasvuvaiheessa oleville yrityksille 
saatetaan myöntää useita suoria valtion tai 
kunnan tukia muun muassa Finnvera Oyj:n, 
Suomen Teollisuussijoitus Oyj:n ja Tekesin 
toimesta. Tämän vuoksi olisi lakiin otettava 
säännökset valtiontukien kasautumisen seu-
rannasta ja tukien rajoittamisesta kasautumis-
tilanteissa. 

Veronhuojennus olisi vaihtoehtoinen tuki-
muoto samoihin kustannuksiin saatavilla ole-
vien muiden julkisten tukien kanssa. Yritys 
valitsisi erilaisista tukimuodoista tilantee-
seensa sopivimman. 

Tukien valvonnan tehostamiseksi komissio 
edellyttää tukien saajien julkistamista. Vero-
hallinto seuraisi tukien myöntämistä ja jul-
kaisisi luetteloa sijoitusten saajista. Lisäksi 
komissio edellyttää, että luettelo sijoitusten 
saajista julkaistaan myös komission internet-
sivuilla. 
 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Vaikutukset valtiontalouteen 

Suomen bisnesenkelien verkosto, Finnish 
Business Angels Network (FiBAN), arvioi 
Suomessa olevan noin 300—400 bisnesenke-
liä. Ehdotetun vähennyksen kohdistuessa 
myös muiden henkilöiden kuin perinteisten 
riskisijoittajien veronhuojennukseksi, arvioi-
daan huojennuksesta hyötyvien sijoittajien 
määräksi noin 3 000 henkilöä. Huojennuksen 
perusteella pieniin yhtiöihin tehtävien pää-
omasijoitusten arvioidaan lisääntyvän vuosi-
na 2013—2015. Veronhuojennuksen arvioi-
daan pienentävän valtion verotuloja noin 

12 miljoonalla eurolla vuodessa vuosina 
2013—2015. Verotulojen menetys olisi lo-
pullinen vain niiden sijoitusten osalta, joissa 
kohdeyhtiön osakkeita ei koskaan luovuteta 
ja joissa kohdeyhtiö ei lopeta elinkeinotoi-
minnan harjoittamista. Tästä johtuen merkit-
tävä osa verotuottojen menetyksistä vuosina 
2013—2015 palautuu valtiolle verotuloina 
tulevien 10—20 vuoden kuluessa. Koska ve-
rovähennys tehdään vain valtionverotukses-
sa, esityksellä ei ole vaikutusta kuntien eikä 
seurakuntien verotuloihin. 
 
3.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutuk-

set 

Vähennyksen toteuttaminen ja valvonta li-
säisivät Verohallinnon työmäärää. Erityisesti 
valtiontukivalvonnan toteuttaminen olisi Ve-
rohallinnon henkilö- ja muut resurssit huo-
mioon ottaen hyvin vaativa ja huonosti Ve-
rohallinnon toimialaan sopiva tehtävä. Valti-
ontukien kasautumisen valvontaa varten on 
tällä hetkellä jo olemassa organisaatiot, joi-
den tehtäviin valvonta luontevasti kuuluu. 
Koska ne eivät kuitenkaan toimita verotusta, 
niiden asiantuntemusta ei voida hyödyntää 
verotuksen muodossa myönnettävän valtion-
tuen valvonnassa. 

Veronhuojennuksen toteuttaminen aiheut-
taisi merkittävää hallinnollista lisätaakkaa 
sekä sijoitusten kohdeyrityksille että viran-
omaisille. 

 
 

4  Asian valmiste lu 

Asia on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausun-
not Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:ltä, 
Fiban-Suomen Yksityissijoittajat ry:ltä, Kes-
kuskauppakamarilta, Perheyritysten liitto 
ry:ltä, Suomen Veroasiantuntijat ry:ltä, Suo-
men pääomasijoittajayhdistys ry:ltä, Suomen 
Taloushallintoliitto ry:ltä, Suomen Yrittäjät 
ry:ltä, Tietosuojeluvaltuutetun toimistolta, 
työ- ja elinkeinoministeriöltä, Valtion talou-
dellinen tutkimuskeskus VATT:lta, Verohal-
linnolta, Veronmaksajain Keskusliitto ry:ltä 
ja professori Heikki Niskakankaalta. Lau-
sunnoissa esitettyjä näkökohtia on otettu 
huomioon hallituksen esityksen valmistelus-
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sa soveltuvin osin, muun muassa siten, että 
omistusosuusosuuden 20 prosentin vähim-
mäisosuusvaatimuksesta on luovuttu, vero-
vähennyksen lukeminen tuloksi on vastik-
keellisissa luovutuksissa muutettu otettavaksi 
huomioon hankintamenon oikaisuna ja sijoit-
tajan osallistuminen jatkosijoituskierroksille 
on tehty mahdolliseksi. Lisäksi on muutettu 
valtiontukien kasautumista ja supistamista 
koskevaa säännöstä. 
 
 
 

5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Esitys liittyy valtion vuoden 2013 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Veronmaksun lykkäämistä koskeva sään-
nöstö on ehdotettu korvattavaksi uudella 
maksujärjestelysäännöstöllä hallituksen esi-
tyksessä HE 76/2012 vp. Kyseisen ehdotuk-
sen perusteella mahdollisesti tehtävät lain-
säädäntömuutokset on otettava huomioon 
tämän lakiehdotuksen säännöksissä. 

 
 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotuksen perustelut  

1.1 Laki sijoitustoiminnan veronhuojen-
nuksesta vuosina 2013—2015 

1 §. Soveltamisala. Pykälässä todettaisiin 
lain yleinen soveltamisala. Lakia sovellettai-
siin osakeyhtiöihin tehtävien niin sanottujen 
riskipääomasijoitusten perusteella yksityis-
henkilöille myönnettävään veronhuojennuk-
seen. Tällaisia yleensä aloittaviin yrityksiin 
henkilökohtaista osaamista ja pääomaa sijoit-
tavia henkilöitä kutsutaan kansainvälisesti 
businesenkeleiksi. 

Lakia sovellettaisiin Suomessa yleisesti ve-
rovelvolliseen luonnolliseen henkilöön, jolla 
olisi oikeus verovuosina 2013—2015 vähen-
tää pääomatuloistaan 50 prosenttia kohdeyh-
tiöihin sijoittamastaan uudesta osakepää-
omasta tässä laissa tarkemmin säädetyllä ta-
valla. Vähennys palautuisi sijoittajan vero-
tukseen luovutusvoiton verotuksessa siten, 
että vähennyksen määrä vähennettäisiin han-
kintamenon määrästä luovutusvoittoa lasket-
taessa. Vastikkeettomien luovutusten yhtey-
dessä vähennys luettaisiin tuloon erillisenä 
eränä.  

2 §. Määritelmiä. Pykälässä määriteltäisiin 
laissa tarkoitetut muut keskeiset käsitteet. 
Pykälän 1 kohdassa määriteltäisiin sijoittaja. 
Tässä laissa tarkoitettaisiin sijoittajalla Suo-
messa yleisesti verovelvollista luonnollista 
henkilöä, joka sijoittaa ehdotetussa laissa tar-
koitettuun osakeyhtiöön osakepääomaa saa-

den vastikkeeksi yhtiön liikkeelle laskemia 
uusia osakkeita. 

Pykälän kohdassa 2 määriteltäisiin kohde-
yhtiö, jolla tarkoitettaisiin osakeyhtiölain 
1 luvun 1 §:ssä tarkoitettua yksityistä osake-
yhtiötä tai sitä oikeudelliselta muodoltaan 
vastaavaa Euroopan talousalueella rekisteröi-
tyä pääomayhtiötä, joka ei olisi tuloverolain 
33 a §:ssä tarkoitettu julkisesti noteerattu yh-
tiö. Euroopan talousalueella rekisteröidyllä 
yhtiöllä tulee olla kiinteä toimipaikka Suo-
messa. 

Pykälän 3 kohdan mukaan pienellä yrityk-
sellä tarkoitettaisiin yritystä, jonka palveluk-
sessa olisi vähemmän kuin 50 henkilöä. Li-
säksi edellytettäisiin toiminnan laajuuteen 
liittyvien edellytysten täyttymistä. Yhtiön lii-
kevaihto tai taseen loppusumma eivät saisi 
ylittää kymmentä miljoonaa euroa. Lisäksi 
yhtiön olisi täytettävä mikroyritysten sekä 
pienten ja keskisuurten yritysten määritel-
mästä annetussa komission suosituksessa 
2003/361/EY tarkoitetut yrityksen riippumat-
tomuutta kuvaavat ja muut suositukseen si-
sältyvät pienen yrityksen tunnusmerkit. Pieni 
yritys määritellään suosituksessa yritykseksi, 
jonka palveluksessa on alle 50 työntekijää ja 
jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusum-
ma on alle kymmenen miljoonaa. Näiden 
pienen ja keskisuuren yrityksen määritelmän 
raja-arvojen täyttyminen lasketaan suosituk-
sen liitteen 4—6 artikloissa määrätyllä taval-
la. Artiklojen 4—6 yksityiskohtaiset määrä-
ykset koskevat henkilöstömäärän ja rahamää-
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räisten arvojen laskennassa käytettäviä tietoja 
ja niiden tarkastelujaksoa sekä henkilöstö-
määrän laskemista. Raja-arvojen laskentaa 
varten yritykset jaotellaan kolmeen yritys-
tyyppiin: riippumattomiin yrityksiin, omis-
tusyhteysyrityksiin ja sidosyrityksiin, joiden 
kunkin osalta liitteessä on tarkempia määrä-
yksiä. 

3 §. Vähennyksen tekeminen. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin yritykseen tehtä-
vän sijoituksen perusteella myönnettävän ve-
rovähennyksen määrästä ja sen vähentämi-
sestä sijoittajan verotuksessa. Sijoittaja voisi 
vähentää verovuoden pääomatulostaan 
50 prosenttia kohdeyhtiöön sijoittamansa uu-
den osakepääoman määrästä. Sijoitus katsot-
taisiin tehdyksi sillä hetkellä, kun osakean-
nissa merkityt uudet osakkeet on rekisteröity 
osakeyhtiölain (624/2006) 9 luvun 14 §:n 
mukaisesti kaupparekisteriin. Jos sijoituksen 
määrä olisi esimerkiksi 100 000 euroa, sijoit-
taja saisi 50 000 euron suuruisen vähennyk-
sen pääomatuloistaan. Veronhuojennuksen 
määrä olisi joko 30 prosenttia tai 32 prosent-
tia riippuen sijoittajan oman pääomatulove-
roprosentin määrästä. Sijoittajan saama hyöty 
olisi tässä esimerkissä 15 000—16 000 eu-
roa. 

Vähennys tehtäisiin tuloverolain 30 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta verovuoden pää-
omatulosta. Verovuoden pääomatulo on tulo, 
josta on vähennetty pääomatulolajin luonnol-
liset vähennykset ja korkomenot sekä tulove-
rolain 59 §:n mukainen elinkeino- tai maata-
loustulolähteen tappio. Vähennys vähenne-
tään ennen aikaisemmilta verovuosilta vah-
vistettujen pääomatulolajin tappioiden vä-
hentämistä verovuoden pääomatulosta. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin sijoi-
tuksen vähimmäis- ja enimmäismääristä. Ve-
rovähennyksen vähimmäismäärä olisi 
5 000 euroa. Vähennykseen oikeuttavaan 
kohdeyhtiöön tehtävän sijoituksen olisi täl-
löin oltava vähintään 10 000 euroa. Verovä-
hennyksen enimmäismäärä olisi 75 000 eu-
roa, jonka saisi 150 000 euron suuruisen si-
joituksen perusteella. Vähimmäis- ja enim-
mäismäärissä kysymys olisi siitä sijoituksen 
määrästä, joka oikeuttaa veronhuojennuk-
seen. Jos sijoittaja sijoittaisi kohdeyhtiöön 
uutta pääomaa enemmän kuin 150 000 euroa, 
rajoitus rajaisi huojennukseen oikeuttavan 

määrän, mutta ylärajaa suurempikin sijoitus 
voitaisiin tehdä veronhuojennusta menettä-
mättä. 

Yksittäinen sijoittaja voisi sijoittaa myös 
useampiin kohdeyhtiöihin. Tällöin sijoittaja 
saisi verovuosikohtaisen vähennyksen 
enimmäismäärän 150 000 euroa yhteensä 
300 000 euron suuruisten sijoitusten perus-
teella. 

Jos sijoittaja ei voisi vähentää 50 prosenttia 
tekemänsä sijoituksen määrästä pääomatu-
loistaan sijoituksen tekemisvuonna sen vuok-
si, että hänellä ei ole riittävää määrää pää-
omatuloja, pykälän 3 momentin mukaan vä-
hentämättä jäävä osuus voitaisiin vähentää 
sijoittajan kolmen seuraavan verovuoden 
pääomatulosta. 

Koska huojennus on tarkoitettu kohdistu-
maan pääomatuloihin, 4 momentissa säädet-
täisiin, että vähentämättä jäävää sijoituksen 
osuutta ei otettaisi huomioon laskettaessa tu-
loverolain 60 §:n mukaista alijäämähyvitystä 
tai pääomatulolajin tappiota. 

4 §. Pääomansijoituksen määrä. Pykälässä 
säädettäisiin pääomasijoituksen määrästä. 
Pykälän 1 momentin mukaan sijoituksen 
määrän tulisi olla vähemmän kuin 50 pro-
senttia kohdeyhtiön osakepääomasta. Sijoitus 
ei voisi johtaa siihen, että sijoituksen tekijä 
saisi yrityksessä määräysvallan. Koska mää-
räysvalta yhtiössä voi syntyä myös muulla 
tavoin kuin suoran osakeomistuksen perus-
teella, olisi määräysvaltaa aina omis-
tusosuuksista riippumatta arvioitava myös si-
ten, että sijoituksen perusteella ei saa muo-
dostua verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) 31 §:ssä tarkoitettua välillistä tai 
välitöntä määräysvaltaa kohdeyhtiössä. 

Osakemerkintä olisi suoritettava osakeyh-
tiölain 2 luvun 4 §:n mukaisesti kohdeyhtiön 
osakepääomaan saman luvun 5 §:n mukaises-
ti rahan käteismaksuna. Merkittävä osake ei 
saisi tuottaa osakeyhtiölain 3 luvun 1 §:n 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja yhtiön 
muista osakkeista poikkeavia taloudellisia 
oikeuksia, kuten poikkeuksellista oikeutta 
osinkoon tai jako-osuuteen yhtiön purkautu-
essa. 

Pykälän 2 momentin mukaan yksittäinen 
kohdeyhtiö voisi vastaanottaa tässä laissa 
tarkoitettuun veronhuojennukseen sijoituksia 
eri sijoittajilta yhteensä 2 500 000 euroa ka-
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lenterivuoden aikana. Tämä rajoitus aiheutuu 
siitä, että riskipääomasuuntaviivojen kohdan 
5.1. a) mukaan kohdeyhtiö ei saa unionin 
valtiontukisäännösten perusteella ottaa vas-
taan veronhuojennukseen oikeuttavia sijoi-
tuksia enempää kuin 1 500 000 euroa 12 
kuukauden aikajakson kuluessa. Tätä eurora-
jaa on korotettu 2 500 000 miljoonaan eu-
roon 12 kuukauden ajanjakson kuluessa ko-
mission tiedonannossa valtiontuesta pieniin 
ja keskisuuriin yrityksiin tehtävien riskipää-
omasijoitusten edistämiseksi annettujen yh-
teisöjen suuntaviivojen muuttamisesta 
(2010/C 329/05). Jos sijoituksia tehtäisiin 
enimmäismäärää enemmän, verovähennystä 
ei myönnettäisi enää niiden sijoitusten osalta, 
jotka on tehty sen jälkeen, kun mainittu mää-
rän ylittyy. Tältä osin kohdeyhtiön olisi seu-
rattava saamiensa tukien määrää ja ilmoitet-
tava määrän ylittymisestä niille sijoittajille, 
jotka eivät enää olisi oikeutettuja vähennyk-
seen.  

5 §. Sijoittajan riippumattomuus. Pykälässä 
säädettäisiin sijoittajan suhteesta kohdeyhti-
öön. Veronhuojennuksen tarkoitus olisi lisätä 
yritystoiminnan erityisosaamista omaavien 
henkilöiden mielenkiintoa sijoittaa omaa 
osaamistaan sekä uutta pääomaa uusiin kas-
vuyrityksiin. Koska tarkoitus on, että kysy-
mys olisi sijoittajista, jotka sijoittavat ja an-
tavat asiantuntemuksensa aloitusvaiheessa 
oleville yrityksille, huojennuksen piirin ul-
kopuolelle rajattaisiin henkilöt, jotka sijoitta-
vat määräysvallassaan olevaan yritykseen. 
Tämä rajaus sisältyy myös riskipääomasijoi-
tuksia koskevissa komission suuntaviivoissa 
käytettyyn businesenkelin määritelmään. Ra-
jaus koskisi myös välillistä omistusta esi-
merkiksi holding-yhtiöiden kautta sekä sel-
laisia omistuksia, joissa sijoittajalla on lähi-
piirinsä kanssa välittömästi tai välillisesti 
määräysvalta yhtiön päätöksenteossa. 

Sijoittajan lähipiirillä tarkoitettaisiin vero-
velvollisen perheenjäsentä tai suoraan ylene-
vässä tai alenevassa polvessa olevaa perillis-
tä. Lähipiiriin kuuluviksi katsottaisiin henki-
lön aviopuoliso tai häneen avioliitonomaises-
sa suhteessa oleva henkilö, sisarus, sisar- ja 
velipuoli, henkilön ja hänen aviopuolisonsa 
tai häneen avioliitonomaisessa suhteessa ole-
van henkilön ylenevässä tai alenevassa pol-
vessa oleva sukulainen sekä mainittujen hen-

kilöiden aviopuolisot tai heihin aviolii-
tonomaisessa suhteessa olevat henkilöt. 

Lähipiirin määritelmä tarvittaisiin sen 
osoittamiseksi, milloin sijoittaja katsottaisiin 
olevan sellaisessa riippumattomassa suhtees-
sa sijoituskohteena olevaan yhtiöön kuin 
laissa edellytetään. Esimerkiksi kummankin 
aviopuolison omistaessa 30 prosenttia koh-
deyhtiön pääomasta sijoittajan katsottaisiin 
olevan yhteydessä kohdeyhtiöön siten, että 
vähennystä ei voitaisi myöntää. 

Sijoituksen osakepääomaan tulisi kohdistua 
sellaiseen yhtiöön, jonka osakkeita sijoittaja 
tai hänen lähipiiriinsä kuuluva henkilö tai täl-
laisen henkilön osittain tai kokonaan omis-
tama yhtiö eivät ole omistaneet viimeisten 
kolmen sijoitusajankohtaa edeltävän kalente-
rivuoden aikana. Yhtiössä, jonka osakkeita 
sijoittaja merkitsee, ei saisi olla välillisesti 
eikä välittömästi osakkaina sijoittajan lähipii-
riin kuuluvia henkilöitä tai näiden hallitsemia 
yhtiöitä. Tämä rajoitus ei koskisi sijoittajaa 
ensimmäisen sijoituksen jälkeen. Sijoittajalla 
olisi 4 §:ssä tarkoitettujen määräysvaltaa 
koskevien rajoitusten puitteissa mahdollisuus 
tehdä kohdeyhtiöön lisäsijoituksia lain voi-
massaoloaikana. 

6 §. Kohdeyhtiön ominaisuudet. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin sijoituksen koh-
teena olevaa yhtiötä koskevista edellytyksis-
tä. Kohdeyhtiön olisi oltava pieni yritys, jota 
ei olisi vapautettu tuloverotuksesta ja joka 
harjoittaisi muuta elinkeinotulon verottami-
sesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitettua elin-
keinotoimintaa kuin luottolaitos- tai vakuu-
tustoimintaa, laivanrakennusta tai hiili- tai te-
räsliiketoimintaa. Koska toiminnan olisi ol-
tava elinkeinoverolain mukaista elinkeino-
toimintaa, huojennus ei soveltuisi sellaisiin 
yhtiöihin, jotka harjoittaisivat tuloverolain tai 
maatalouden tuloverolain (543/1967) mu-
kaista toimintaa. Verovähennystä ei saisi 
myöskään sellaisen sijoituksen perusteella, 
joka on tehty kiinteistöliiketoimintaa tai si-
joitustoimintaa harjoittavaan yhtiöön. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
yhtiön rekisteröimisestä ei saisi olla sijoituk-
sen tekemisen hetkellä kulunut kuutta vuotta 
pitempää aikaa. Koska veronhuojennus on 
tarkoitettu uusien aloittavien niin sanotussa 
start-up -vaiheessa olevien yritysten rahoi-
tuksen lisäämiseksi, tällä edellytyksellä var-
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mistettaisiin, että tuki kohdistuisi juuri näihin 
uusiin kasvuvaiheen yrityksiin. Yrityksen 
ikää koskeva edellytys rajaa veronhuojen-
nuksen kohdistumaan aloittamis- ja kasvu-
vaiheessa oleviin yrityksiin. Yrityksen kuu-
den vuoden enimmäisikä vastaa nuoren in-
novatiivisen kasvuyrityksen määritelmää Yh-
teisön puitteissa tutkimus- ja kehitystyöhön 
sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle 
valtiontuelle (2006/C 323/01). Pienen yrityk-
sen määritelmän täyttyminen sekä toimimis-
aika tulisi todeta sijoituksen tekohetken tilan-
teen mukaan. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että 
kohdeyhtiö ei saisi olla komission tiedonan-
nossa Yhteisön suuntaviivat valtiontuesta 
vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi 
ja rakenneuudistukseksi (2004/C 244/02) tar-
koitettu vaikeuksissa oleva yritys eikä yritys, 
jota koskee komission päätökseen perustuva 
valtiontuen perintämääräys. Tämä rajoitus 
aiheutuu siitä, että riskipääomasijoituksen 
muodossa annettava valtiontuki ei saa komis-
sion suuntaviivojen mukaan kohdistua talou-
dellisissa vaikeuksissa oleviin yrityksiin. 
Riskipääomasijoitusten tarkoitus on hankkia 
rahoitusta uusille start-up -vaiheessa oleville 
kasvuyrityksille, joten ehdotetun veron-
huojennuksen tavoitteeseen ei sovi se, että 
kohdeyhtiö olisi sellaisissa taloudellisissa 
vaikeuksissa, joiden perusteella se olisi oi-
keutettu muuhun valtiontukeen. 

Vaikeuksissa olevan yrityksen määritelmän 
perusteet on kuvattu yleisen ryhmäpoikkeus-
asetuksen 1 artiklan 7 kohdassa. 

Sijoittajalle ei myönnettäisi veronhuojen-
nusta, jos kohdeyritystä koskee komission 
päätökseen perustuva valtiontuen perintä-
määräys. Rajoitusta sovellettaisiin tilanteissa, 
joissa yritykselle on annettu eräiden valtion-
tukea koskevien Euroopan yhteisön sääntöjen 
soveltamisesta annetun lain (300/2001) 
1 §:ssä tarkoitettu takaisinperintäpäätös, jolla 
pannaan täytäntöön komission tekemä päätös 
valtiontuen takaisinperimisestä ja tukea ei ole 
palautettu neljän kuukauden kuluessa komis-
sion päätöksen antamisesta. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 
kohdeyhtiö ei voisi olla yhtiö, joka on perus-
tettu elinkeinotulon verottamisesta annetun 
lain 52—52 d §:ssä tarkoitetussa sulautumi-
sessa, jakautumisessa tai liiketoimintasiirros-

sa tai muulla tavalla jatkamaan jo toimivan 
yhtiön toimintaa. Kysymys olisi niistä tilan-
teista, joissa aikaisemmin toimineen yhtiön 
yritystoimintaa jatkettaisiin aikaisempien 
omistajien toimesta pääasiallisesti sellaise-
naan muodollisesti uudessa yhtiössä. Rajoi-
tus ei siten koskisi tilanteita, joissa uusien 
omistajien aloittama aidosti uusi yritys hank-
kii itselleen uutta liiketoimintaa esimerkiksi 
liiketoimintakaupassa tai yritysjärjestelyssä.  

Yhtiön kokoa tai sijoituksen tekemistä 
koskevien aikarajojen täyttyminen saattaisi 
johtaa uusien yhtiöiden perustamiseen huo-
jennuksen saamiseksi. Tällöin aikaisemmin 
harjoitetun toiminnan jatkamiseksi perustet-
taisiin uusi yhtiö, johon vanha toiminta siir-
rettäisiin. Järjestely voitaisiin toteuttaa esi-
merkiksi joko elinkeinotulon verottamisesta 
annetun lain mukaisena yritysjärjestelynä tai 
yrityskaupan muodossa. 

Pääasiallisesti vain verohyödyn saamiseksi 
perustettuihin yhtiöihin tehtyjä sijoituksia ei 
siten hyväksyttäisi huojennuksen piiriin. 
Koska veronhuojennus olisi tarkoitettu uusiin 
aloittaviin kasvuyrityksiin kohdistuvien pää-
omasijoitusten lisäämiseksi, tulisi kohdeyhti-
ön olla aidosti uusi yritys eikä yhtiö, joka on 
perustettu jatkamaan aikaisemman yhtiön jo 
harjoittamaa toimintaa.  

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin siitä, 
että sijoituksen olisi perustuttava riskipää-
omasuuntaviivojen kohdassa 4.3.5 b) ja 
c) kohdissa tarkoitettuihin liiketoiminta- ja 
irtautumissuunnitelmiin, joiden perusteella 
voitaisiin todeta sijoituksen perustuvan rea-
listisiin tuotto-odotuksiin. Lain mukaisen si-
joituksen olisi perustuttava liiketaloudellisiin 
tuotto-odotuksiin ja kaupallisten tuottojen 
hankkimiseen. Tällöin sijoituksen tekeminen 
perustuisi siihen, että sijoituksesta saataisiin 
kohdeyritystä avustamalla mahdollisimman 
suuri tuotto. Tätä varten kohdeyhtiöllä olisi 
oltava olemassa liiketoimintasuunnitelma, 
jonka perusteella sijoittaja voisi todeta yhtiön 
toiminnan liiketaloudellisesti järkeväksi. Lii-
ketoimintasuunnitelman olisi sisällettävä ai-
nakin kuvaus kohdeyhtiön tuotteista ja liike-
toimintastrategiasta, arvio tulevista tuotoista, 
laskelma rahoitustarpeista, markkinointi-
suunnitelma sekä selvitys yhtiön taloudelli-
sesta tilasta. 
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Lisäksi sijoitukselle olisi laadittava irtau-
tumissuunnitelma, jonka perusteella yhtiö ja 
sijoittaja voisivat todeta osakesijoituksesta 
luopumisen ajankohdan ja ne edellytykset, 
joiden täyttyessä sijoittaja luopuisi sijoituk-
sesta. Irtautumissuunnitelmalla tarkoitettai-
siin suunnitelmaa, jolla sijoittaja luopuisi 
osakeomistuksestaan mahdollisimman suu-
reen tuottoon tähtäävän suunnitelman mukai-
sesti. Irtautuminen voisi tapahtua esimerkiksi 
liiketoiminnan myynnin perusteella, myy-
mällä yhtiön osakkeet toiselle sijoittajalle tai 
kohdeyhtiölle itselleen tai myymällä osak-
keet julkisesti esimerkiksi listautumalla julki-
sen kaupankäynnin kohteeksi. 

7 §. Vähennykseen liittyviä rajoituksia. Py-
kälän 1 momentin mukaan vähennystä ei 
myönnettäisi sijoituksen perusteella, joka on 
tehty yhtiöön, jonka toimintaa ei voida pitää 
yhteiskunnallisesti hyväksyttävänä. Säännök-
sen soveltamisala olisi periaatteiltaan vastaa-
va kuin valtionavustuslain (688/2001) 7 §:n 
soveltamisala. Vähennyksen saavan hank-
keen edellytettäisiin olevan voimassa olevien 
säädösten ja määräysten mukainen. Vähen-
nystä ei myönnettäisi, jos hankkeen tarkoitus 
olisi lainvastainen tai vähennyksen myöntä-
minen olisi vastoin yleistä moraalia taikka 
esimerkiksi kyseisellä alalla noudatettavia ja 
yleisesti vakiintuneita hyviä tapoja ja käy-
tännesääntöjä. 

Pykälän 2 momentin mukaan vähennyk-
seen oikeuttavana pääomansijoituksena ei pi-
dettäisi yhtiöön tehtyä sijoitusta, jos kohde-
yhtiön osakepääomaa olisi kolmen verovuot-
ta edeltävän verovuoden aikana alennettu 
osakkeita mitätöimällä tai lunastamalla tai 
yhtiön varoja olisi jaettu maksamalla osak-
keenomistajille muita suorituksia kuin osin-
gonjakoon perustuvia osinkoja. Varojen ja-
kaminen olisi viite siitä, että yhtiö ei ole vä-
littömässä pääoman tarpeessa. Edellytys olisi 
tarpeen, jotta veronhuojennuksen tavoite sii-
tä, että kohdeyhtiöön sijoitetaan yritystoimin-
taan liittyvän kasvun kannalta tarpeellista 
pääomaa, toteutuu. Veronhuojennukseen oi-
keuttavalta sijoitukselta olisi edellytettävä 
myös jonkin asteista pysyvyyttä. Rajoitus ei 
kuitenkaan koskisi tilannetta, jossa esimer-
kiksi lunastettaisiin osakkeita sellaiselta 
osakkaalta, joka olisi täyttänyt tämän lain 
mukaisen sijoittajan edellytykset tehdessään 

sijoituksen ennen tämän lain voimaantuloa. 
Täten olisi mahdollista, että kohdeyhtiöön 
varojaan aikaisemmin sijoittajan ominaisuu-
dessa sijoittanut henkilö voisi luopua sijoi-
tuksestaan ja hänen tilalleen yhtiön osak-
kaaksi tuleva uusi sijoittaja saisi tämän lain 
mukaisen verovähennyksen. 

8 §. Vähennyksen lukeminen tuloksi. Pykä-
län 1 momentin mukaan tehdyn osakesijoi-
tuksen perusteella pääomatuloista vähennetty 
määrä vähennettäisiin hankintamenosta vä-
hennykseen oikeuttaneiden osakkeiden luo-
vutusvoiton määrää laskettaessa. Tällä tavoin 
meneteltäessä luovutusvoittoon lisättävä 
määrä oikaisisi vähennettävän hankintame-
non määrää luovutusvoittoa laskettaessa. 
Osakkeiden luovutuksesta syntyvä luovutus-
voitto tai -tappio laskettaisiin näin ollen tulo-
verolain 46 §:n mukaisesti, mutta osakkeiden 
hankintamenoa oikaistaisiin aikaisemmin ve-
rotuksessa vähennetyllä määrällä. Kysymys 
olisi käytännössä verotuksessa jo aikaisem-
min vähennetyn hankintamenon osan luke-
misesta tuloksi osakkeiden luovutuksen yh-
teydessä. Vastikkeettomien luovutusten osal-
ta sijoittajan verotuksessa vähennetty määrä 
luettaisiin sen verovuoden pääomatuloksi, 
jonka aikana vähennyksen perusteena olevia 
osakkeita luovutetaan tai jonka aikana vero-
velvollinen muusta syystä ei enää omista 
osakkeita. Vähennys luettaisiin erikseen tu-
loksi silloin, kun sijoittajan omistusosuus yh-
tiössä johtaisi 4 §:ssä tarkoitetun määräysval-
lan muodostumiseen. tai kun yrityksen elin-
keinotoiminta olisi lopetettu. Vähennyksen 
tuloksi lukeminen myös viimeksi mainitussa 
tapauksessa olisi välttämätöntä, koska muus-
sa tapauksessa veronhuojennuksen palautu-
minen tuloon olisi yksinkertaista välttää jät-
tämällä yhtiön osakkeet myymättä. Tuloutu-
minen ei johtaisi kohtuuttomiin veroseu-
raamuksiin, koska sijoittajalla olisi mahdolli-
suus myydä osakkeet. Jos hän myisi osakkeet 
ennen kuin yritys lopettaa elinkeinotoimin-
nan harjoittamisen, oikaistaisiin luovutusvoi-
ton verotusta pääsäännön mukaisesti. Jos yh-
tiö lopettaisi elinkeinotoiminnan ennen kuin 
sijoittaja myisi osakkeet, vähennys tuloutuisi, 
mutta toisaalta sijoittajalle muodostuisi osak-
keiden luovutuksen yhteydessä tuloutuksen 
määrää suurempi luovutustappio, koska han-
kintamenoa ei siinä tapauksessa enää oikais-
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taisi verotuksessa vähennetyn tappion mää-
rällä. 

Tuloksi luettava verovähennys olisi näissä 
vähennyksen tuloksi lukemisen tilanteissa 
pääomatuloa, joten tuloksi luettavasta mää-
rästä voitaisiin vähentää pääomatulosta tulo-
verolain mukaan tehtävät vähennykset. 

Jos kohdeyhtiön osakepääomaa kolmen ve-
rovuotta seuraavan verovuoden aikana alen-
nettaisiin osakkeita mitätöimällä tai lunasta-
malla tai yhtiön varoja olisi jaettu maksamal-
la osakkeenomistajille muita suorituksia kuin 
osingonjakoon perustuvia osinkoja 2 momen-
tin mukaan verotuksessa vähennetty määrä 
luettaisiin sijoittajan tuloksi sinä verovuonna, 
jona varoja jaetaan. Osakkeita mitätöitäessä 
tai lunastettaessa sijoittajan verotuksessa rea-
lisoituisi osakkeiden luovutuksen verotus. 
Tällöin verotus toimitettaisiin 1 momentin 
pääsäännön mukaisesti ottamalla huomioon 
verotuksessa vähennetyn vähennyksen perus-
teella osakkeiden hankintamenoon tehtävä 
oikaisu. 

Pykälän 3 momentin mukaan silloin, kun 
verovelvollinen kansallisen lainsäädännön tai 
verosopimusmääräyksen perusteella ei ole 
enää verovelvollinen Suomessa, pääomatu-
losta vähennetty määrä luettaisiin tuloksi sinä 
viimeisenä verovuonna, jolloin hän on vero-
velvollinen. Verohallinto myöntäisi hake-
muksesta lykkäystä veron maksamiselle, 
kunnes sijoittaja luovuttaisi osakkeet tai kun-
nes tämä siirtyisi asuvaksi muussa valtiossa 
kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa. Lykkäystä myönnettäisiin siten 
niin kauan kuin sijoittaja asuisi toisessa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
Veronmaksun turvaamiseksi voitaisiin vaatia 
vakuus. Menettelyyn sovellettaisiin, mitä 
maksujärjestelystä muualla laissa säädetään. 

9 §. Kohdeyhtiön ilmoittamisvelvollisuus. 
Kohdeyhtiön olisi annettava Verohallinnolle 
erillinen ilmoitus veronhuojennuksen edelly-
tysten voimassaolosta noudattaen, mitä ve-
ronalaisen tulon ilmoittamisvelvollisuudesta 
muualla verolainsäädännössä säädetään. Yh-
tiön olisi samalla annettava selvitys 5—
7 §:ssä säädettyjen verovähennyksen edelly-
tysten ja 5 §:ssä säädettyjen vähennyksen 
määrään liittyvien edellytysten täyttymisestä. 

Pykälän 2 momentissa valtuutetaan Vero-
hallinto määräämään tarkemmin valvonnan 
kannalta tarpeellisten tietojen sisällöstä. 

10 §. Verotuksen toimittaminen ja muutok-
senhaku. Pykälässä säädettäisiin muun vero-
lainsäädännön soveltamisesta vähennykseen. 
Koska riskipääomasijoituksen perusteella ve-
rotuksessa myönnettävä verovähennys olisi 
tuloverolain mukaisesta pääomatulosta tehtä-
vä vähennys, sovellettaisiin siihen soveltuvin 
osin tuloverolakia ja myös muuta verolain-
säädäntöä. Verotuksen toimittamiseen, muut-
tamiseen ja muutoksenhakuun sovellettaisiin 
tuloverotukseen yleisesti sovellettavaa vero-
tusmenettelystä annettua lakia. Lain mukaista 
verovähennystä olisi vaadittava ennen sen 
verovuoden verotuksen päättymistä, jonka 
aikana vähennykseen oikeuttava sijoitus on 
tehty. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin valti-
ontukien kumulaatioon ja supistamiseen liit-
tyvästä ilmoittamisvelvollisuudesta. Risti-
pääomasuuntaviivojen kohdassa 6 edellyte-
tään, että yrityksen saamia valtiontukia on 
niiden kasautumistilanteissa supistettava. 
Kun kohdeyritykselle tämän lain mukaan 
kertynyttä pääomaa käytettäisiin alkuinves-
tointeihin tai muiden ryhmäpoikkeusasetus-
ten, suuntaviivojen, puitteiden tai valtiontu-
kiasiakirjojen nojalla tukikelpoisten kustan-
nusten rahoittamiseen, näiden muiden tukien 
enimmäistasoja tai tukikelpoisia enimmäis-
määriä tulisi supistaa 50 prosenttia kolmen 
vuoden ajan sijoituksen vastaanottamisesta. 
Jos kohdeyhtiön kotipaikka olisi kehitysalu-
eesta ja sen tukialueista annetussa valtioneu-
voston asetuksessa (44/2007) määritellyllä 
tukialueella, tuen enimmäismäärää supistet-
taisiin ainoastaan 20 prosentilla. Tuen mää-
rää supistettaisiin kuitenkin enintään riski-
pääomasijoituksen määrällä.  

Valtiontuen supistaminen ei koskisi tilan-
netta, jossa muu tuki on vahvistettu komissi-
on tiedonannossa Yhteisön puitteet tutkimus- 
ja kehitystyöhön sekä innovaatiotoimintaan 
myönnettävälle valtiontuelle (EUVL 
C 323/1, 30.12.2006) tai komission asetuk-
sessa (EY) N:ro 800/2008, tiettyjen tukimuo-
tojen toteamisesta yhteismarkkinoille sovel-
tuviksi perustamissopimuksen 87 ja 88 artik-
lan mukaisesti, yleinen ryhmäpoikkeusase-
tus. 
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Jotta valtiontukia myöntävä viranomainen 
saisi tiedon verotuksen kautta myönnetystä 
valtiontuesta, Verohallinto velvoitettaisiin 
ilmoittamaan tämän lain mukaisia sijoituksia 
vastaanottavalle kohdeyhtiölle, että tämän on 
muita valtiontukia hakiessaan ilmoitettava 
tukiviranomaisille sijoitusten vastaanottami-
sesta. 

11 §. Veronhuojennuksen seuranta. Pykä-
lässä säädettäisiin valtiontukien yleisestä seu-
rannasta. Riskipääomasijoituksista annettujen 
suuntaviivojen mukaan veronhuojennusten 
määriä ja valtiontuen vaikutuksen arviointia 
varten on järjestettävä seuranta. Veron-
huojennuksen seurantaa varten Verohallinto 
velvoitettaisiin pitämään luetteloa tehdyistä 
riskipääomasijoituksista ja niistä yrityksistä, 
jotka ovat hyötyneet sijoituksista. Luettelo 
julkaistaisiin Verohallinnon ja komission in-
ternet-sivuilla. Julkaiseminen koskisi yksit-
täisten sijoitusten osalta vain niiden määriä, 
mutta ei sijoituksia tehneiden henkilöiden 
henkilötietoja. 

12 §. Voimaantulo. Ehdotettu veron-
huojennus on suuntaviivojen mukaan notifi-
oitava komissiolle, joten järjestelmää ei voi-
da ottaa käyttöön ennen kuin komissio on to-
dennut sen sisämarkkinoille soveltuvaksi. 
Koska kysymys on uudesta valtiontukitoi-
menpiteestä, tukea ei saa panna täytäntöön 
ennen kuin komissio on hyväksynyt tukitoi-
menpiteen. Tarkoitus on, että lakia sovellet-
taisiin ensimmäisen kerran vuonna 2013 al-
kavalta verovuodelta. Laki tulisi voimaan 
erillisellä valtioneuvoston asetuksella säädet-
tävänä ajankohtana sen jälkeen, kun komissi-
on hyväksyntä on saatu. 

Verovähennys myönnettäisiin niiden sijoi-
tusten perusteella, jotka on tehty vuosina 
2013—2015 sen jälkeen, kun laki on tullut 
voimaan. Sijoitukset, jotka on tehty ennen 
kuin komissio on hyväksynyt veronhuojen-
nuksen valtiontukena ja ennen lain erillistä 
voimaanpanoa, eivät oikeuttaisi verovähen-
nykseen. 

 
1.2 Verotusmenettelystä annettu laki 

16 §. Meno- ja vähennystietoja koskeva si-
vullisen yleinen tiedonantovelvollisuus. Ve-
rotusmenettelystä annetun lain 16 §:ään lisät-
täisiin uusi 12 momentti, jonka mukaan sijoi-
tuksen vastaanottaneen kohdeyhtiön olisi an-
nettava Verohallinnolle vuosi-ilmoitus vä-
hennykseen oikeuttavasta sijoituksesta. Ve-
rohallinto antaisi tarkemmat määräykset an-
nettavista tiedoista, tietojen antamisen ajan-
kohdasta ja tavasta pykälään sisältyvän val-
tuussäännöksen nojalla. 
 
2  Tarkemmat määräykset  

Lakiehdotus sisältää valtuutuksen Verohal-
linnolle antaa tarkempia määräyksiä tiedois-
ta, jotka sijoituskohteena olevan yhtiön ja 
vähennystä vaativan verovelvollisen olisi an-
nettava sijoitustoiminnan veronhuojennuk-
sesta annetun lain mukaan ja joista voitaisiin 
todeta verovähennyksen voimassaolon edel-
lytysten olemassaolo. Selvitys annettaisiin 
veroilmoituksen yhteydessä. 

Verohallinto antaisi tarkempia määräyksiä 
sijoituksen vastaanottaneen kohdeyhtiön 
vuosi-ilmoitukseen tarvittavista tiedoista, tie-
tojen antamisen ajankohdasta ja tavasta. 
 
3  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan vuonna 
2013 sen jälkeen, kun komissio on hyväksy-
nyt ehdotetun valtiontuen. Lakien voimaan-
tuloajankohdasta säädettäisiin valtioneuvos-
ton asetuksella. Lakeja sovellettaisiin en-
simmäisen kerran verovuodelta 2013 toimi-
tettavassa verotuksessa lain voimaantulo-
ajankohdasta alkaen. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 
 

1. 

Laki 
sijoitustoiminnan veronhuojennuksesta verovuosina 2013—2015 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Suomessa yleisesti verovelvollinen luon-
nollinen henkilö on oikeutettu ylimääräiseen 
vähennykseen verovuosina 2013—2015 osa-
keyhtiöön sijoittamansa uuden osakepää-
oman perusteella tässä laissa säädetyllä taval-
la. 
 

2 § 

Määritelmiä 

Tässä laissa tarkoitetaan 
1) sijoittajalla, Suomessa yleisesti verovel-

vollista luonnollista henkilöä, joka sijoittaa 
tässä laissa tarkoitettuun kohdeyhtiöön osa-
kepääomaa saaden vastikkeeksi yhtiön liik-
keelle laskemia uusia osakkeita; 

2) kohdeyhtiöllä, osakeyhtiötä tai sitä oi-
keudelliselta muodoltaan vastaavaa Euroo-
pan talousalueella rekisteröityä pääomayhtiö-
tä, joka on velvollinen suorittamaan tulove-
roa ja, joka ei ole tuloverolain (1535/1992) 
33 a §:ssä tarkoitettu julkisesti noteerattu yh-
tiö ja, jolla on kiinteä toimipaikka Suomessa; 

3) pienellä yrityksellä, yritystä, jonka pal-
veluksessa on vähemmän kuin 50 henkilöä, 
jonka liikevaihto on enintään kymmenen mil-
joonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 
kymmenen miljoonaa euroa, ja joka täyttää 
mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten määritelmästä annetussa komission 
suosituksessa 2003/361/EY tarkoitetut yri-
tyksen riippumattomuutta kuvaavat ja muut 

suositukseen sisältyvät pienen yrityksen tun-
nusmerkit. 
 

3 § 

Vähennyksen tekeminen 

Sijoittaja saa vähentää verovuoden pää-
omatulostaan määrän, joka vastaa 50 prosent-
tia hänen kohdeyhtiöön verovuonna sijoitta-
mansa uuden osakepääoman määrästä. Sijoi-
tus on tehty sillä hetkellä, kun osakeannissa 
merkityt uudet osakkeet on rekisteröity osa-
keyhtiölain (624/2006) 9 luvun 14 §:n mu-
kaisesti kaupparekisteriin. 

Yhteen kohdeyhtiöön tehdyn sijoituksen 
perusteella vähennettävä määrä on vero-
vuonna enintään 75 000 euroa. Vähennystä ei 
myönnetä, jos vähennettävä määrä on alle 
5 000 euroa. Sijoittaja saa vähentää useam-
paan kohdeyhtiöön tehtyjen sijoitusten perus-
teella verovuonna enintään 150 000 euroa. 

Jos sijoittaja ei voi vähentää 1 momentissa 
mainittua määrää sinä verovuonna, jona sijoi-
tus on tehty, vähentämättä jäävä osuus voi-
daan vähentää sijoittajan kolmen seuraavan 
verovuoden pääomatulosta sitä mukaa kun 
pääomatuloa kertyy 

Vähennystä ei oteta huomioon laskettaessa 
tuloverolain 60 §:n mukaista alijäämähyvi-
tystä eikä pääomatulolajin tappiota. 
 

4 § 

Pääomansijoituksen määrä 

Vähennykseen oikeuttavan sijoituksen 
määrän tulee vastata alle 50 prosenttia koh-
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deyhtiön osakepääomasta sijoituksen jälkeen. 
Osakemerkintä on suoritettava osakeyhtiö-
lain (624/2006) 2 luvun 4 §:n mukaisesti 
kohdeyhtiön osakepääomaan saman luvun 
5 §:n mukaisesti rahana. Merkittävä osake ei 
saa tuottaa osakeyhtiölain 3 luvun 1 §:n 
2 momentin 1 kohdassa tarkoitettuja yhtiön 
muista osakkeista poikkeavia taloudellisia 
oikeuksia. Sijoituksen perusteella ei saa 
muodostua yksin tai yhdessä aikaisemmin 
omistettujen osakkeiden kanssa verotusme-
nettelystä annetun lain (1558/1995) 31 §:ssä 
tarkoitettua välillistä tai välitöntä määräys-
valtaa kohdeyhtiössä. 

Kohdeyhtiö saa vastaanottaa tässä laissa 
tarkoitettuja sijoituksia enintään 2 500 000 
euroa kalenterivuoden aikana. Jos sijoituksia 
tehdään enemmän, verovähennystä ei myön-
netä siltä osin kuin sijoitusten määrä ylittää 
mainitun määrän. 
 

5 § 

Sijoittajan riippumattomuus 

Sijoituksen tulee kohdistua sellaiseen koh-
deyhtiöön, jonka osakkeita sijoittaja tai hä-
nen lähipiiriinsä kuuluva henkilö taikka täl-
laisen henkilön osittain tai kokonaan omis-
tama yhtiö eivät omista tai eivät ole välittö-
mästi tai välillisesti omistaneet verovuonna 
tai verovuotta viimeisten edeltävän kolmen 
viimeisen kalenterivuoden aikana. Rajoitus ei 
koske tämän lain mukaista sijoittajaa ensim-
mäistä sijoitusta seuraavien sijoitusten osalta. 
 
 

6 § 

Kohdeyhtiön ominaisuudet 

Kohdeyhtiön on oltava pieni yritys, joka 
harjoittaa pääasiallisesti muuta elinkeinotu-
lon verottamisesta annetun lain (360/1968) 
1 §:ssä tarkoitettua elinkeinotoimintaa kuin 
luottolaitos- tai vakuutustoimintaa, kiinteistö-
liiketoimintaa, sijoitustoimintaa tai arvopape-
rikauppaa. Kohdeyhtiö ei saa harjoittaa lai-
vanrakennusta tai hiili- tai teräsliiketoimin-
taa. 

Yhtiön merkitsemisestä kaupparekisteriin 
tai vastaavaan ulkomaiseen rekisteriin tulee 

olla sijoituksen tekemisen hetkellä kulunut 
enintään kuusi vuotta. 

Kohdeyhtiö ei saa olla yhteisön suuntavii-
voissa valtiontuesta vaikeuksissa olevien yri-
tysten pelastamiseksi ja rakenneuudistuksek-
si (EUVL C 244/2, 1.10.2004) määritelty 
vaikeuksissa oleva yritys. 

Kohdeyhtiön tulee olla yhtiö, jonka ei voi-
da katsoa olevan perustettu olemassa olevan 
yhtiön toiminnan jatkamista varten elinkeino-
tulon verottamisesta annetun lain 52—
52 d §:ssä tarkoitetussa sulautumisessa, ja-
kautumisessa tai liiketoimintasiirrossa tai 
muulla tavalla. 

Kohdeyhtiön on laadittava yhteisön suun-
taviivoissa valtiontuesta pieniin ja keskisuu-
riin yrityksiin tehtävien riskipääomasijoitus-
ten edistämiseksi (2006/C 194/02) kohdassa 
4.3.5 tarkoitettu liiketoimintasuunnitelma ja 
kohdeyhtiön ja sijoittajan on yhdessä laadit-
tava edellä mainituissa kohdassa tarkoitettu 
irtaantumissuunnitelma. 
 

7 § 

Vähennykseen liittyviä rajoituksia 

Vähennystä ei myönnetä sijoituksen perus-
teella, joka on tehty yhtiöön, jonka toiminta 
ei ole valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoi-
tetulla tavalla yhteiskunnallisesti hyväksyttä-
vää. 

Vähennykseen oikeuttavana pääomansijoi-
tuksena ei pidetä sijoitusta yhtiöön, jonka 
osakepääomaa on kolmen verovuotta edeltä-
vän verovuoden aikana alennettu osakkeita 
mitätöimällä tai lunastamalla tai, jonka varo-
ja on jaettu maksamalla muita kuin osingon-
jakoon perustuvia suorituksia muille osak-
keenomistajille kuin tämän lain mukaista si-
joittajaa vastaavalle aikaisemmalle osakkaal-
le. 
 

8 § 

Vähennyksen lukeminen tuloksi 

Verovähennykseen oikeuttavien osakkei-
den luovutuksesta saadun voiton määrää las-
kettaessa osakkeiden hankintamenosta vä-
hennetään se määrä, joka on vähennetty si-
joittajan verotuksessa. Luovutukseen rinnas-
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tetaan osakkeista luopuminen jako-osuutta 
vastaan kohdeyhtiön purkamisen yhteydessä. 
Vastikkeettomissa luovutuksissa sijoittajan 
verotuksessa vähennetty määrä luetaan sen 
verovuoden pääomatuloksi, jonka aikana 

1) vähennyksen perusteena olevia osakkei-
ta luovutetaan, 

2) verovelvollinen muulla tavoin lakkaa 
omistamasta osakkeita, 

3) sijoittaja saa 4 §:ssä tarkoitetun määrä-
ysvallan yhtiössä tai 

4) kohdeyhtiö lakkaa harjoittamasta 6 §:ssä 
tarkoitettua elinkeinotoimintaa. 

Jos yhtiön varoja jaetaan 7 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulla tavalla sijoitusta seuraavien 
kolmen verovuoden aikana, verotuksessa vä-
hennetty määrä luetaan sijoittajan tuloksi si-
nä vuonna, kun varoja on jaettu. 

Jos sijoittaja Suomen lainsäädännön tai 
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä kos-
kevan sopimuksen mukaan siirtyy muussa 
valtiossa kuin Suomessa asuvaksi ennen kuin 
hän on luovuttanut osakkeet tai pääomatulos-
ta vähennetty määrä on luettu hänen tulok-
seen, pääomatulosta vähennetty määrä lue-
taan sen verovuoden tuloksi, jona hän vii-
meksi on ollut Suomessa asuva. Jos sijoittaja 
siirtyy asuvaksi toisessa Euroopan talousalu-
eeseen kuuluvassa valtiossa, Verohallinto 
myöntää hakemuksesta maksuaikaa veron 
maksamiselle, kunnes sijoittaja luovuttaa 
osakkeet tai siirtyy asuvaksi muussa kuin Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
Veronmaksun turvaamiseksi voidaan vaatia 
vakuus. Menettelyyn sovelletaan, mitä vero-
jen maksujärjestelystä muualla laissa sääde-
tään. 
 

9 § 

Kohdeyhtiön ilmoittamisvelvollisuus 

Kohdeyhtiön on annettava Verohallinnolle 
erillinen ilmoitus veronhuojennuksen edelly-
tysten voimassaolosta sillä hetkellä kun sijoi-
tus tehdään noudattaen, mitä veronalaisen tu-
lon ilmoittamisvelvollisuudesta muualla ve-

rolainsäädännössä säädetään. Yhtiön on sa-
malla annettava selvitys 5—7 §:ssä säädetty-
jen verovähennyksen edellytysten täyttymi-
sestä. 

Verohallinto määrää tarkemmin ilmoitta-
mistavasta ja -ajasta sekä valvonnan kannalta 
tarpeellisten tietojen sisällöstä. 
 

10 § 

Verotuksen toimittaminen ja muutoksenhaku 

Tämän lain mukaisen verotuksen toimitta-
miseen, muuttamiseen ja muutoksenhakuun 
sovelletaan verotusmenettelystä annettua la-
kia. Lain mukaista verovähennystä on vaadit-
tava ennen sen verovuoden verotuksen päät-
tymistä, jolloin vähennykseen oikeuttava si-
joitus on tehty. 

Verohallinto ilmoittaa verotusta toimittaes-
saan sijoituksia vastaanottavalle kohdeyhtiöl-
le, että tämän on muita valtiontukia hakies-
saan ilmoitettava tukiviranomaisille tämän 
lain mukaisten sijoitusten vastaanottamisesta. 

 
11 § 

Veronhuojennuksen seuranta 

Tämän lain mukaisen veronhuojennuksen 
seurantaa varten Verohallinto pitää luetteloa 
tehtyjen yksittäisten sijoitusten määristä ja si-
joituksia vastaanottaneista yrityksistä. Luet-
telo julkaistaan Verohallinnon internetsivuil-
la. 
 

12 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 
asetuksella säädettävänä ajankohtana. 

Lakia sovelletaan sijoituksiin, jotka on teh-
ty lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, 
kuitenkin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2015. 

————— 
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2. 

Laki 
verotusmenettelystä annetun lain 16 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti: 
lisätään verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 16 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 

947/2008, 1745/2009, 520/2010 ja 1498/2011, uusi 12 momentti seuraavasti:  
 

16 § 

Meno- ja vähennystietoja koskeva sivullisen 
yleinen tiedonantovelvollisuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Sijoitustoiminnan verohuojennuksesta ve-

rovuosina 2013—2015 annetun lain mukai-

sen sijoituksen vastaanottaneen kohdeyhtiön 
on annettava sijoituksesta Verohallinnolle 
vuosi-ilmoitus. Verohallinto antaa tarkemmat 
määräykset annettavista tiedoista, tietojen an-
tamisen ajankohdasta ja tavasta. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston 

asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
————— 

 
 

Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2012  

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen 
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