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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain, 
verontilityslain sekä Verohallinnosta annetun lain 30 ja 
31 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tulo-
verolakia siten, että yhteisön ja yhteisetuuden 
tulosta ei suoritettaisi verovuodesta 2016 läh-
tien veroa enää seurakunnalle, vaan ainoas-
taan valtiolle ja kunnalle. Verontilityslakia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että evanke-
lis-luterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat ei-
vät saisi osuutta yhteisöveron tuotosta vero-
vuodesta 2016 lähtien, mikä lisäisi valtion 
osuutta yhteisöveron tuotosta. Lisäksi Vero-
hallinnosta annetusta laista kumottaisiin viit-

taukset seurakuntien osuuteen yhteisöveron 
tuotosta sekä seurakuntien asemaan yhteisö-
veron saajana. 

Esitys liittyy ehdotettuun uuteen lakiin val-
tion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kir-
kolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2016, ja niitä sovellet-
taisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 
toimitettavassa verotuksessa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyti la  

1.1 Kirkon asema yhteisöveron saajana 

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten 
seurakuntien oikeus yhteisöveron tuottoon 
perustuu tuloverolain (1535/1992) 1 ja 
21 §:ään. Tuloverolain 1 §:n 3 momentin 
mukaan yhteisön ja yhteisetuuden tulosta 
suoritetaan veroa valtiolle, kunnalle ja seura-
kunnalle. Tuloverolain 21 §:n perusteella 
osittain verovapaat yhteisöt suorittavat tulon 
perusteella veroa kunnalle ja seurakunnalle 
tuloverolain 124 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun tuloveroprosentin mukaan. Yhteisöveron 
veronsaajia ovat siten valtio, kunnat sekä 
evankelis-luterilaiset ja ortodoksiset seura-
kunnat. Yhteisöveron tuotto jaetaan veron-
saajaryhmien kesken verontilityslain 
(532/1998) 12 §:ssä säädettyjen jako-
osuuksien mukaisesti. Verovelvollisen mak-
samassa verossa ei eritellä eri veronsaajien 
osuuksia. 

Yhteisöjen kirkollisverotus oli vuoteen 
1992 asti äyriperusteinen. Jokaiselle yhteisöl-
le vahvistettiin verotettava tulo valtionvero-
tuksessa ja kunnallisverotuksessa, joka oli 
samalla kirkollisverotuksen pohjana sellaise-
naan. Valtionverolle oli oma yhtenäinen ve-
rokanta, kun taas kunnallis- ja kirkollisvero 
määräytyi kunnan ja seurakunnan määrää-
män veroäyrin perusteella. Vuoden 1993 
alusta voimaan tulleen uuden tuloverolain 
myötä järjestelmä muuttui siten, että yhteisö-
jen verotettavaan tuloon sovelletaan koko 
maassa yhtä suhteellista verokantaa, alun pe-
rin 25 prosenttia. Verokantaa korotettiin 
28 prosenttiin vuoden 1996 alusta ja edelleen 
29 prosenttiin vuonna 2000. Sittemmin yhtei-
söverokantaa on alennettu kolme kertaa. Ve-
rokanta alennettiin 26 prosenttiin vuonna 
2005 ja 24,5 prosenttiin vuonna 2013. Vuo-
den 2014 alusta verokanta alennettiin edel-
leen 20 prosenttiin. 

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten 
seurakuntien yhteisövero-osuus pohjautuu 
alun perin historiallisiin syihin. Seurakuntien 
osuudella yhteisöveron tuotosta korvattiin 
vuoden 1993 yhteisöverouudistusta edeltänyt 

yhteisöjen kirkollisverovelvollisuus. Yhteisö-
jen kirkollisverovelvollisuuden taustalla oli 
osaltaan se, ettei kirkollisverotuksessa tehty 
eroa luonnollisten ja oikeushenkilöiden välil-
lä. Yhteisöjen kirkollisverovelvollisuuden 
säilyttämistä alettiin kuitenkin myöhemmin 
perustella myös sillä, että seurakunnat osal-
listuvat laajasti eräiden yhteiskunnallisten 
palvelujen tuottamiseen. Tähän näkökantaan 
ovat viitanneet muun muassa kirkko ja valtio 
-komitea (KM 1977:21) ja opetusministeriön 
asettama kirkko ja valtio -työryhmä (KM 
1982:47). Vastaavia perusteita on sittemmin 
esitetty seurakuntien yhteisövero-osuutta 
puoltavina näkökohtina esimerkiksi valtion ja 
kirkon taloussuhteita käsitelleen toimikunnan 
mietinnössä (KM 1997:7). Perustetta ei kui-
tenkaan ole mainittu yhteisöveroa koskevissa 
säännöksissä tai niiden esitöissä. Yhteisöve-
ron tuotto-osuutta ei myöskään ole "korva-
merkitty" tiettyihin tarkoituksiin, vaan seura-
kunnat voivat käyttää sitä kaikkeen toimin-
taansa.  

 
 

1.2 Seurakuntien osuus yhteisöverosta 

Verontilityslain 12 §:ssä säädetään veron-
saajaryhmien jako-osuuksista. Saman lain 
12 d §:ssä säädetään jako-osuuksista vero-
vuonna 2015. Hallituksen esityksessä edus-
kunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 
12 d §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 a §:n 
muuttamisesta (HE 180/2014 vp) ehdotetaan, 
että verovuodelta 2015 valtion jako-osuus 
olisi 61,00 prosenttia, kuntien jako-osuus oli-
si 36,26 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,74 prosenttia yhteisöverosta. Samassa esi-
tyksessä ehdotetaan, että verovuonna 2016 
valtion osuus olisi 67,42 prosenttia, kuntien 
jako-osuus 30,31 prosenttia ja seurakuntien 
jako-osuus 2,27 prosenttia yhteisöverosta. 

Eduskuntakäsittelyn aikana jako-osuuksiin 
on tullut muutosehdotuksia siten, että vero-
vuodelta 2015 valtion jako-osuus olisi 
60,35 prosenttia, kuntien jako-osuus olisi 
36,87 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,78 prosenttia yhteisöverosta. Verovuonna 
2016 valtion osuus olisi 66,77 prosenttia, 
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kuntien jako-osuus 30,92 prosenttia ja seura-
kuntien jako-osuus 2,31 prosenttia yhteisöve-
rosta. Verovuonna 2017 valtion osuus olisi 
67,39 prosenttia, kuntien jako-osuus 
30,34 prosenttia ja seurakuntien jako-osuus 
2,27 prosenttia yhteisöverosta. 

Vuoden 1993 alusta voimaan tulleen eriyte-
tyn tuloverojärjestelmän mukaisen yhteisöve-
ron tuoton jakaminen veronsaajaryhmille pe-
rustui vuoden 1992 yhteisöverokantojen suh-
teeseen. Tämän mukaisesti valtion jako-
osuus oli 51,85 prosenttia, kuntien jako-
osuus 44,80 prosenttia ja seurakuntien 
3,36 prosenttia yhteisöverosta. Seurakuntien 
jako-osuutta yhteisöveron tuotosta on nykyi-
sen tuloverolain voimassaoloaikana muutettu 
useita kertoja. Yhteisöverotuoton noustessa 
seurakuntien jako-osuutta alennettiin 
3,36 prosentista siten, että se oli 3,00 pro-
senttia vuonna 1998. Vuonna 1999 osuutta 
alennettiin edelleen 2,00 prosenttiin ja 
1,63 prosenttiin vuosina 2000 ja 2001. Myös 
sen jälkeen osuus on vaihdellut, mutta taso 

on ollut noin prosenttiyksikön alemmalla ta-
solla alkuperäisestä tasosta. Vuosille 2009—
2011 kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 
korotettiin määräaikaisesti 10 prosenttiyksi-
köllä talouskriisin vuoksi. Samassa yhteydes-
sä myös seurakuntien osuutta korotettiin 
0,8 prosenttiyksiköllä määräaikaisesti. Vuo-
sille 2012—2015 määräaikaista korotusta 
päätettiin jatkaa, mutta korotus puolitettiin, 
eli kunnat saavat osuutensa 5 prosenttiyksi-
köllä korotettuna ja seurakunnat vastaavasti 
0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna. Vuonna 
2013 seurakuntien yhteisövero-osuus oli 
2,35 prosenttia. Vuonna 2014 osuus on lähes 
puoli prosenttiyksikköä korkeampi, 2,80 pro-
senttia, mikä johtuu siitä, että yhteisövero-
kantaa alennettiin 24,5 prosentista 
20 prosenttiin ja alentamisen verotuottoa vä-
hentävä vaikutus kompensoitiin täysimääräi-
sesti sekä kunnille että seurakunnille. Yhtei-
söveron osuus evankelis-luterilaisten seura-
kuntien kaikista tuotoista on viime vuosina 
ollut noin 10 prosenttia. 

 
Yhteisöveron tuotto, milj. euroa ja seurakunnan jako-osuudet 
 

Vuosi Maksuun-
pantu vero 

Muutos-% edelli-
sestä vuodesta 

Seurakuntien 
jako-osuus, % 

Seurakuntien osuus 
maksuunpanosta 

2007 7 164 20,10 1,75 125 
2008 5 477 -23,55 1,75 96 
2009 4 339 -20,78 2,55 111 
2010 4 711 8,57 2,55 120 
2011 4 791 1,70 2,55 122 
2012 4 663 -2,67 2,30 107 
2013 4 640 -0,5 2,35 109 

2014* 3 983 -14,16 2,81 112 
2015* 4 099 2,91 2,78 114 
2016* 4 250 3,68 2,31 98 

 
*Vuosien 2014—2016 tuottoarviot ovat ennusteita, sisältäen eduskuntakäsittelyssä olevien muutoseh-
dotusten vaikutukset, ja perustuvat tämän esityksen antamisajankohdan mukaiseen arvioon yleisestä ja 
yritysten talouskehityksestä, ja ne muuttuvat myöhempien ennusteiden ja toteutumatietojen mukaisesti. 
Vuoden 2014 alusta yhteisöveron verokantaa alennettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin, mistä aiheutu-
neet verotuottomenetykset kompensoitiin kunnille ja seurakunnille. 
 
 
1.3 Yksittäisten kuntien ja seurakunti-

en yhteisöveron jako-osuudet 

Verontilityslain 13 §:ssä säädetään yksit-
täisten kuntien ja seurakuntien yhteisöveron 
jako-osuuden määräytymisestä. Kunnan ve-

rovuoden jako-osuus on kahden viimeksi 
valmistuneen verotuksen tietojen perusteella 
laskettujen jako-osuuksien keskiarvo. Kun-
nan jako-osuus saadaan laskemalla kunkin 
kunnan verovuoden yritystoimintaerän ja 
metsäerän summan suhteellinen osuus kaik-
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kien kuntien vastaavien lukujen summasta. 
Evankelis-luterilaisen seurakunnan verovuo-
den jako-osuudesta puolet määräytyy kuten 
kunnan jako-osuus ja puolet seurakuntaa tai 
seurakuntayhtymää vastaavan kunnan tai 
kuntien asukaslukujen suhteessa.  

Seurakunnalle jaettu yhteisöverotuotto 
määräytyy puoliksi asukasluvun ja puoliksi 
alueen yritysten maksamien yhteisöverojen 
sekä yrityksen henkilöstömäärän mukaan se-
kä puun myynnistä saatujen bruttokantoraha-
tulojen ja metsähehtaarien perusteella. Tästä 
johtuen yhteisöverotulon merkitys seurakun-
nan talouden kannalta vaihtelee eri seura-
kunnissa huomattavasti. Elinkeinoelämältään 
vilkkailla alueilla yhteisöveron osuus seura-
kunnan verotuloista on jopa 40 prosenttia, 
kun taas joillakin seurakunnilla yhteisöveron 
osuus on alle yhden prosentin. 

Jos yhteisövero-osuuden katsotaan olevan 
valtion suorittamaa korvausta seurakuntien 
lakisääteisistä tehtävistä, korvauksen suurta 
vuosittaista vaihtelua ja vaikeaa ennustetta-
vuutta on vaikea perustella, koska tehtävistä 
aiheutuvat kustannukset ovat kuitenkin suh-
teellisen tasaisesti kehittyviä. Yksittäisten 
seurakuntien tasolla vaihtelu on vielä suu-
rempaa kuin koko seurakuntaryhmän tasolla. 
Ortodoksisten seurakuntien yhteisövero-
osuus maksetaan kirkon keskusrahastolle. 

 
 

1.4 Evankelis-luterilaisen kirkon laki-
sääteiset tehtävät 

Evankelis-luterilainen kirkko huolehtii eri-
laisten yhteiskunnallisten tehtävien hoitami-
sesta osana toimintaansa. Kirkon hoitamista 
yhteiskunnallisista tehtävistä kolme on osoi-
tettu sille lailla. Hautaustoimilain (457/2003), 
väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisteri-
keskuksen varmennepalveluista annetun lain 
(661/2009) sekä rakennusperinnön suojele-
misesta annetun lain (498/2010) ja kirkkolain 
(1054/1993) nojalla kirkolle hoidettavaksi 
kuuluvat yhteiskunnalliset tehtävät ovat hau-
taustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten 
ja irtaimiston ylläpito. Myös ortodoksisilla 
seurakunnilla on vähäisessä määrin lakisää-
teisiä yhteiskunnallisia tehtäviä. 

 

Hautaustoimi  
 

Evankelis-luterilaisten seurakuntien asema 
yleisten hautausmaiden ylläpitäjänä perustuu 
hautaustoimilakiin. Hautaustoimilain 3 §:n 
mukaan evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kunnilla tai seurakuntayhtymillä on velvolli-
suus ylläpitää yleisiä hautausmaita. Evanke-
lis-luterilaisen kirkon seurakunta tai seura-
kuntayhtymä on velvollinen vaadittaessa 
osoittamaan hautasijan vainajalle, jonka ko-
tikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan tai 
seurakuntayhtymän alueella. Seurakunnilla ja 
seurakuntayhtymillä on lain mukaan velvolli-
suus osoittaa hautasija pyynnöstä myös erilli-
seltä tunnustuksettomalta hauta-alueelta, joka 
ei saa sijaita kohtuuttoman kaukana seura-
kunnan tai seurakuntayhtymän alueesta.  

Seurakunnat ylläpitävät lisäksi sankarihau-
tausmaita, vaikka seurakunnilla ei ole lain-
säädäntöön perustuvaa velvollisuutta niiden 
pitämiseen.  

 
 

Väestökirjanpitotehtävät  
 

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekiste-
rikeskuksen varmennepalveluista annetussa 
laissa säädetään evankelis-luterilaiselle kir-
kolle kuuluvista väestökirjanpitoon liittyvistä 
viranomaistehtävistä. Lain 48 §:n mukaan 
evankelis-luterilaisen kirkon viranomaisten 
on pyydettäessä annettava todistuksia, otteita 
tai näitä vastaavia muita yksittäisiä kirjallisia 
selvityksiä hallussaan olevista, ennen uskon-
tokuntien jäsenrekistereistä annetun lain 
(614/1998) voimaantuloa pidetyistä kirkolli-
sista väestörekistereistä ja niihin kuuluvista 
asiakirjoista.  

Väestötietojen luovuttamisen lisäksi seura-
kunnat vastaanottavat tiettyjä rekisterimer-
kintöjä, jotka välittyvät väestötietojärjestel-
mään. Lapsen kasteen yhteydessä tehdään 
ilmoitus lapsen nimestä, äidinkielestä ja us-
kontokunnasta ja vastaavasti avioliittoon 
vihkimisen yhteydessä ilmoitetaan tiedot 
vihkimisestä ja siihen liittyen mahdollinen 
tieto sukunimen muutoksesta. Seurakunta voi 
myös toimittaa avioliiton esteiden tutkinnan, 
jos ainakin toinen kihlakumppaneista on kir-
kon jäsen. Lisäksi seurakunnat antavat jäse-
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nistään väestötietojärjestelmästä virkatodis-
tuksia. 

 
Kulttuurihistoriallisesti merkittävien raken-
nusten ja irtaimiston ylläpito  

 
Kirkkolain 14 luvun 5 §:ssä säädetään kir-

kollisen rakennuksen suojelusta. Kirkollisen 
rakennuksen suojelun tavoitteena on turvata 
kirkollinen rakennettu kulttuuriympäristö 
osana kulttuuriperintöä, vaalia sen ominais-
luonnetta ja erityispiirteitä sekä edistää sen 
kulttuurisesti kestävää hoitoa ja käyttöä.  

Kirkollinen rakennus, joka on rakennettu 
ennen vuotta 1917, on suojeltu suoraan lain 
nojalla. Kirkkohallitus voi myös määrätä tätä 
myöhemmin käyttöön otetun kirkollisen ra-
kennuksen suojeltavaksi, jos suojelu on pe-
rusteltua rakennushistorian, rakennustaiteen, 
rakennustekniikan tai erityisten ympäristöar-
vojen kannalta. Rakennuksen suojelu käsittää 
myös sen kiinteän sisustuksen, siihen liittyvät 
maalaukset ja taideteokset sekä rakennuksen 
pihapiirin. 
 
Yhteys lakiin valtion rahoituksesta evankelis-
luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnalli-
siin tehtäviin 
 

Hallituksen esityksessä laiksi valtion rahoi-
tuksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräi-
siin yhteiskunnallisiin tehtäviin on tarkem-
min selostettu kirkon yhteiskunnallisten teh-
tävien hoitamista koskevien lakien sisältöä. 
Lain tavoitteena on sitoa valtion kirkolle 
myöntämä rahoitus nimenomaan hautaustoi-
men, väestökirjanpitotehtävien ja kulttuuri-
historiallisesti merkittävien rakennusten ja ir-
taimiston ylläpidon hoitamiseen. Uudistuk-
sen tavoitteena on lisäksi säätää evankelis-
luterilaiselle kirkolle tulevalle korvaukselle 
kohtuullinen lähtötaso.  

Edellä mainitussa esityksessä ehdotetaan, 
että määräraha eräiden yhteiskunnallisten 
tehtävien korvaamiseksi evankelis-
luterilaiselle kirkolle osoitettaisiin opetus- ja 
kulttuuriministeriön pääluokkaan. Korvauk-
sen määrä olisi 114 miljoonaa euroa vuonna 
2016. Tämän lisäksi kirkolta perittävää vero-
tuskustannusosuutta pienennetään siten, että 
vähennys vastaa noin 6 miljoonan euron 
osuutta seurakuntien kustannuksista. Uskon-

nollisille yhteisöille myönnettäisiin 1 miljoo-
nan euron lisämääräraha, josta ortodoksiselle 
kirkolle tulisi 87 000 euroa, mikä vastaa or-
todoksiselle kirkolle tulleen yhteisövero-
tuoton keskiarvoa viimeisten viiden vuoden 
aikana. 

 
1.5 Verotuskustannukset 

Verohallinnosta annetussa laissa 
(503/2010) säädetään seurakunnilta perittä-
vistä verotuskustannuksista. Lain 30 §:n mu-
kaan verotuskustannusten suorittamisesta 
huolehtii valtio. Verotuskustannuksia ovat 
valtion varsinaisen talousarvion mukaiset ja 
edellisen vuoden tilinpäätöksen perusteella 
tarkistetut Verohallinnon toimintamenot. 
Kustannusten määrää laskettaessa otetaan 
huomioon myös edellä mainittuihin Verohal-
linnon menoihin liittyvät arvonlisäverome-
not. Pykälän mukaan edellä tarkoitetuista 
vuotuisista kustannuksista valtio perii kunnil-
ta yhteensä 30,8 prosenttia, evankelis-
luterilaisen kirkon seurakunnilta yhteensä 
4,7 prosenttia ja Kansaneläkelaitokselta 
5,9 prosenttia. Vuonna 2014 seurakunnilta 
perittiin verotuskustannuksista noin 21 mil-
joonaa euroa. Ortodoksiselta kirkolta ei peri-
tä verotuskustannuksia. 

 
2  Ehdotettu muutos 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi seu-
rakuntien asema yhteisöveron saajina sekä 
kumottaviksi tai muutettaviksi ne lainkohdat, 
joissa on viittauksia seurakuntien yhteisöve-
roon. Muutettaviksi tulisi tuloverolain, ve-
rontilityslain ja Verohallinnosta annetun lain 
säännöksiä. 

Verovuodelta 2016 ja sen jälkeen jo ennen 
vuoden 2016 alkua kertyneet ja seurakunnille 
tilitetyt yhteisöverot perittäisiin takaisin ja ti-
litettäisiin valtiolle tammikuun 2016 kausiti-
lityksen yhteydessä verontilityslain säännös-
ten mukaisesti. Ehdotetun lainmuutoksen so-
veltamisvuotta aikaisempien verovuosien yh-
teisöverot tilitettäisiin seurakunnille viimei-
sen kerran lokakuun 2017 kausitilityksen yh-
teydessä, jonka jälkeen ne tilitettäisiin valti-
olle. 

Ehdotetun uuden rahoitusjärjestelyn vuoksi 
myös kirkkolain 8 §:ää on tarpeen muuttaa. 
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Pykälässä säädetään seurakunnan ja seura-
kuntayhtymän suorittamasta perusmaksusta, 
lisämaksusta ja eräistä muista kirkon keskus-
rahastolle suoritettavista maksuista. Muutet-
tavaksi tulisi myös kirkkojärjestys 
(1055/1993), jonka 22 luvussa säädetään kir-
kon keskusrahastosta ja seurakuntien ja seu-
rakuntayhtymän maksamasta perusmaksusta 
ja lisämaksusta sekä verotulojen täydennyk-
sen laskemisesta. Näistä muutoksista on tar-
koitus antaa eduskunnalle erillinen lakiesitys. 

 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Seurakuntien yhteisövero-osuus olisi val-
tiovarainministeriön verotuloennusteen mu-
kaan 114 miljoonaa euroa verovuodelta 
2015. Koska valtio saa seurakuntien yhteisö-
vero-osuuden, ei valtion taloudellinen asema 
muutu määrärahan myöntämisen johdosta.    

Uudistus, jolla yhteisövero-osuus korva-
taan indeksiin sidotulla määrärahalla, vähen-
täisi seurakuntien taloudellisen aseman suh-
danneherkkyyttä. Lisäksi seurakunnille valti-
on budjetissa osoitettu rahoitus olisi määräl-
tään paremmin ennakoitavissa ja jakaantuisi 
paljon tasaisemmin seurakunnille kuin suu-
restikin vuosittain vaihteleva yhteisöveron 
tuotto. 

Kun osittain verovapaat yhteisöt eivät uu-
distuksen jälkeen maksaisi yhteisöveroa seu-
rakunnille vaan ainoastaan kunnille, näiden 
yhteisöjen tuloihin sovellettava tuloveropro-
sentti alenisi noin 0,5 prosenttiyksiköllä, 
koska kuntien jako-osuutta yhteisöveron tuo-
tosta ei tässä yhteydessä muutettaisi. 

Seurakuntien verotuskustannukset alenisi-
vat noin 6 miljoonalla eurolla, koska seura-
kunnat eivät olisi enää yhteisöveron saajina. 

 
3.2 Hallinnolliset vaikutukset 

Verohallinto toteuttaa parhaillaan Valmis-
hanketta, jonka tarkoituksena on korvata noin 
70 verotuksen tietojärjestelmää yhdellä oh-
jelmistolla. Uusi ohjelmisto otetaan käyttöön 
vaiheittain vuosien 2016—2019 aikana. Tä-
mänhetkisen vaiheistuksen mukaan verotulo-
jen tilitystä koskevat toiminnallisuudet siir-
tyvät ohjelmistoon marraskuussa 2017. Seu-

rakuntien yhteisöveroa tilitetään seurakunnil-
le viimeisen kerran lokakuussa 2017 tehtävän 
kausitilityksen yhteydessä, joten ohjelmis-
toon ei sisällytetä seurakuntien yhteisöveron 
tilittämistä koskevia tietojärjestelmiä. Tämä 
alentaa osaltaan Verohallinnon kustannuksia. 

 
 

4  Asian valmiste lu 

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjel-
maan on kirjattu tavoite löytää ratkaisu seu-
rakuntien yhteiskunnallisten tehtävien aiheut-
tamien velvoitteiden korvaamiseksi. Halli-
tusohjelman toteuttamiseksi perustettiin val-
tiovarainministeriön johtama virkamiestyö-
ryhmä selvittämään Suomen evankelis-
luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien se-
kä muiden uskonnollisten yhdyskuntien yh-
teiskunnalliset tehtävät ja niistä aiheutuvat 
kustannukset sekä esittämään vaihtoehtoisia 
tapoja, joilla valtio voi osallistua kustannus-
ten kattamiseen. Selvitys tehtiin valtiova-
rainministeriön sekä opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön sisäisenä virkamiestyönä. Työryh-
mässä asiantuntijoina olivat edustaja evanke-
lis-luterilaisesta kirkosta ja ortodoksisesta 
kirkosta. Työryhmämuistio asiasta valmistui 
lokakuussa 2013.  

Seurakuntien yhteisövero-osuuden kor-
vaamista lakisääteisellä rahoituksella koske-
vaa uudistusta on käsitelty kokonaisuudes-
saan talouspoliittisessa ministerivaliokunnas-
sa maaliskuussa 2014. Talouspoliittinen mi-
nisterivaliokunta hyväksyi kokouksessaan, 
että opetus- ja kulttuuriministeriössä valmis-
tellaan lakiluonnos seurakuntien lakisäätei-
sestä valtionavustuksesta ja valtiovarainmi-
nisteriössä valmistellaan lakimuutos, jolla 
seurakuntien osuus yhteisöverosta poistetaan. 
Kirkolliskokous on toukokuussa 2014 ottanut 
myönteisen kannan uudistukseen. 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministe-
riön kanssa. 

Esityksestä on pyydetty lausunto opetus- ja 
kulttuuriministeriöltä, Suomen evankelis-
luterilaisen kirkon kirkolliskokoukselta, 
Suomen ortodoksisen kirkon kirkollishalli-
tukselta ja Verohallinnolta. 
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5  Riippuvuus muista  es i tyksistä  

Lakiehdotus liittyy hallituksen esitykseen 
eduskunnalle laiksi valtion rahoituksesta 

evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yh-
teiskunnallisiin tehtäviin (HE 250/2014 vp). 

 
 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Tuloverolaki 

1 §. Tulovero ja veronsaajat. Tuloverolain 
1 §:n 2 momentin mukaan pääomatulosta 
suoritetaan vero valtiolle. Säännöksen mu-
kaan kuntien oikeus pääomatulojen verotuk-
sen tuottoon otetaan huomioon jaettaessa ve-
rotuloja siten kuin tuloverolaissa ja veron-
kantolaissa (611/1978) säädetään. Kyseiset 
veronkantolain säännökset ovat nykyään ve-
rontilityslaissa, joten viittaus veronkantola-
kiin ehdotetaan muutettavaksi viittaukseksi 
verontilityslakiin. 

Tuloverolain 1 §:n 3 momentin mukaan yh-
teisön ja yhteisetuuden tulosta suoritetaan ve-
roa valtiolle, kunnalle ja seurakunnalle. Seu-
rakuntien asema yhteisöveron saajana ehdo-
tetaan kumottavaksi, koska tarkoituksena on 
säätää laki valtion rahoituksesta evankelis-
luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnalli-
siin tehtäviin. Lain mukaan opetus- ja kult-
tuuriministeriö myöntäisi vuosittain evanke-
lis-luterilaiselle kirkolle rahoitusta hautaus-
toimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden rakennusten ja ir-
taimiston ylläpitoon liittyviin laissa säädet-
tyihin tehtäviin. Rahoituksen määrä vuonna 
2016 on 114 miljoonaa euroa. Määrää tarkis-
tettaisiin vuosittain kuluttajahintaindeksin 
mukaista yleisen hintatason muutosta vastaa-
vasti. Rahoitus maksettaisiin kirkon keskus-
rahastolle kuukausittain. Tuloverolain 1 §:n 
3 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että yhteisön ja yhteisetuuden tulosta suorite-
taan veroa valtiolle ja kunnalle. 

18 §. Yhteisetuuden ja sen osakkaan vero-
tus. Tuloverolain 18 §:n 3 momentin viittaus 
seurakuntaan ehdotetaan kumottavaksi, jol-
loin tiekunta suorittaisi tulostaan veroa pel-
kästään kunnalle. 

21 §. Osittain verovapaat yhteisöt. Tulove-
rolain 21 §:n 1 momentin mukaan tulon pe-

rusteella osittain verovapaat yhteisöt suorit-
tavat veroa kunnalle ja seurakunnalle 124 §:n 
3 momentissa tarkoitetun tuloveroprosentin 
mukaan: 

1) valtio ja sen laitokset;  
2) Raha-automaattiyhdistys sekä Oy Veik-

kaus Ab muusta kuin arpajaisverolaissa 
(552/1992) ja ajanvieteautomaateista anne-
tussa laissa (426/1976) tarkoitetun toiminnan 
ja musiikkiautomaattien pitämisestä saamas-
taan tulosta; 

3) kunta, kuntayhtymä, maakunta sekä näi-
den palveluksessa olevia varten perustettu 
eläkelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai muu 
vastaava eläkelaitos, -säätiö tai -kassa, joka 
saa avustusta yhteiskunnan varoista. 

Lain 21 §:n 1 momenttia ehdotetaan muu-
tettavaksi siten, että viittaus seurakuntaan 
kumotaan. 

Lain 21 §:n 2 momentin mukaan evankelis-
luterilainen kirkko, ortodoksinen kirkkokunta 
sekä muu uskonnollinen yhdyskunta ja nii-
den seurakunnat samoin kuin niiden palve-
luksessa olevia varten perustettu eläkelaitos, 
eläkesäätiö ja eläkekassa suorittavat veroa 
kunnalle 124 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
kunnan osuutta yhteisöverosta vastaavan tu-
loveroprosentin mukaan. Momentissa ei tar-
vitse viitata kunnan osuutta vastaavaan tulo-
veroprosenttiin, koska seurakunnan osuus 
kumotaan. Momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että tuloverolain 21 §:n 2 mo-
mentin mukaan evankelis-luterilainen kirkko, 
ortodoksinen kirkkokunta sekä muu uskon-
nollinen yhdyskunta ja niiden seurakunnat 
samoin kuin niiden palveluksessa olevia var-
ten perustettu eläkelaitos, eläkesäätiö ja elä-
kekassa suorittavat veroa kunnalle 124 §:n 
3 momentissa tarkoitetun tuloveroprosentin 
mukaan. 

21 a §. Yliopistojen verovelvollisuus. Tulo-
verolain 21 a §:n mukaan yliopistolain 
(558/2009) 1 §:ssä tarkoitettu yliopisto on 
verovelvollinen vain saamastaan elinkeinotu-
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losta. Lisäksi yliopisto on verovelvollinen 
muuhun kuin yleiseen tarkoitukseen käytetyn 
kiinteistön tai kiinteistön osan tuottamasta tu-
losta kunnalle ja seurakunnalle tuloverolain 
124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan. Verovelvollisuus koskee 
myös Helsingin yliopistoa yliopistolain 
75 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varojen 
tuottama tulo mukaan lukien.  

Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, et-
tä verovelvollisuus seurakunnalle kumotaan. 

23 §. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvol-
lisuus. Tuloverolain 23 §:n 1 momentin mu-
kaan 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen yh-
teisö on verovelvollinen saamastaan elinkei-
notulosta. Lisäksi se on verovelvollinen 
muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen 
tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiin-
teistön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja 
seurakunnalle 124 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun tuloveroprosentin mukaan. Momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovel-
vollisuus seurakunnalle kumotaan. 

124 §. Veron määräytyminen. Tuloverolain 
124 §:n 3 momentissa säädetään 21 §:n 
1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan 
yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen 
yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tulovero-
prosentista. Momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että viittaukset seurakuntaan ku-
motaan. Tällöin 21 §:n 1 ja 2 momentissa 
tarkoitetut yhteisöt suorittavat veroa ainoas-
taan kunnalle tuloveroprosentin mukaan. Ve-
rovuodesta 2016 sovellettava tuloveropro-
sentti olisi 5,61. 

 
1.2 Verontilityslaki 

12 §. Veronsaajaryhmien jako-osuudet. 
Esityksessä ehdotetaan poistettavaksi seura-
kuntien asema yhteisöveron saajana. Seura-
kuntien jako-osuus poistettaisiin ja vastaava 
määrä lisättäisiin valtion jako-osuuteen, jol-
loin valtion jako-osuus olisi 71,94 prosenttia, 
ja kuntien jako-osuus säilyisi ennallaan eli 
olisi 28,06 prosenttia yhteisöverosta. Koska 
tuloverolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitetut yhtei-
söt maksaisivat verovuodesta 2016 lähtien 
veroa pelkästään kunnille, pykälän 
2 momentin säännös ehdotetaan kumottavak-
si tarpeettomana. 

13 §. Yksittäisten kuntien jako-osuudet. 
Pykälää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
viittaukset seurakuntia koskeviin säännöksiin 
poistetaan. Pykälän otsikkoa ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että se koskee yksittäis-
ten kuntien jako-osuuksia. Pykälän 1 mo-
mentin loppuosa, joka koskee yksittäisen 
seurakunnan jako-osuuden laskemista, ehdo-
tetaan poistettavaksi. 

14 §. Yksittäisten kuntien jako-osuuksien 
vahvistaminen. Verontilityslain 14 §:n 
1 momentin mukaan valtiovarainministeriö 
vahvistaa kunnan verovuoden jako-osuuden 
laskentaperusteet kuntien yhteisöveroista ja 
evankelis-luterilaisen seurakunnan verovuo-
den jako-osuuden laskentaperusteet seura-
kuntien yhteisöveroista kuultuaan kuntien 
keskusjärjestöä ja Kirkkohallitusta. 

Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että viittaukset seurakuntaan ja 
Kirkkohallitukseen poistetaan. Lisäksi pykä-
län otsikkoa ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että se koskee yksittäisten kuntien jako-
osuuksia. 

27 §. Aikaisempien vuosien verojen tilittä-
minen. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 momentti, jonka mukaan verovuodelta 
2015 ja aikaisemmilta verovuosilta kertyneet 
yhteisöverot tilitetään seurakunnille viimei-
sen kerran lokakuun 2017 kausitilityksen yh-
teydessä, minkä jälkeen ne tilitetään valtiolle. 
Vuoden 2017 lokakuun jälkeen seurakuntien 
verovuosien 2011—2015 tilitysten arvioi-
daan olevan alle 100 000 euroa. Mahdollisten 
vanhoihin verovuosiin liittyvien yhteisövero-
jen palautusten vuoksi tilitykset voivat olla 
seurakuntien osalta jopa negatiivisia.  

Verohallinnossa veronsaajatilitykset siirty-
vät tehtäväksi uudella ohjelmistolla vuoden 
2017 marraskuussa. Poikkeavien ja vain ly-
hytaikaisesti käytettäväksi tulevien laskenta-
sääntöjen muodostaminen uuteen ohjelmis-
toon ei olisi tarkoituksenmukaista, joten lo-
kakuun 2017 jälkeen yhteisöverot tilitettäi-
siin valtiolle. 

 
1.3 Laki Verohallinnosta 

30 §. Verotuskustannukset ja niiden jakau-
tuminen. Hallituksen esityksessä eduskunnal-
le laiksi valtion rahoituksesta evankelis-
luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnalli-
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siin tehtäviin ehdotetaan, että kun kirkko ei 
olisi enää yhteisöveron saaja, niin myös kir-
kolta perittävistä verotuskustannuksista vä-
hennettäisiin 6 miljoonaa euroa. Pykälän 
2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että valtio perisi vuodesta 2016 lähtien evan-
kelis-luterilaisen kirkon seurakunnilta yh-
teensä 3,4 prosentin osuuden verotuskustan-
nuksista. Muutos on laskettu vuoden 2015 
ennakkotietojen perusteella. 

31 §. Kunnan ja seurakunnan osuuden las-
keminen. Verohallinnosta annetun lain 31 §:n 
2 momentin mukaan yksittäinen seurakunta 
vastaa evankelis-luterilaisen kirkon seura-
kuntien vuotuisista verotuskustannuksista 
määrällä, joka saadaan seuraavasti: 

1) luvulla 0,3 kerrotaan laskennallisen kir-
kollisveron ja seurakunnan yhteisövero-
osuuden summan suhteellinen osuus koko 
maan vastaavasta summasta laskettuna edel-
lisenä vuotena toimitetun verotuksen mu-
kaan; 

2) luvulla 0,7 kerrotaan perimisvuotta edel-
täneen vuoden alussa seurakunnan kirkonkir-

joihin läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten 
suhteellinen osuus evankelis-luterilaisen kir-
kon läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten lu-
kumäärästä; 

3) 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettujen lu-
kujen summalla kerrotaan seurakuntien yh-
dessä suoritettava 30 §:n 2 momentissa sää-
detty osuus verotuskustannuksista. 

Pykälän 2 momentti ehdotetaan muutetta-
vaksi siten, että viittaus seurakunnan yhtei-
sövero-osuuteen poistettaisiin. 

 
2  Voimaantulo  

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2016, ja niitä sovellettaisiin 
ensimmäisen kerran verovuodelta 2016 toi-
mitettavassa verotuksessa. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 
 
 
 
 

1. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 1 §:n 2 ja 3 momentti, 18 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 ja 

2 momentti, 21 a §, 23 §:n 1 momentti ja 124 §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 21 §:n 1 momentti osaksi laissa 1465/1994 ja 2 momentti laissa 

1343/1999, 21 a § laissa 1736/2009 ja 124 §:n 3 momentti laissa 1254/2013, seuraavasti: 
 

1 § 

Tulovero ja veronsaajat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulosta suoritetaan veroa valtiolle. 

Kuntien oikeus pääomatulojen verotuksen 
tuottoon otetaan huomioon jaettaessa verotu-
loja siten kuin jäljempänä tässä laissa ja ve-
rontilityslaissa (532/1998) säädetään. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tulosta suorite-
taan veroa valtiolle ja kunnalle. 

 
18 § 

Yhteisetuuden ja sen osakkaan verotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tiekunta suorittaa tulostaan veroa kunnalle 

124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan. 

 
21 § 

Osittain verovapaat yhteisöt 

Tulon perusteella suorittavat veroa kunnal-
le 124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulove-
roprosentin mukaan: 

1) valtio ja sen laitokset;  
2) Raha-automaattiyhdistys sekä Oy Veik-

kaus Ab muusta kuin arpajaisverolaissa 
(552/1992) ja ajanvieteautomaateista anne-
tussa laissa (426/1976) tarkoitetun toiminnan 

ja musiikkiautomaattien pitämisestä saamas-
taan tulosta; 

3) kunta, kuntayhtymä, maakunta sekä näi-
den palveluksessa olevia varten perustettu 
eläkelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai muu 
vastaava eläkelaitos, -säätiö tai -kassa, joka 
saa avustusta yhteiskunnan varoista. 

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta sekä muu uskonnollinen yhdys-
kunta ja niiden seurakunnat samoin kuin nii-
den palveluksessa olevia varten perustettu 
eläkelaitos, eläkesäätiö ja eläkekassa suorit-
tavat veroa kunnalle 124 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun tuloveroprosentin mukaan.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 

21 a §  

Yliopistojen verovelvollisuus 

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitettu 
yliopisto on verovelvollinen vain saamastaan 
elinkeinotulosta. Lisäksi yliopisto on vero-
velvollinen muuhun kuin yleiseen tarkoituk-
seen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan 
tuottamasta tulosta kunnalle tämän lain 
124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan. Mitä edellä säädetään yli-
opiston verovelvollisuudesta, koskee myös 
Helsingin yliopistoa yliopistolain 75 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen varojen tuottama 
tulo mukaan lukien. 
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23 § 

Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 

Edellä 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen 
yhteisö on verovelvollinen saamastaan elin-
keinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen 
muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen 
tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiin-
teistön osan tuottamasta tulosta kunnalle 
124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 5,61.  
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuodelta 2016 toimitettavassa verotukses-
sa.

————— 
 
 
 
 
 

2.  

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 §, 13 §:n otsikko sekä 1 ja 5 momentti sekä 14 §:n 

otsikko ja 1 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 12 § laissa 1253/2014, 13 §:n 1 momentti laissa 988/2005 ja 

5 momentti laissa 724/2004 sekä 14 §:n 1 momentti laissa 1458/2001, ja 
lisätään 27 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

 
12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 71,94 prosenttia ja 
kuntien jako-osuus 28,06 prosenttia yhteisö-
verosta.  

 
13 § 

Yksittäisten kuntien jako-osuudet 

Kunnan verovuoden jako-osuus on kahden 
viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen 
perusteella laskettujen jako-osuuksien kes-
kiarvo. Kunnan jako-osuus saadaan laske-

malla kunkin kunnan verovuoden 2 momen-
tin mukaisen yritystoimintaerän ja 4 momen-
tin mukaisen metsäerän summan suhteellinen 
osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen 
summasta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verohallinto toimittaa salassapitoa koske-
vien säännösten estämättä kullekin kunnalle 
tiedon yhteisölle maksuunpannusta yhteisö-
verosta siltä osin kuin jako-osuuksien las-
kennassa käytetty maksuunpantu yhteisövero 
kohdistuu tähän kuntaan. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään niiden yhteisöjen lu-
kumäärästä, joiden osalta tietoja toimitetaan.  
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14 § 

Yksittäisten kuntien jako-osuuksien vahvis-
taminen 

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnan 
verovuoden jako-osuuden laskentaperusteet 
kuntien yhteisöveroista kuultuaan kuntien 
keskusjärjestöä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 

 
27 § 

Aikaisempien vuosien verojen tilittäminen 
— — — — — — — — — — — — — —  

Verovuodelta 2015 ja aikaisemmilta vero-
vuosilta kertynyt yhteisövero tilitetään seura-
kunnille viimeisen kerran lokakuun 2017 
kausitilityksen yhteydessä, minkä jälkeen ne 
tilitetään valtiolle. 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuoden 2016 yhteisöveron tilityksiin. 
————— 

 
 
 
 
 
 
 

3.  

Laki 

Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 30 §:n 2 momentti ja 31 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 
 

30 § 

Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotui-

sista kustannuksista valtio perii kunnilta yh-
teensä 30,8 prosenttia, evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnilta yhteensä 3,4 prosenttia 
ja Kansaneläkelaitokselta 5,9 prosenttia. 

 
31 § 

Kunnan ja seurakunnan osuuden laskeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yksittäinen seurakunta vastaa evankelis-

luterilaisen kirkon seurakuntien vuotuisista 

verotuskustannuksista määrällä, joka saadaan 
seuraavasti: 

1) luvulla 0,3 kerrotaan laskennallisen kir-
kollisveron suhteellinen osuus koko maan 
vastaavasta summasta laskettuna edellisenä 
vuotena toimitetun verotuksen mukaan; 

2) luvulla 0,7 kerrotaan perimisvuotta edel-
täneen vuoden alussa seurakunnan kirkonkir-
joihin läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten 
suhteellinen osuus evankelis-luterilaisen kir-
kon läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten lu-
kumäärästä; 

3) 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettujen lu-
kujen summalla kerrotaan seurakuntien yh-
dessä suoritettava 30 §:n 2 momentissa sää-
detty osuus verotuskustannuksista. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 
20  . 

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-
rovuodelta 2016 toimitettavassa verotukses-
sa.

————— 
 

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2014 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Valtiovarainministeri Antti Rinne 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

 

1. 

Laki 

tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 1 §:n 2 ja 3 momentti, 18 §:n 3 momentti, 21 §:n 1 ja 

2 momentti, 21 a §, 23 §:n 1 momentti ja 124 §:n 3 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 21 §:n 1 momentti osaksi laissa 1465/1994 ja 2 momentti laissa 

1343/1999, 21 a § laissa 1736/2009 ja 124 §:n 3 momentti laissa 1254/2013, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 

Tulovero ja veronsaajat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulosta suoritetaan veroa valtiolle. 

Kuntien oikeus pääomatulojen verotuksen 
tuottoon otetaan huomioon jaettaessa verotu-
loja siten kuin jäljempänä tässä laissa ja ve-
ronkantolaissa (611/78) säädetään. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tulosta suorite-
taan veroa valtiolle, kunnalle ja seurakunnal-
le. 

1 § 

Tulovero ja veronsaajat 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pääomatulosta suoritetaan veroa valtiolle. 

Kuntien oikeus pääomatulojen verotuksen 
tuottoon otetaan huomioon jaettaessa verotu-
loja siten kuin jäljempänä tässä laissa ja ve-
rontilityslaissa (532/1998) säädetään. 

Yhteisön ja yhteisetuuden tulosta suorite-
taan veroa valtiolle ja kunnalle. 
 

 
18 § 

Yhteisetuuden ja sen osakkaan verotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tiekunta suorittaa tulostaan veroa kunnalle 

ja seurakunnalle 124 §:n 3 momentissa tar-
koitetun tuloveroprosentin mukaan. 

18 § 

Yhteisetuuden ja sen osakkaan verotus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tiekunta suorittaa tulostaan veroa kunnalle 

124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan. 
 

 
21 § 

Osittain verovapaat yhteisöt 

Tulon perusteella suorittavat veroa kunnalle 
ja seurakunnalle 124 §:n 3 momentissa tar-
koitetun tuloveroprosentin mukaan: 

1) valtio ja sen laitokset;  
2) Raha-automaattiyhdistys sekä Oy Veik-

kaus Ab muusta kuin arpajaisverolaissa 

21 § 

Osittain verovapaat yhteisöt 

Tulon perusteella suorittavat veroa kunnal-
le 124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulove-
roprosentin mukaan: 

1) valtio ja sen laitokset;  
2) Raha-automaattiyhdistys sekä Oy Veik-

kaus Ab muusta kuin arpajaisverolaissa 
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(552/92) ja ajanvieteautomaateista annetussa 
laissa (426/76) tarkoitetun toiminnan ja mu-
siikkiautomaattien pitämisestä saamastaan tu-
losta; 

3) kunta, kuntayhtymä, maakunta sekä näi-
den palveluksessa olevia varten perustettu 
eläkelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai muu vas-
taava eläkelaitos, -säätiö tai -kassa, joka saa 
avustusta yhteiskunnan varoista. 

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta sekä muu uskonnollinen yhdys-
kunta ja niiden seurakunnat samoin kuin nii-
den palveluksessa olevia varten perustettu 
eläkelaitos, eläkesäätiö ja eläkekassa suoritta-
vat veroa kunnalle 124 §:n 3 momentissa tar-
koitetun kunnan osuutta yhteisöverosta vas-
taavan tuloveroprosentin mukaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  

(552/1992) ja ajanvieteautomaateista anne-
tussa laissa (426/1976) tarkoitetun toiminnan 
ja musiikkiautomaattien pitämisestä saamas-
taan tulosta; 

3) kunta, kuntayhtymä, maakunta sekä näi-
den palveluksessa olevia varten perustettu 
eläkelaitos, eläkesäätiö tai -kassa tai muu 
vastaava eläkelaitos, -säätiö tai -kassa, joka 
saa avustusta yhteiskunnan varoista. 

Evankelis-luterilainen kirkko, ortodoksinen 
kirkkokunta sekä muu uskonnollinen yhdys-
kunta ja niiden seurakunnat samoin kuin nii-
den palveluksessa olevia varten perustettu 
eläkelaitos, eläkesäätiö ja eläkekassa suorit-
tavat veroa kunnalle 124 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun tuloveroprosentin mukaan.  

 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
21 a § 

Yliopistojen verovelvollisuus 

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitettu 
yliopisto on verovelvollinen vain saamastaan 
elinkeinotulosta. Lisäksi yliopisto on vero-
velvollinen muuhun kuin yleiseen tarkoituk-
seen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan 
tuottamasta tulosta kunnalle ja seurakunnalle 
tämän lain 124 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
tuloveroprosentin mukaan. Mitä edellä sääde-
tään yliopiston verovelvollisuudesta, koskee 
myös Helsingin yliopistoa yliopistolain 
75 §:n 1 momentissa tarkoitettujen varojen 
tuottama tulo mukaan lukien. 

21 a §  

Yliopistojen verovelvollisuus 

Yliopistolain (558/2009) 1 §:ssä tarkoitettu 
yliopisto on verovelvollinen vain saamastaan 
elinkeinotulosta. Lisäksi yliopisto on vero-
velvollinen muuhun kuin yleiseen tarkoituk-
seen käytetyn kiinteistön tai kiinteistön osan 
tuottamasta tulosta kunnalle tämän lain 
124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan. Mitä edellä säädetään yli-
opiston verovelvollisuudesta, koskee myös 
Helsingin yliopistoa yliopistolain 75 §:n 
1 momentissa tarkoitettujen varojen tuottama 
tulo mukaan lukien. 
 

 
23 § 

Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 

Edellä 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen 
yhteisö on verovelvollinen saamastaan elin-
keinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen 
muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen 
tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiinteis-
tön osan tuottamasta tulosta kunnalle ja seu-
rakunnalle 124 §:n 3 momentissa tarkoitetun 
tuloveroprosentin mukaan. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

23 § 

Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 

Edellä 22 §:ssä tarkoitettu yleishyödyllinen 
yhteisö on verovelvollinen saamastaan elin-
keinotulosta. Lisäksi se on verovelvollinen 
muuhun kuin yleiseen tai yleishyödylliseen 
tarkoitukseen käytetyn kiinteistön tai kiin-
teistön osan tuottamasta tulosta kunnalle 
124 §:n 3 momentissa tarkoitetun tulovero-
prosentin mukaan. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 6,06. Näi-
den yhteisöjen veron jakautumisesta kunnan 
ja seurakunnan kesken säädetään verontili-
tyslaissa. Edellä 21 §:n 2 momentissa tarkoi-
tetun yhteisön tuloveroprosentti on 5,61.  
— — — — — — — — — — — — — —  
 

124 § 

Veron määräytyminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun 

osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan se-
kä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä 
saadun tulon tuloveroprosentti on 5,61.  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan     päivänä    kuu-

ta 20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuodelta 2016 toimitettavassa verotukses-
sa. 

——— 
 
 
 
 

2. 

Laki 

verontilityslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 §, 13 §:n otsikko sekä 1 ja 5 momentti sekä 14 §:n 

otsikko ja 1 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 12 § laissa 1253/2014, 13 §:n 1 momentti laissa 988/2005 ja 

5 momentti laissa 724/2004 sekä 14 §:n 1 momentti laissa 1458/2001, ja 
lisätään 27 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

12 §  

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 69,72 prosenttia, 
kuntien jako-osuus 28,06 prosenttia ja seura-
kuntien jako-osuus 2,22 prosenttia yhteisöve-
rosta. Evankelisluterilaisten seurakuntien yh-
teisövero on 99,92 prosenttia ja ortodoksisten 
seurakuntien yhteisövero 0,08 prosenttia seu-
rakuntien yhteisöverosta. 

12 § 

Veronsaajaryhmien jako-osuudet 

Valtion jako-osuus on 71,94 prosenttia ja 
kuntien jako-osuus 28,06 prosenttia yhteisö-
verosta.  
 
 
 
 



 HE 302/2014 vp  
  

 

18 

Kunnille ja seurakunnille tuleviin yhteisö-
veroihin lisätään tuloverolain 21 ja 22 §:ssä 
tarkoitettujen yhteisöjen verot siten, että kun-
tien osuus on 92,67 prosenttia ja seurakunti-
en osuus 7,33 prosenttia. 

 

 
 
 
 
 

 
 

13 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuudet 

Kunnan verovuoden jako-osuus on kahden 
viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen pe-
rusteella laskettujen jako-osuuksien keskiar-
vo. Kunnan jako-osuus saadaan laskemalla 
kunkin kunnan verovuoden 2 momentin mu-
kaisen yritystoimintaerän ja 4 momentin mu-
kaisen metsäerän summan suhteellinen osuus 
kaikkien kuntien vastaavien lukujen summas-
ta. Evankelis-luterilaisen seurakunnan vero-
vuoden jako-osuudesta puolet määräytyy ku-
ten kunnan jako-osuus ja puolet seurakuntaa 
tai seurakuntayhtymää vastaavan kunnan tai 
kuntien asukaslukujen suhteessa.  
— — — — — — — — — — — — — —  

Verohallinto toimittaa salassapitoa koskevi-
en säännösten estämättä kullekin kunnalle ja 
seurakunnalle tiedon yhteisölle maksuunpan-
nusta yhteisöverosta siltä osin kuin jako-
osuuksien laskennassa käytetty maksuunpan-
tu yhteisövero kohdistuu tähän kuntaan. Val-
tioneuvoston asetuksella säädetään niiden yh-
teisöjen lukumäärästä, joiden osalta tietoja 
toimitetaan.  

13 § 

Yksittäisten kuntien jako-osuudet 

 
Kunnan verovuoden jako-osuus on kahden 

viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen 
perusteella laskettujen jako-osuuksien kes-
kiarvo. Kunnan jako-osuus saadaan laske-
malla kunkin kunnan verovuoden 2 momen-
tin mukaisen yritystoimintaerän ja 4 momen-
tin mukaisen metsäerän summan suhteellinen 
osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen 
summasta. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verohallinto toimittaa salassapitoa koske-

vien säännösten estämättä kullekin kunnalle 
tiedon yhteisölle maksuunpannusta yhteisö-
verosta siltä osin kuin jako-osuuksien las-
kennassa käytetty maksuunpantu yhteisövero 
kohdistuu tähän kuntaan. Valtioneuvoston 
asetuksella säädetään niiden yhteisöjen lu-
kumäärästä, joiden osalta tietoja toimitetaan. 

 
14 § 

Yksittäisten kuntien ja seurakuntien jako-
osuuksien vahvistaminen 

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnan 
verovuoden jako-osuuden laskentaperusteet 
kuntien yhteisöveroista ja evankelis-
luterilaisen seurakunnan verovuoden jako-
osuuden laskentaperusteet seurakuntien yh-
teisöveroista kuultuaan kuntien keskusjärjes-
töä ja Kirkkohallitusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

14 § 

Yksittäisten kuntien jako-osuuksien vahvis-
taminen 

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnan 
verovuoden jako-osuuden laskentaperusteet 
kuntien yhteisöveroista kuultuaan kuntien 
keskusjärjestöä. 

 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
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 27 § 
Aikaisempien vuosien verojen tilittäminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Verovuodelta 2015 ja aikaisemmilta vero-

vuosilta kertynyt yhteisövero tilitetään seura-
kunnille viimeisen kerran lokakuun 2017 
kausitilityksen yhteydessä, minkä jälkeen ne 
tilitetään valtiolle. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuoden 2016 yhteisöveron tilityksiin. 
——— 

 
 

3. 

Laki 

Verohallinnosta annetun lain 30 ja 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 30 §:n 2 momentti ja 31 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

30 § 

Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotui-

sista kustannuksista valtio perii kunnilta yh-
teensä 30,8 prosenttia, evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnilta yhteensä 4,7 prosenttia 
ja Kansaneläkelaitokselta 5,9 prosenttia. 

30 § 

Verotuskustannukset ja niiden jakautuminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Edellä 1 momentissa tarkoitetuista vuotui-

sista kustannuksista valtio perii kunnilta yh-
teensä 30,8 prosenttia, evankelis-luterilaisen 
kirkon seurakunnilta yhteensä 3,4 prosenttia 
ja Kansaneläkelaitokselta 5,9 prosenttia. 
 

 
31 § 

Kunnan ja seurakunnan osuuden laskeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yksittäinen seurakunta vastaa evankelis-

luterilaisen kirkon seurakuntien vuotuisista 
verotuskustannuksista määrällä, joka saadaan 
seuraavasti: 

1) luvulla 0,3 kerrotaan laskennallisen kir-
kollisveron ja seurakunnan yhteisövero-

31 §

Kunnan ja seurakunnan osuuden laskeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Yksittäinen seurakunta vastaa evankelis-

luterilaisen kirkon seurakuntien vuotuisista 
verotuskustannuksista määrällä, joka saadaan 
seuraavasti: 

1) luvulla 0,3 kerrotaan laskennallisen kir-
kollisveron suhteellinen osuus koko maan 
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osuuden summan suhteellinen osuus koko 
maan vastaavasta summasta laskettuna edelli-
senä vuotena toimitetun verotuksen mukaan; 

2) luvulla 0,7 kerrotaan perimisvuotta edel-
täneen vuoden alussa seurakunnan kirkonkir-
joihin läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten suh-
teellinen osuus evankelis-luterilaisen kirkon 
läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten lukumää-
rästä; 

3) 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettujen lu-
kujen summalla kerrotaan seurakuntien yh-
dessä suoritettava 30 §:n 2 momentissa sää-
detty osuus verotuskustannuksista. 

vastaavasta summasta laskettuna edellisenä 
vuotena toimitetun verotuksen mukaan; 

 
2) luvulla 0,7 kerrotaan perimisvuotta edel-

täneen vuoden alussa seurakunnan kirkonkir-
joihin läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten 
suhteellinen osuus evankelis-luterilaisen kir-
kon läsnä oleviksi merkittyjen jäsenten lu-
kumäärästä; 

3) 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettujen lu-
kujen summalla kerrotaan seurakuntien yh-
dessä suoritettava 30 §:n 2 momentissa sää-
detty osuus verotuskustannuksista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä   kuuta 

20  . 
Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran ve-

rovuodelta 2016 toimitettavassa verotukses-
sa. 

——— 
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