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Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, kannattaako suomalaisen yrityksen siirtää 
pääkonttorinsa Viroon maksimoidakseen omistajiensa varallisuuden. Ongelmaa on pyritty 
ratkaisemaan tutustumalla aluksi Suomen ja Viron talouksiin ja tulevaisuuden näkymiin sekä 
selvittämällä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten sijaintipaikan valintaan. 
Kirjallisuuskatsauksessa on esitelty teorioita, joilla pyritään selittämään ulkomaisia suoria 
sijoituksia. Lisäksi tutkielmassa on esitetty yksinkertaistettu empiirinen laskelma siitä, voiko 
yritys maksaa osakkeenomistajilleen enemmän osinkoja, mikäli tuotantolaitos ja pääkonttori 
sijaitsevat Suomen sijasta Virossa. 
 
Vaikka taloudellisesti sijaintipaikan valinta Virosta on perusteltua, ei tyhjentävän vastauksen 
antaminen tutkimusongelmaan ole mahdollista, sillä sijaintipaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä 
on paljon ja usein myös mentaaliset tekijät sekä yrityksen historia ja perinteet vaikuttavat siihen. 
 
Vaikkakin pääkonttorin sijaintipaikkaa ei olla halukkaita helposti muuttamaan, on tavallista, että 
tehtaita ja tuotantolaitoksia siirretään halvempien tuotantokustannuksien johdosta Viroon ja 
muihin maihin. 
 
Avainsanat: Suomen talous, Viron talous, yrityksen sijaintipäätökset, kansainvälinen 
verokilpailu 
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1 JOHDANTO 
 

Yritysten tärkeimpänä tehtävänä on yleensä osakkeenomistajien varallisuuden 

maksimoiminen. Tähän päästään saavuttamalla korkeita tuloksia ja jakamalla isot osingot, ja 

toisaalta myös hyvien tuloksien aikaansaamalla osakkeen hinnan nousulla. Tulosten 

maksimoinnissa taas keskitytään tuottojen maksimointiin ja toisaalta myös kulujen 

minimointiin. Kulujen minimointinäkökulmasta yritykset ajattelevat missä sama tuotanto 

saadaan tuotettua pienimmillä kustannuksilla. Sijaintipaikan valinnassa vaikuttavat mm. 

materiaalien saatavuus, paikallisen työvoiman palkkataso ja tuottavuus, kotimaisen työvoiman 

liikkuvuus sekä erilaiset kuljetus- ym. kustannukset. Nykyään yksi tärkeimmistä tekijöistä on 

kuitenkin yrityksen verotus. Usein päätös yrityksen pääkonttorin sijainnista syntyy 

yrityskauppojen ja fuusioiden myötä luonnollisesti, mutta tässä tutkielmassa perehdytään 

sijaintipaikan valinnan muihin kriteereihin. 

 

Kansainvälinen verokilpailu on kiihtynyt viime vuosina ja erityisesti EU:n laajentuessa uudet 

jäsenmaat tarjoavat kiinnostavia vaihtoehtoja. Monet yritykset ovatkin pohtineet 

sijaintipäätöksiään verotuksellisesti ja myös muista näkökulmista. Tämän tutkielman 

tarkoituksena on selvittää, kannattaako suomalaisen yrityksen muuttaa Suomesta Viroon 

maksimoidakseen omistajiensa varallisuuden. Tähän pyritään tutustumalla Suomen ja Viron 

talouksien nykytilaan, tulevaisuudennäkymiin, verotusjärjestelmiin sekä pohtimalla asioita, 

jotka vaikuttavat yritysten sijaintipäätöksiin. Tutkielma on kirjoitettu enemmän suomalaisten 

näkökulmasta ja Viron talouden tilaa ja järjestelmiä on selitetty tarkemmin kuin Suomen 

omia. Kirjallisuuskatsauksessa on esitelty teorioita, jotka pyrkivät selittämään ulkomaisia 

suoria sijoituksia. Lisäksi tutkielmassa on esitetty yksinkertaistettu empiirinen laskelma siitä, 
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voiko yritys maksaa osakkeenomistajilleen enemmän osinkoja, mikäli tuotantolaitos ja 

pääkonttori sijaitsevat Suomen sijasta Virossa. 

 

Tutkielmassa selviää, ettei yksiselitteisen vastauksen antaminen tutkimusongelmaan ole 

mahdollista; sijaintipaikan valintaan vaikuttavia tekijöitä on useita ja usein myös mentaaliset 

tekijät vaikuttavat siihen. Pelkästään taloudellisesti, ja erityisesti verotuksellisesti, 

sijaintipaikan valinta Virosta on kuitenkin perusteltua. Suuryrityksille tehdyissä kyselyissä on 

kuitenkin tullut ilmi, ettei verotus ole tärkein tekijä sijaintipaikkaa valittaessa. Tärkeimpinä 

tekijöinä yritysjohtajat mainitsevat yhteiskunnallisen vakauden sekä kuljetus- ja 

kommunikointiyhteydet. 

 

Tutkielman toisessa luvussa on esitelty Suomen taloutta ja sen tulevaisuutta lyhyesti. Kolmas 

luku esittelee Viron talouden tilaa ja tulevaisuuden näkymiä. Neljäs luku tekee yhteenvedon 

talouksien suurimmista eroista. Viidennessä luvussa on esitetty kirjallisuuskatsaus 

sijaintipaikan valintaa käsittelevistä tutkimuksista. Luku kuusi esittelee teoriaa sijaintipaikan 

valinnasta ja tärkeimpiä tekijöitä, jotka vaikuttavat yritysten sijaintipaikan valintaan. Lisäksi 

on esitelty lyhyesti monikansallisten yhtiöiden tuloksenjärjestelyn keinoja, sekä 

esimerkkilaskelma sijaintipaikan valinnan merkityksestä osakkeenomistajien osinkoihin. 

Seitsemäs ja kahdeksas luku esittelevät suomalaisia yrityksiä Virossa ja virolaisia Suomessa. 

Yhdeksäs luku tekee yhteenvedon ja johtopäätökset tutkielmasta. 
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2 SUOMEN TALOUS 

2.1  Talouden perustiedot 

2.1.1  Yleistä taloudesta 

 

1990-luvun alun lama iski Suomeen pahemmin kuin OECD-maihin keskimäärin. Vuonna 

1994 pahin oli ohitettu ja bruttokansantuotteen kasvu alkoi jälleen. Kasvu on ollut nopeampaa 

kuin OECD-maissa keskimäärin. Investointien määrässä lamaa edeltävää tasoa ei ole vielä 

saavutettu viime vuosien nopeasta kasvusta huolimatta. Työttömyysaste on viime vuosien 

aikana alentunut, ja se osoittaa edelleen alenemisen merkkejä. Suomi on kuitenkin yksi 

kehittyneimmistä maista maailmassa: taloutemme on hyvin kehittynyt ja julkiset palvelut 

toimivat hyvin. 

 

Suomen bruttokansantuotteen kasvuvauhti on kiihtynyt vuoden 2003 jälkeen selvästi. 

Taulukossa 1 on esitetty Suomen bruttokansantuotteen arvo sekä vienti ja tuonti 

markkinahinnoin vuosina 2002-2006. Lisäksi on esitetty BKT:n volyymin prosentuaalinen 

vuosimuutos sekä bruttokansantuote asukasta kohti euroina. 

 

TAULUKKO 1. Suomen talouden tunnuslukuja 

2002 2003 2004 2005e 2006e

BKT (Mrd.€) 144,0 145,9 152,3 157,2 167,1

BKT/asukas (€) 27 682 27 995 29 144 29 964 31 723

BKT:n vuosimuutos 1,6 % 1,8 % 3,7 % 2,9 % 5,0 %

Vienti (Mrd.€) 58,1 56,3 60,9 65,7 74,4

Tuonti (Mrd.€) 42,8 44,2 48,6 57,0 65,7  

Lähde: Tilastokeskus 2007a 
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Taulukosta nähdään, että bruttokansantuote on kasvanut koko tarkasteluajan. Vuoden 2006 

kasvuksi odotetaan Tilastokeskuksen (2007a) mukaan peräti 5,0 %, mikä on huomattavasti 

suurempi kuin edellisvuosina. Asukasta kohden laskettu BKT on kasvanut vuodesta 2002 

vuoteen 2006 14,6 %, kun kokonaisbruttokansantuote on kasvanut 16,0 %. Tämä kertoo 

osaltaan lievästä väestön kasvusta. Vienti on kasvanut tasaisesti vuoden 2003 pienen 

notkahduksen jälkeen. Tuonti on kasvanut huomattavasti nopeammin koko tarkastelujakson 

ajan. Viennin ollessa tuontia suurempi, on kauppatase ollut ylijäämäinen 2002-2006. 

 

2.1.2  Työmarkkinat, työttömyys ja palkat 
 
 
 
Kansainvälisissä kilpailukykyselvityksissä Suomen työmarkkinoita on usein kuvattu jäykiksi, 

mutta samalla myönteisiäkin piirteitä on löydetty. Työvoiman koulutustaso on korkea, 

työvoima on suhteellisen motivoitunutta ja työmarkkinat ovat melko vakaat kuten muissakin 

Pohjoismaissa. 

 

Muita Suomen työmarkkinoille leimallisia piirteitä ovat korkea järjestäytymisaste, pitkälle 

koordinoidut palkkasopimukset, kokopäivätyön yleisyys ja naisten yleinen työssäkäynti.  
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Suomen työttömyysaste 1990-2006
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KUVIO 1. Suomen työttömyysasteet 1990-2006  
Lähde: Tilastokeskus 2007b 
 

Kuviossa 1 on esitetty työttömyysasteet Suomessa 1990-2006 yhteensä sekä erikseen miesten 

ja naisten osalta. Kuviosta nähdään miten 1990-luvun alun lama vaikutti suuresti juuri 

työttömyyteen, joka kohosi pahimmillaan 16,6 %:iin vuonna 1994. Tämän jälkeen talous 

kääntyi kasvuun ja samalla työttömyys aleni. Edelleen se on kuitenkin ongelma Suomen 

taloudelle. Tilastokeskuksen (2007c) viimeisten, syyskuun 2007, lukujen mukaan Suomen 

työttömyysaste oli vain 6,4 prosenttia. Työllisyysaste oli 69,3 prosenttia, mutta työttömänä oli 

edelleen 168 000 ihmistä. Luku on kuitenkin pienentynyt vuodessa 48 000 ihmisellä.  

 

TAULUKKO 2. Suomalaisten keskiansiot työnantajasektorin mukaan 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006e
Yksityinen 2 314 2 401 2 501 2 597 2 675
Kunta 2 125 2 196 2 280 2 375 2 444
Valtio 2 395 2 495 2 607 2 716 2 789
Yhteensä 2 277 2 360 2 458 2 555 2 632

Kuukausiansio (€)

 

Lähde: Tilastokeskus 2007d 
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Suomen reaalinen palkkataso on kansainvälisesti kilpailukykyinen. Varsinkin teollisuuden 

työntekijöiden palkkataso on korkea. Suomessa keskimääräiset kokonaispalkkakustannukset 

olivat 43 751 euroa vuodessa eli EU:n seitsemänneksi kalleimmat vuonna 2006 (Deloitte 

2006). Taulukossa 2 on esitetty suomalaisten keskiansiot työnantajasektorin mukaan vuosilta 

2002-2006. 

 

Palkansaajien ansiotason nimellinen vuosimuutos Suomessa vuosina 2002-2006 vaihteli 

kolmen ja neljän prosentin välillä. Reaalisen ansiotason muutos vaihteli vastaavasti 1,4:n ja 

3,6:n prosentin välillä. Kaikkien palkansaajien säännöllisen työajan kuukausikeskiansio 

vuonna 2006 oli Tilastokeskuksen (2007d) mukaan 2 632 €.  

 

Yhteenveto Suomen työmarkkinoista   
 

• Teollisuuden työvoimakustannukset olivat Emu-maiden kolmanneksi 
korkeimmat vuonna 2004 

•  Uusissa EU-maissa työvoimakustannusten taso on 10–50 prosenttia 
Suomen tasosta 

•  Palkkaerot ovat Suomessa maailman pienimpiä 

•  Työvoimakustannukset ovat nousseet Suomessa enemmän kuin muissa 
vanhoissa EU-maissa 

• Palkansaajien verotus on Suomessa ankarampaa kuin kilpailijamaissa 

•  Palkansaajien nettoansiot eivät yllä Suomessa Länsi-Euroopan tasolle 

• Suomen hintataso on korkea 

•  Suomessa ostovoima on EU:n keskitasoa 

• Suomessa työn tuottavuus on EU-maiden keskitasoa 

•  Teollisuuden kustannuskilpailukyky polkee paikallaan 

•  Suomessa työaika on EU-maiden lyhimpiä 
 

Lähde: Elinkeinoelämän Keskusliitto 2004a 
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2.1.3  Inflaatio 
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KUVIO 2. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutos 1975-2006     
Lähde: Tilastokeskus 2007e 
 

Kuviossa 2 on esitetty graafisesti Suomen kuluttajahintojen muutos eli inflaatio vuodesta 

1975 alkaen. Arvot ovat vaihdelleet vuoden 1975 17,8 prosentista vuoden 1996 0,6 

prosenttiin. Tärkeämpää kuitenkin on huomata, että viimeisen kymmenen vuoden aikana 

inflaatio on ollut varsin tasaista ja matalaa. Vuotuinen inflaatio kiihtyi syyskuussa 2007 2,6 

prosenttiin elokuun 2,3 prosentista Tilastokeskuksen (2007f) mukaan. Inflaatiota kiihdytti 

ennen kaikkea polttonesteiden kallistuminen vuoden 2006 syyskuusta. 

 

2.1.4  Korot 
 
 

Suomessa korkopolitiikka noudattaa EU-alueen kehitystä euriborkoron vuoksi. Kuviossa 3 on 

esitetty 3, 6 ja 12 kuukauden euriborin kehitys vuodesta 1999 lähtien. Euribor otettiin 

Suomessa käyttöön juuri vuonna 1999. Ennen euriboria Suomessa oli käytössä vastaava 

heliborkorko. 
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KUVIO 3. Euriborin kehitys 1999-2006         
Lähde: Suomen Pankki 2007a 
 
 
Kuten kuviosta nähdään, korot olivat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta laskusuunnassa 

vuoden 2000 huipun jälkeen. Vuoden 2005 aikana ennätysmatalat korot kääntyivät jälleen 

nousuun, ja tulevaisuudessa korkojen odotetaan edelleen nousevan. Tulevaisuuden 

talouskehitystä Suomessa arvioidaan enemmän seuraavassa luvussa. 

 

2.2  Tulevaisuuden näkymät 

 

Suomen Pankin (2007b) ennusteen mukaan Suomen talouskasvu hidastuu lähivuosina hieman 

nykyisestä. BKT kasvaa vuonna 2007 vielä 4,4%, mutta vuonna 2009 enää 2,5%. Työn 

tuottavuuden kasvun ennustetaan pysyvän eurooppalaisittain nopeana mutta työllisten määrän 

kasvun hidastuvan vähitellen. Monilla toimialoilla kasvua hidastaa ammattitaitoisen 

työvoiman saannin vaikeudet. Nykyisen kasvu-uran ansiosta myös työllisyys vähenee 

kohtuullista vauhtia. Lähivuosina inflaation ennustetaan olevan jonkin verran viime vuosia 

nopeampaa pitkälti palkkojen nousuvauhdin kiihtymisen takia. Pitkäaikaiset inflaationäkymät 

ovat kuitenkin vakaat: hintojen nousu nopeutuu vuosina 2007 ja 2008, mutta jäänee alle 

kahteen prosenttiin vuonna 2009.  
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Kansainvälinen talouskehitys vaikuttaa suuresti Suomen viennin kasvuun. Lähivuosina 

viennin kasvun ennustetaan hidastuvan jonkin verran vientimarkkinoiden kasvun 

vaimentuessa hienoisesti. Suomen Pankin (2007b) ennusteen mukaan vienti kasvaa vuonna 

2007 vielä 7%, mutta hidastuu 5,8%:iin ja 5,5%:iin vuosina 2008 ja 2009. 

 

Talouden suotuisa kehitys kohentaa julkisen talouden tilaa ennustekaudella. Sekä julkiset 

menot että julkisyhteisöjen velka (suhteessa BKT:hen) supistuvat. Kansantalouden 

kokonaisveroaste säilyy vakaana ennustekauden aikana. Julkisen vallan toimenpiteiden 

vaikutus talouden kasvuun arvioidaan kaikkiaan varsin vähäiseksi vuosina 2007–2009.  

 

Työllisten määrän vuosikasvun ennustetaan olevan vuonna 2007 noin 2 % mutta hidastuvan 

selvästi ennustejaksolla. Työttömyysaste alenee ennustejaksolla edelleen kohtuullista vauhtia 

ja saavuttaa 6,2 prosentin tason vuonna 2009. Työllisten määrän kasvua rajoittavat työikäisen 

väestön määrän kasvun vähittäinen hidastuminen sekä työmarkkinoita edelleen vaivaavat 

kohtaanto-ongelmat. Suomessa on sekä paljon avoimia työpaikkoja että työttömiä, mutta 

maantieteellisten, koulutuksellisten tai muiden tekijöiden vuoksi nämä eivät kohtaa toivotulla 

tavalla. (Suomen Pankki 2007b, 11) 

 

Taulukkoon 3 on koottu tärkeimpien muuttujien ennusteet vuosille 2007-2009. 
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TAULUKKO 3. Suomen talouden keskeisimpien muuttujien ennusteita 

2005 2006 2007e 2008e 2009e
BKT, %-muutos 2,9 5,0 4,4 3,1 2,5
Työttömyysaste, % 8,4 7,7 6,6 6,4 6,2
Kuluttajahintaindeksi, %-muutos 0,9 1,6 2,6 2,7 1,8
Ansiotaso, %-muutos 3,9 3,0 3,3 5,0 4,2
Työn tuottavuus, %-muutos 1,4 3,2 2,5 2,2 2,1
Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta 41,4 39,2 36,1 33,8 32,5  

Lähde: Suomen Pankki 2007b 

 

2.3  Verotusjärjestelmä 
 

2.3.1  Yhteisöverotus 

 

Verotusjärjestelmämme takaa Suomen hyvinvointivaltion ja toimivien julkisten palveluiden 

olemassaolon. Suomen yhteisöverotus oli vielä 1990-luvun puolivälissä varsin 

kilpailukykyinen. Yhteisöverokantaa on kuitenkin viime vuosina alennettu useissa maissa, ja 

Suomen yhteisöverotus on lähentynyt kansainvälistä keskitasoa. Esimerkiksi uudet EU-maat 

tarjoavat kuitenkin huomattavasti Suomea alemmat verokannat yrityksille, mikä osaltaan lisää 

paineita kansainväliseen verokilpailuun. 

 

Vuoden 2005 alusta Suomen yhteisöverokantaa laskettiin 29 prosentista 26 prosenttiin. 

Pääomatulojen verokanta laski 28 prosenttiin. Suomessa siis yritykset maksavat verotettavasta 

tulostaan 26% veroa vuosittain riippumatta siitä, jaetaanko se osinkoina omistajille vai ei.  

 

Yritysten saamat osingot ovat pääsääntöisesti verovapaata tuloa. Osingosta on kuitenkin 

veronalaista tuloa 75 prosenttia ja verovapaata tuloa 25 prosenttia seuraavissa tapauksissa 

(Valtiovarainministeriö 2007a): 
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1. Osinko on saatu sijoitusomaisuuteen kuuluvista osakkeista, eikä osinkoa jakava 

yhteisö ole ns. emo-tytäryhtiödirektiivin (90/435/ETY) 2 artiklassa tarkoitettu yhteisö, 

jonka osakepääomasta osingonsaaja omistaa vähintään 10 prosenttia; 

2. Osinkoa jakava yhteisö on muu kuin kotimainen tai edellä 1 kohdassa tarkoitettu 

Euroopan unionin jäsenvaltiossa asuva yhteisö; tai 

3. Osinkoa jakava yhteisö on julkisesti noteerattu yhteisö ja osingonsaaja muu yhteisö 

kuin julkisesti noteerattu yhtiö, joka ei omista vähintään 10 prosenttia osinkoa jakavan 

yhtiön osakepääomasta. 

 

Jos edellä 2 kohdassa tarkoitetun osingon jakavan ulkomaisen yhteisön asuinvaltion ja 

Suomen välillä ei ole voimassa olevaa verosopimusta, jota sovelletaan osinkoon, yhteisön 

jakama osinko on kokonaan veronalaista tuloa. 

 

0%
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40%

50%

2006

2007

2006 26% 23% 15% 15% 30% 13% 38% 40% 41%

2007 26% 22% 15% 15% 30% 13% 38% 40% 41%

Suomi Viro Latvia Liettua UK Irlanti Saksa USA Japani

  

KUVIO 4. Yhteisöverokantoja 2006 ja 2007   
Lähde: KPMG International 2007 
 

Kuviossa 4 on esitetty muutamien maiden yhteisöverokantoja vuosien 2006 ja 2007 alussa. 

Kuten kuvasta nähdään, Suomen verokannat ovat olleet muiden länsimaiden keskiarvoa 

alhaisempia, mutta korkeammat kuin esimerkiksi Baltian maissa ja Irlannissa.  
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2.3.2  Yksilön verotus 

 

Suomen tuloverojärjestelmälle on tunnusomaista eriytetty tuloverojärjestelmä, jossa 

verovelvollisen verotettava tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon. Pääomatuloa verotetaan 

suhteellisen ja matalan veroprosentin mukaan, kun taas ansiotuloja verotetaan progressiivisen 

veroasteikon perusteella. Ansiotulojen veroaste koostuu progressiivisesta valtionverosta, 

suhteellisesta kunnallisverosta, työntekijän sosiaaliturva-maksusta ja kirkollisverosta.  

 

Työhön kohdistuvalla verotuksella on reaalisen kilpailukyvyn kannalta monella tapaa 

huomattava merkitys. Kireä verotus heikentää työnteon kannustavuutta ja lisää 

todennäköisyyttä sille, että osaamispääomaa alkaa virrata Suomesta ulkomaille. Lisäksi 

korkea ansiotulojen verotus toimii esteenä ulkomaisten asiantuntijoiden hakeutumiselle 

Suomessa sijaitsevien yritysten palvelukseen. Kun Suomi olisi mm. laadukkaan 

teknologiaympäristönsä vuoksi sinänsä kiinnostava paikka kansainvälisten yritysten johdolle 

ja alan huippuasiantuntijoille, voi korkea ansiotulojen verotus vaikuttaa sijoittumispäätöksiin 

epäedullisesti.  

 

Suomessa ansiotulojen verotuksen ominaispiirre on voimakas progressiivisuus. 

Marginaaliveroaste kohoaa tulotason noustessa huomattavan jyrkästi. Veronmaksajain 

Keskusliiton tutkimuksessa Kansainvälinen palkkaverovertailu 2006 vertailtiin Suomen ja 16 

muun OECD-maan palkkaverotusta. Vuonna 2004 tutkimukseen otettiin mukaan myös Viro. 

Tutkimuksen mukaan matalien palkkatulojen verotus Suomessa oli eurooppalaista keskitasoa 

kevyempää vuonna 2006. Keskituloisten marginaaliverotus, eli maksettujen verojen muutos 

lisäansioiden myötä, oli Suomessa 8,8 prosenttiyksikköä kireämpää kuin vertailumaissa 
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keskimäärin. Suurimmalla tutkitulla palkkatasolla vastaava ero on 10,6 prosenttiyksikköä. 

(Kurjenoja 2006, 2)  

 

Keskituloisten (vuosiansiot 31 400 euroa) marginaalivero oli 44,8 % vuonna 2006. 

Suurituloisten (vuosiansiot 102 500 euroa) marginaalivero oli 57% vuonna 2006. (Kurjenoja 

2006, 32-33) 

 

Luonnollisen henkilön saamasta osingosta 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30 % 

verovapaata tuloa, kun osingonmaksajana on julkisesti noteerattu yhtiö. 

 

Listaamattomasta yhtiöstä saadun osingon verotus riippuu siitä, jakaako yhtiö osinkona 

enemmän vai vähemmän kuin 9 %:n tuoton laskettuna osakkeen matemaattisesta arvosta. Jos 

yhtiö jakaa osinkona vähemmän kuin 9 %, osinko on 90 000 euroon asti kokonaan 

verovapaata tuloa ja 90 000 euron ylittävästä osasta 70 % on veronalaista pääomatuloa ja 30 

% verovapaata tuloa. Sovellettaessa 90 000 euron rajaa lasketaan yhteen kaikki osakkaan 

listaamattomista yhtiöistä saamat pääomatulo-osingot. (Verohallinto 2007) 

 

Vuotuisen tuoton laskennassa käytettävä osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla 

yhtiön nettovarallisuus osakkeiden lukumäärällä. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä 

yhtiön varoista velat. (Valtiovarainministeriö 2007b) 
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3  VIRON TALOUS 

3.1  Talouden perustiedot 

3.1.1 Yleistä taloudesta 

 

Viro on kasvanut viimeiset kymmenen vuotta vahvasti. Siitä huolimatta se ei edelleenkään ole 

edes puoliksi niin vauras kuin länsimaat keskimäärin. Virolaisen työntekijän palkka on 

keskimäärin noin puolet siitä mitä eurooppalaiset ansaitsevat, vaikka viime vuosien vahva 

talouskasvu on pienentänyt tuota eroa. Virossa on tapahtunut suuria talousuudistuksia, ja 

nykyisin yksityistäminen on enimmäkseen suoritettu. Taloutta ohjaavat säännöt ovat 

samankaltaisia kuin Länsi-Euroopassa. Vakaat ajat ovat taanneet suhteellisen tasapainoisen 

talouden kehityksen.  

 

Viron talous on varsin monipuolinen – sekä teollisuus että kuljetusala, kuten myös kauppa ja 

eri palvelusektorit ovat tärkeitä. Luonnonvarojensa takia Viron taloudessa tärkeällä sijalla on 

alat, jotka liittyvät metsäresursseihin. Energiasektori taas perustuu harvinaisen öljyliuskeen 

käyttöön. Viron tärkeimmät kauppakumppanit ovat Suomi ja Ruotsi. Viron talous hyötyy 

myös suuresti yli kahden miljoonan vuosittaisen turistin aikaansaamasta kaupasta. Valtaosa 

näistä turisteista tulee juuri Suomesta ja Ruotsista, viime aikoina myös Iso-Britanniasta.  

 

Talousuudistukset ja nopeat muutokset 1990-luvulla kasvattivat työttömyyttä Virossa. 

Nykyisin tilanne on alkanut parantua ja työttömyysaste on laskenut nopeasti. Myös työllisten 

määrä on kasvussa. Tuottavuuden kasvun ja ajoittaisen asiantuntijapulan ansiosta myös palkat 

ovat nousseet nopeasti.  
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Viron hallituksen tasapainoinen talouspolitiikka on pitänyt myös valtion budjetin 

tasapainossa. Viime vuosina verotulot ovat ylittäneet menot, joten valtion velkataakka on 

hyvin kohtuullinen.  

 

Vuodesta 1992 lähtien Viron virallinen valuutta on ollut kruunu, jonka kurssi on nyt sidottu 

euroon (1 EUR = 15,6466 EEK). Toteutunut rahauudistus tarkoitti nopeita muutoksia myös 

pankki- ja rahoitussektorille. Siitä huolimatta paikallinen rahoitussektori on varsin pieni. 

Pankkialaa Virossa hallitsee laaja tietotekniikan hyödyntäminen – valtaosalla ihmisistä on 

pankkikortti, internetpankit ovat levinneet nopeasti, ja uudet innovaatiot, kuten mobiilimaksu, 

ovat kasvussa.  

 
TAULUKKO 4. Viron talouden tunnuslukuja 

2002 2003 2004 2005 2006

BKT (Mrd.€) 7,8 8,7 9,6 11,2 13,2

BKT/asukas (€) 5 720 6 434 7 111 8 336 9 858

BKT:n vuosimuutos 8,0% 7,2% 8,3% 10,2% 11,2%

Vienti (Mrd.€) 3,6 4,0 4,8 6,2 7,6

Tuonti (Mrd.€) 5,1 5,7 6,7 8,2 10,6  

Lähde: Eesti Statistika 2007a 

 

Viron bruttokansantuote käyvin hinnoin oli 13,2 miljardia euroa vuonna 2006, vain 8,4 

prosenttia Suomen BKT:sta samana vuonna. Hyvän käsityksen saa joko kansainvälisen 

yrityksen suuruudesta tai Viron talouden pienuudesta kun vertaa Viron bruttokansantuotetta 

Nokian (2007) liikevaihtoon (41,1 miljardia euroa vuonna 2006).  

 

Suomi on Viron tärkein kauppakumppani sekä vienti- että tuontimielessä. Suomen osuus 

Viron kokonaisviennistä vuonna 2006 oli 18,2 prosenttia sekä kokonaistuonnista myös 18,2 

prosenttia.  
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3.1.2  Työmarkkinat, työttömyys ja palkat 

 

Työttömyysaste oli 5,9 % vuoden 2006 lopussa Eesti statistikan (2007a) mukaan. Se on 

matalin noteeraus sitten vuoden 1995. Alueelliset erot ovat suuria: korkeimmat 

työttömyysluvut ovat Koillis-Virossa ja alhaisimmat Länsi-Virossa.  

 

Työpaikkoja on tarjolla erityisesti palvelusektorilla. Turistialueilla on kysyntää majoitus- 

ravitsemis- ja turvallisuusalan työntekijöistä, kuten kokeista, tarjoilijoista ja vartijoista. Myös 

ammattitaitoisille metalliteollisuuden työntekijöille (hitsaajat, koneistajat) sekä 

puunjalostusteollisuuden ja rakennusalan työntekijöille on töitä. Virossa alkaa olla jo monilla 

aloilla pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta. Kuluneen vuoden aikana useita ulkomaisia 

yrityksiä on lopettanut tuotantonsa Virossa työvoiman saantiin liittyvien ongelmien vuoksi.  

 

Suomi on yrittänyt auttaa Viron ay-liikettä jaloilleen. Tulokset eivät ole olleet kovin 

kummoisia. Järjestäytymisaste on noin 30 prosenttia, mikä sinänsä on kohtuullista 

keskieurooppalaista tasoa, mutta toiminnallisesti ja vaikutusvallan näkökulmasta tekemistä on 

melkoisesti. 

 

Eesti statistikan (2007a) mukaan keskimääräinen bruttopalkka oli Virossa vuoden 2007 

toisella neljänneksellä 11 549 kruunua (738 €) kuukaudessa. Verrattuna vuoden 2006 toiseen 

neljännekseen kuukausipalkka oli 11,9 prosenttia korkeampi. Palkat kasvoivat nopeimmin 

rakennussektorilla, jossa kasvua edellisvuoteen nähden oli lähes 32 prosenttia. 
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TAULUKKO 5. Viron keskipalkat 2002-2006 

2002 2003 2004 2005 2006
Yksityinen 442 476 512 557 644
Kunta 323 355 396 443 496
Valtio 459 502 548 605 687
Yhteensä 393 430 466 516 601

Kuukausiansio (€)

  

Lähde: Eesti statistika 2007b 

 

Palkat olivat korkeimmat rahoitussektorilla ja alhaisimmat hotelli- ja ravintola-alalla. 

Minimipalkka vuonna 2007 on 3 600 EEK/kk (230 €/kk). 

 

3.1.3  Inflaatio 

 

Vuoden 2003 ennätyksellisen alhaisen inflaation (1,3 %) jälkeen kuluttajahintojen nousu alkoi 

kuitenkin kiihtyä vuonna 2004. Merkittävin syy inflaation voimistumiseen oli liittyminen 

Euroopan unioniin toukokuun 2004 alussa ja siihen liittynyt hintojen ja verojen korottaminen 

lähemmäs EU-tasoa, sekä kallistuneet polttoaineet. Keskimääräinen inflaatio oli 4,1 prosenttia 

vuonna 2005 ja 4,4 prosenttia vuonna 2006.  

 

Viron inflaation arvioidaan ylittävän EU-tason vielä useana tulevanakin vuonna mm. 

hallinnollisesti ohjattujen hintojen ja valmisteverojen nousun jatkumisen vuoksi. Viron 

inflaatiokehitystä seurataan tarkasti sen vuoksi, että Viro liittyi vuoden 2004 kesäkuun 

lopussa ERM-II:een. EU:n Maastrichtin sääntöjen mukaan inflaatio ei saisi nousta yli 1,5 

prosenttiyksikköä korkeammaksi kuin kolmen parhaimmin selvinneen maan keskiarvo. Viron 

valtiovarainministeriön (Rahandusministeerium 2007) ennusteen mukaan kuluttajahintojen 
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keskimääräinen nousu kiihtyy 6,1 prosenttiin vuonna 2007 ja edelleen 7,4 prosenttiin vuonna 

2008. Näin ollen Viro ei täytä euron käyttöönoton kriteerejä vuosina 2007 eikä 2008, joten 

todennäköisesti euron käyttöönotto lykkääntyy ainakin vuoteen 2009-2010. 

 

3.1.4  Korot 

 

Kuten Suomessakin, myös Virossa on käytetty euriborkorkoa vuoden 1999 alusta lähtien. 

Näin ollen korkotaso on sama molemmissa maissa. Euriborin kehitystä kuvattiin luvussa 2.1.4 

Suomen talouden osassa. Ennen vuotta 1999 Virossa käytettiin DEM-Libor –korkoa. 

 

3.2 Tulevaisuuden näkymät 

 

Viron vuosittainen talouskasvu on ollut huomattavan nopeaa. Kasvu jatkunee myös 

lähitulevaisuudessa EU-maiden keskimääräistä kasvua nopeampana. Tärkeimmät syyt 

nopealle talouskasvulle ovat yksityisen kulutuksen ja viennin nopea kasvu (15,8% ja 10% 

vuonna 2006). 

 

Viron talous on kokonaisuudessaan varsin hyvässä kunnossa. Siitä huolimatta tulevaisuuden 

kehitystä voivat hidastaa sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Jos kulutuksen kasvu ei jatku tai 

säästäminen lisääntyy, Viron talouden näkymät voivat huonontua. Korkea öljyn hinta ja 

dollarin epäsuotuisa kehitys muodostavat suurimmat ulkoiset uhat talouskasvulle.  
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Rahandusministeeriumin, Viron valtiovarainministeriön, (2007) ennusteen mukaan 

talouskasvu oli peräti 11,4 % vuonna 2006 ja jatkuu vahvana. Vuonna 2007 sen arvioidaan 

olevan 8,1 prosenttia ja 2008 7,3 prosenttia. Talouskasvun suurin veturi on kasvava vienti, 

mutta myös kotimaisen kysynnän odotetaan kasvavan voimakkaasti. 

 

Viro ei ole enää maa, jonne kannattaa investoida edullisen työvoiman vuoksi. Työvoiman 

saantia ei helpota parempi palkkakaan, sillä työvoima alkaa olla niin hyvin koulutettua, että 

työpaikkoja etsitään muualta kuin liukuhihnan ääreltä. Tulevalla vuosikymmenellä 

työvoimapula voi edelleen kiristyä 90-luvun alhaisen syntyvyyden seurauksena. (Spiridovitsh 

2007, 11) 

 

Työllisyyden kasvu painottui aikaisempina vuosina sisäisen kysynnän aloille. Viime aikoina 

kuitenkin – johtuen lähinnä piristyneestä viennistä – kasvu painottui vientisektorin yrityksille. 

Työllisyyden kasvu taantuu ja on 1,2% vuonna 2007 ja 0,4% vuonna 2008, minkä jälkeen sen 

arvioidaan pysähtyvän. Tuolloin Viron työttömyys on 5,3%. Päällimmäinen este työllisyyden 

kasvulle on demograafiset tekijät. Kuten Suomessa, myös Virossa työikäinen väestö vanhenee 

huomattavasti. Eurostatin (2006) tutkimuksen mukaan ainut maa, jonka väestö vähenee Viroa 

nopeammin, on Latvia. Tutkimuksen mukaan Viron väestö vähenee vuoteen 2051 mennessä 

17 prosenttia. Tämä tarkoittaa väestön vähenemistä 229 000 ihmisellä. 

 

Viennin kasvun myötä myös tuottavuuden odotetaan kasvavan. Tuottavuuden kasvu oli 4,7 

prosenttia vuonna 2006. Vuosina 2007-2009 työn tuottavuuden odotetaan kasvavan 6,8 % 

vuodessa. Tulevina vuosina viennin reaalinen kasvu tasaantuu 8-9 prosenttiin vuodessa. 

Bruttopalkkojen arvioidaan nousevan 13,5 % vuonna 2007 ja tasaantuvan hieman yli 7 

prosenttiin vuosina 2008-2009. (Rahandusministeerium 2007) 
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Yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan pysyvän korkeana vuonna 2007, lähes 15 prosentin 

tasolla. Vuonna 2008 kasvun odotetaan hidastuvan 6,8 prosenttiin ja säilyvän 7 prosentissa 

vuonna 2009. Suurimmat syyt yksityisen kulutuksen nopeaan kasvuun ovat palkkojen kasvu 

ja tuloverojen aleneminen. Korkotason nousun myötä myös lainakannan nousun kasvu 

hiljenee vuonna 2007. (Rahandusministeerium 2007) 

 

Taulukkoon 6 on koottu Viron tärkeimpien muuttujien ennusteet vuosille 2007-2009. 

 

TAULUKKO 6. Viron talouden keskeisimpien muuttujien ennusteita 

2005 2006 2007e 2008e 2009e
BKT, %-muutos 10,5 11,4 8,1 7,3 6,8
Työttömyysaste, % 7,9 5,9 5,3 5,3 5,3
Kuluttajahintaindeksi, %-muutos 4,1 4,4 6,1 7,4 5,3
Ansiotaso, %-muutos 6,4 10,9 13,5 7,3 7,5
Työn tuottavuus, %-muutos 8,3 4,7 6,8 6,9 6,8
Julkisyhteisöjen velka, % BKT:sta 4,5 4,1 2,8 2,4 2,1  

Lähde: Rahandusministeerium 2007 
 

 

3.3 Verotusjärjestelmä 
 

3.3.1 Yleistä 
 
 
 
Viron verotusjärjestelmä on kokonaisuudessaan yksinkertainen ja selkeä. Se on myös yksi 

liberaaleimmista koko maailmassa. Tärkeimmät verot Virossa ovat arvonlisävero, tulovero, 

kiinteistövero sekä eräiden tavaroiden (alkoholi, tupakkatuotteet, bensiini) valmistevero. 

 

Arvonlisävero on normaalisti 18 %, alennetut kannat ovat 0 ja 5 prosenttia. Tuloverotus on 

palkasta riippumaton kiinteä, vuonna 2007 22 % (alenee vuosittain yhden prosenttiyksikön 
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kunnes on 20 %), yrityksien jakamattomasta voitosta 0 %. Kiinteistövero on 0,1–2,5 

prosenttia tontin/maa-alueen arvosta riippuen. 

 

3.3.2 Yhteisöverotus 

 

Viron uusi tuloverolaki hyväksyttiin 15.12.1999 ja se tuli voimaan 1.1.2000. Laissa säädetään 

mm. yksityishenkilöiden palkkatulon sekä elinkeinoharjoittajien yritystulon verotuksesta. 

Yhtiöverotuksen osalta Virossa on tuloverolain mukaan voimassa periaate, jonka mukaan 

tuloverolla (yhtiöverolla) verotetaan voitonjakoa tai siihen rinnastettavaa varojen siirtoa 

yhtiöstä, eikä itse yritystuloa (voittoa). Toisin sanoen yhtiötä ei veroteta tuloverolla, mikäli 

yrityksen ansaitsema voitto jätetään yhtiöön (eikä jaeta osinkoina omistajille) tai investoidaan 

uudelleen. Muussa tapauksessa yritysvero on 22 prosenttia vuonna 2007. Se on tarkoitus 

alentaa 20 prosenttiin vuoteen 2009 mennessä. 

 

Veroaste aleni vuoden 2007 alusta 23 prosentista 22 prosenttiin, ja se on sama yhteisöillä ja 

palkansaajilla. Huomattavaa onkin, että käytännössä Viron nimellinen yhteisöveroprosentti on 

nolla, ainoastaan osinkona tai muuna jaettua voittoa verotetaan. Tällä on huomattava veron 

lykkääntymisvaikutus, mikäli suuri osa voitosta investoidaan tai pidetään yrityksen sisällä. 

 

Kun yhtiö jakaa voittoa omistajilleen (virolainen tai ulkomainen), maksetaan osingoista veroa. 

Vuoden 2003 alussa tuli voimaan määräys, jonka mukaan tuloverolla verotetaan kaikkien 

osinkojen jakamista riippumatta siitä, missä osingon saajan kotipaikka on (aikaisemmin 

osinkoa saaneen virolaisen yhtiön ei tarvinnut maksaa tästä tuloveroa). 
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Virolaisesta yhtiöstä ulkomaalaisille jaettavia osinkoja (tai päinvastoin) verotetaan valtioiden 

välisen verosopimuksen ja kansallisten lakien vastaavien säännösten mukaisesti. Suomen 

kanssa voimassa olevan verosopimuksen mukaan valtioilla on mahdollisuus verottaa yhdestä 

valtiosta toiseen maksettavia osinkoja 5 prosenttiin asti, mikäli ulkomaalaisen omistusosuus 

tytäryhtiössä on vähintään 25 prosenttia ja 15 prosenttia, jos osuus on alle 25 prosenttia. 

Edellä mainitusta huolimatta Viron tuloverolain 29. pykälän 8. momentin mukaan tuloveroa 

osingoista ei pidätetä eikä tuloveroa Viroon makseta, jos ulkomainen yhtiö (pl. offshore-

yhtiö) omistaa virolaisesta yhtiöstä vähintään 25 prosenttia. (Spiridovitsh, S. 2004, 10) 

 

Liittyessään Euroopan Unioniin, Virolle myönnettiin vuoden 2008 loppuun kestävä 

siirtymäaika, jonka aikana Viron pitää yhdenmukaistaa yhteisöverotuksensa EU:n säädösten 

kanssa. Asia koskee emo-tytäryhtiödirektiiviä, jossa säädetään emoyhtiölle maksettavien 

osinkojen maksun vapauttamisesta lähdeverosta ja osingot saaviin emoyhtiöihin 

sovellettavasta verohyvityksestä tai -vapaudesta. Emo-tytäryhtiödirektiivin mukaan 

emoyhtiölle (vähintään 10% omistus) maksettujen osinkojen tulee olla verovapaita 1. 

tammikuuta 2009 alkaen. Koska Virossa yhtiöveroa maksetaan jaetuista osingoista, Euroopan 

Komission mukaan Viron yhteisöverotus ei noudata emo-tytäryhtiödirektiiviä. EU:n 

oikeusistuin päätti myös, että osingoista maksettavan tuloveron on oltava saajan kulu (Virossa 

se on maksajan kulu). KPMG:n veroasiantuntijan (Zernask, J. 2007) mukaan tämän 

perusteella Viron hallitus perustelee, että koska osinkovero ei ole Virossa saajan kulu, 

yhteisöverotus ei riko EU:n direktiiviä, ja nykyinen systeemi jatkunee niin, että siihen tehdään 

vain pieniä teknisiä muutoksia. 
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3.3.3 Yksilön verotus 

 

Yksilöiden tuloverotusjärjestelmä on myös hyvin yksinkertainen Virossa. Saadusta palkasta 

maksetaan kiinteä 22 % veroa (vuoden 2007 alusta alkaen). Se on siis sama kaikilla 

tulotasoilla, eikä ole progressiivinen kuten Suomessa. Kiinteä tuloveroprosentti koskee Viron 

kansalaisia ja kiinteän asuinpaikan Virossa omaavia ulkomaalaisia. Verotettavan tulon alaraja 

on 2 000 kruunua eli 128 € kuukaudessa vuonna 2007. Veroa maksetaan siis vain tuon rajan 

ylittävältä osalta. 

 

Virossa rekisteröidyt työnantajat maksavat työntekijöiden palkoista sosiaaliturvamaksua (33 

%), joka koostuu sosiaaliverosta (20 %) ja sairasvakuutusmaksusta (13 %). Viroon on 

perustettu myös työttömyysvakuutusjärjestelmä, johon työntekijä maksaa 0,6 prosenttia 

palkastaan ja työnantaja maksaa 0,3 %. 

 

Käytännössä palkansaaja maksaa siis 22,6 % palkastaan erilaisia veroja ja vakuutusmaksuja, 

lisäksi mahdolliset eläkemaksut, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Työnantajan kustannus on bruttopalkan lisäksi 33,3 % siitä. 

 

3.4 Eläkejärjestelmä 

 

Viron eläkejärjestelmässä lakisääteinen eläketurva muodostuu asumisperusteisesta 

kansaneläkkeestä sekä työeläkkeestä. Lakisääteisten eläkkeiden lisäksi eläketurvaa on 

mahdollista täydentää vapaaehtoisilla lisäeläkkeillä. Työeläke jakaantuu ansaintaeläkkeeseen 

ja rahastoeläkkeeseen. Lakisääteinen eläke maksetaan työnantajan maksamasta 20 % 
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sosiaaliverosta ja rahastoeläke yksilön omista säästöistä. Rahastoeläkettä säästäessä työntekijä 

maksaa palkastaan 2 % ja työnantaja lisäksi 4 %. Tuo 4 % ei lisää työnantajan kuluja, vaan se 

on osa sosiaaliturvamaksua. Näin ollen rahastoeläkkeen säästäminen on työntekijälle 

edullinen vaihtoehto, eikä se lisää myöskään työnantajan kuluja. 

 

Kansaneläkkeitä ja ansaintaeläkkeitä koskevaa lakia on viimeksi muutettu vuonna 1998 ja se 

astui voimaan vuonna 2000. Rahastoeläkejärjestelmä tuli voimaan vuonna 2002 ja 

ensimmäiset rahastoeläkkeet maksetaan vuonna 2009. Vapaaehtoista lisäeläketurvaa on 

voinut järjestää vuodesta 1998 lähtien. (Eläketurvakeskus 2003) 

 

Viron työeläkkeessä miesten eläkeikä on 63 vuotta ja naisten eläkeikä 59,5 vuotta. Naisten 

eläkeikää nostetaan asteittain 63:een, vuoteen 2016 mennessä. Kansaneläkkeessä 

vanhuuseläkeikä on sekä miehillä että naisilla 63 vuotta. (Eläketurvakeskus 2003) 

 

Ansaintaeläkejärjestelmä kattaa sekä palkansaajat että yrittäjät. Järjestelmästä maksetaan 

vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Rahastoeläkejärjestelmästä maksetaan 

ainoastaan vanhuuseläkkeitä. Rahastoeläkejärjestelmä on pakollinen 1.1.1983 jälkeen 

syntyneille ja vapaaehtoinen vuoden 1942 jälkeen syntyneille. Tätä vanhemmat ikäluokat 

eivät kuulu järjestelmään. Vuonna 2003 noin 40 % kaikista järjestelmään liittymään 

oikeutetuista oli liittynyt rahastoeläkejärjestelmään. (Eläketurvakeskus 2003) 

 

 

 

 



 25 

4 SUURIMMAT EROT 
 

4.1 Erot talouksissa 
 
 

Viron Suomea selvästi nopeampi talouskasvu avaa mahdollisuuksia yrityksille. Toisaalta 

Suomen talous ja markkinat ovat kehittyneemmät. EU:n jäsenvaltioina korko on molemmissa 

maissa sama. Virossa inflaatio on kääntynyt viime vuosina nopeaan kasvuun, kun se on 

pysynyt Suomessa varsin kohtuullisena. 
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KUVIO 5. Suomen ja Viron BKT:n vuosimuutokset 2002-2009 
 
 

Kuviossa 5 on esitetty Suomen ja Viron bruttokansantuotteen vuosimuutokset vuodesta 2002 

lähtien ja lähitulevaisuuden ennusteet. Viron talouskasvu BKT:lla mitattuna on ollut 

huomattavasti Suomea nopeampaa, ja sama tahti jatkunee tulevaisuudessakin. Suurimmat syyt 

tähän ovat Viron nopea yksityisen kulutuksen ja viennin kasvu, sekä kotimaiset investoinnit. 

Viron yksityisen kulutuksen keskimääräinen kasvu 2007-2009 Rahandusministeeriumin 

ennusteen mukaan on 9,5% vuodessa. Viennin keskimääräinen vuosikasvu 2007-2009 on 

saman ennusteen mukaan 8,3% (Rahandusministeerium 2007). Suomen Pankin (2007b) 
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ennusteen mukaan yksityisen kulutuksen keskimääräinen kasvu 2007-2009 on 2,7% ja 

viennin kasvu 6,1% vuodessa. 
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KUVIO 6. Suomen ja Viron inflaatiot 2002-2009 

 

Kuvion 6 perusteella Viron kuluttajahinnat ovat nousseet huomattavasti Suomea nopeammin. 

Tämä selittyy pääosin nopeamman talouskasvun sekä EU:n mukanaan tuomalla hintojen 

nousulla. 
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KUVIO 7. Suomen ja Viron palkkatasot ja niiden muutokset 2002-2009 
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Kuvioon 7 on koottu Suomen ja Viron keskimääräiset palkkatasot vuosilta 2002-2009 sekä 

reaalisen palkkatason prosenttimuutokset samalta ajalta. Kuviossa on vasemmalla akselilla 

palkkataso, joita pylväät kuvaavat. Viivat puolestaan kuvaavat oikealla akselilla olevia 

palkkatason reaalisia muutoksia. Kuviosta nähdään että Viron palkkataso on Suomea 

huomattavasti jäljessä, tosin Virossa kasvu on huomattavasti nopeampaa. Suomen 

saavuttaminen palkkatasoissa on Virolle kuitenkin todella pitkäaikainen tavoite. 

 

Suomen kirjanpito- ja verolainsäädäntö antavat yrityksille mahdollisuuden säännellä 

kirjanpidollista tulostaan ja myös verotettavaa tuloa. Keinoja tähän ovat esimerkiksi poistojen 

suunnittelu, vapaaehtoiset varaukset ja osatuloutuksen käyttöönotto. Tärkeä osa 

verosuunnittelua on myös yhtiömuodon ja -rakenteen valinta. Virossa keinot 

verosuunnitteluun ovat rajallisemmat, sillä kuten todettu, veroa maksetaan vain jaetusta 

voitosta. 

 

4.2. Erot verotuksessa 

 

Suurin ero yhtiöiden verotuksessa Viron ja Suomen välillä on se, että kun Suomessa 

yhtiöveroa maksetaan voitosta aina riippumatta sen käytöstä, Virossa vain omistajille jaetuista 

voitoista (osingoista) maksetaan veroa. Yksilön verotuksessa suurin ero maiden välillä on se, 

että Suomessa on progressiivinen ansiotuloverotus kun Virossa on tasaverojärjestelmä. 

Vaikka Viron veroasteet ovat nimellisesti Suomen veroasteita selvästi matalammat, tilanne ei 

ole kuitenkaan niin yksinkertainen. Taulukossa 7 on esitetty yhteenveto Suomen ja Viron 

veroasteista ja palkan vaikutuksista niihin. 
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TAULUKKO 7. Suomen ja Viron veroasteiden vertailu 

Suomen ja Viron verotus 2007
Suomi Viro

Yhteisövero 26,0% 0%*
Pääomavero 28,0% 22,0%
Työnantajamaksut bruttopalkasta 23,9% 33,3%
Ansiotulovero progressiivinen 22,0%
Verojen ja maksujen osuus bruttotuloista (2006) palkkatasolla:
20 500 €/v 23,7% 21,8%
31 400 €/v 30,8% 22,4%
47 800 €/v 37,1% 22,8%
102 500 €/v 46,8% 23,2%
Marginaaliveroprosentit (2006) palkkatasolla:
20 500 €/v 39,6% 23,6%
31 400 €/v 44,8% 23,6%
47 800 €/v 50,4% 23,6%
102 500 €/v 57,0% 23,6%

31 400 €/v 44,2% 41,8%
102 500 €/v 57,1% 42,4%
*22% jaetuista osingoista

Palkansaajan verojen ja työnantajamaksujen osuus 
työvoimakustannuksesta 2006 (verokiila):

 

Lähde: Kurjenoja, J. 2006, 25-38; 46-47 

 

Matalalla palkkatasolla (20 500 €/vuodessa) verojen ja maksujen osuudessa palkasta ei ole 

suurta eroa Viron hyväksi. Sama tilanne on verokiilan kohdalla. Huomattavaa on myös, että 

Virossa työnantajamaksut ovat korkeammat kuin Suomessa. Kuva Viron kevyestä 

tuloverotuksesta on harhaanjohtava, ellei oteta huomioon Viron huomattavasti alhaisempaa 

palkkatasoa Suomeen verrattuna. Esimerkiksi Viron keskimääräisellä palkkatasolla (alle  

10 000 euroa vuodessa) tuloverotus on Virossa kireämpää kuin Suomessa. 

 

Samalla kun Suomessa työssä etenemistä ja lisätulojen ansaitsemista hidastavat korkeat 

marginaaliverot, Virossa lisätulojen ansaitseminen on kannustavaa kaikilla tulotasoilla, sillä 

tasaverojärjestelmän vuoksi Virossa ei käytännössä ole veroprogressiota. Koska Viron 
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tuloverojärjestelmä ei ole progressiivinen, marginaaliveroprosenttien ero Suomen 

prosentteihin tulojen kasvaessa on korkea.  

 

Työn verotus Virossa ei kuitenkaan ole aivan niin keveää kuin numeroita vertaillessa voisi 

luulla. Työn verotuksen rasitus kohdistuu työntekijöitä raskaammin työnantajille, jotka 

maksavat 33,3 prosenttia sosiaali- ja työttömyysvakuutusmaksuja bruttopalkasta, kun 

Suomessa työnantajan vastaavat maksut ovat 23,9 prosenttia. 

 

 

4.3 Kilpailukykyvertailut 
 
 

4.3.1 Kasvukilpailukykyindeksi 
 
 

Yksi mittari maiden välisestä kilpailukyvystä on sen kasvukilpailukykyindeksi (Growth 

competitiveness index). Tätä tutkimusta julkaisee World Economic Forum (WEF). 

Tutkimuksessa on mukana yli 100 maata. Siinä yhdistetään saatavilla oleva julkinen 

informaatio tietoon, joka saadaan laajan yritysjohtajien tutkimuskyselyn avulla. Tutkimuksen 

pääosa-alueet ovat teknologia (technology), instituutiot (public institutions) ja 

makrotaloudellinen ympäristö (macroeconomic environment). (World Economic Forum 2006, 

554) 

 

Tällä mittarilla Suomi on ollut maailman kilpailukykyisin maa ainakin viisi vuotta peräkkäin. 

Viron sijoitus uusimmassa tutkimuksessa (2006-2007) on noussut kolme sijaa 

edellisvuodesta. Nykyinen sijoitus on 17. Liitteessä 1 on esitetty tämän tutkimuksen tuloksia 

tarkemmin. 
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4.3.2 Maailman kilpailukykyindeksi 
 
 

Toinen mittari on International Institute for Management Developmentin (IMD) julkaisema 

mittari 60 maasta, jotka kuuluvat World Competitiveness Yearbookiin. Kyseessä on siis 

maailman kilpailukykyindeksi (World competitiveness index). Tutkimus perustuu 323 

muuttujaan, jotka on jaettu neljään suurempaan luokkaan: talouskehitys (economic 

performance), julkisen sektorin tehokkuus (government efficiency), yksityisen sektorin 

tehokkuus (business efficiency) sekä infrastruktuuri (infrastructure). (International Institute 

for Management Development 2007a) 

 

Tuoreimmassa, vuoden 2007 tutkimuksessa Suomi on sijalla 17. Sijoitus on seitsemän kohtaa 

heikompi kuin edellisvuonna. Vuonna 2003 Suomi oli maailman kolmanneksi 

kilpailukykyisin maa tällä mittarilla arvioituna. Viron sijoitus vuonna 2007 on 22. Vuonna 

2006 se oli 19. Liitteessä 2 on esitetty tämän mittarin tuoreimpia tuloksia. 
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5 KIRJALLISUUSKATSAUS AIHEESEEN YRITYKSEN 
SIJAINTIPAIKAN VALINTA 

 

5.1 Teoreettinen tutkimuskirjallisuus 

 

Imad A. Moosa (2002) on esitellyt teoksessaan Foreign Direct Investment: Theory, Evidence 

and Practice useita teorioita ja tutkimustuloksia yritysten ulkomaisiin suoriin sijoituksiin 

liittyen. Tässä kappaleessa esitellään näitä teorioita ja tutkimustuloksia lyhyesti. 

 

Kunkin teorian jälkeen on lyhyesti pohdittu, miten se sopii kyseisen tutkimuksen teemaan, eli 

voiko sillä perustella suomalaisen yrityksen siirtymistä Viroon. 

 

5.1.1 Täydellisten markkinoiden oletukselle pohjaut uvat teoriat 

 

Erilaisten tuottojen hypoteesi väittää, että pääoma virtaa matalan tuoton maista korkean 

tuoton maihin kunnes sijoitusten tuotot ovat tasapainossa maiden välillä. Hypoteesin mukaan 

yritykset investoivat ulkomaille niin, että rajatuotto vastaa rajakustannusta. Täydellisten 

markkinoiden oletuksen mukaan sijoitusten tuotto on ainoa muuttuja, sillä ulkomaisten 

markkinoiden oletetaan olevan täydellinen substituutti kotimarkkinoille. Tätä hypoteesia 

voidaan testata vertaamalla eri maiden sisäisiä tuottoasteita ja niiden välisiä suoria sijoituksia. 

Empiiriset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, ettei tuottoerojen ja suorien sijoitusten 

välillä ole merkittävää suoraa yhteyttä. (Moosa, I. 2002, 24) 

 

Hypoteesi olettaa vain yhdensuuntaiset pääomavirrat (matalan tuottotason maasta korkean 

tuoton maahan), mutta todellisuudessa pääoma liikkuu myös toisin päin. Hypoteesin mukaan 
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sijoituspäätöstä tehtäessä ja tuottoa arvioitaessa käytetään oletettavaa voittoa. Testattaessa 

sijoituksen tuottona käytetään kuitenkin yritysten julkistamaa voittoa, joka eroaa oletettavasta 

sekä ”todellisesta” voitosta, johon vaikuttavat muun muassa kirjanpitotapa sekä 

siirtohinnoittelu. Lisäksi sijoituksen tuottoa tulisi tarkastella koko sijoitusajalta, eikä vain 

esimerkiksi yhden vuoden ajalta. Hypoteesia on kritisoitu myös siitä, ettei tuotto ole aina 

yrityksille tärkein syy sijoituspäätöksiä tehtäessä, ja myös maa- ja markkinariskit vaikuttavat 

sijoituspäätöksiin. (Moosa, I. 2002, 24-26) 

 

Sovellettaessa erilaisten tuottojen hypoteesia Suomen ja Viron tapaukseen, voidaan todeta, 

että periaatteessa suomalaisella yrityksellä on mahdollisuus saavuttaa korkeammat tuotot 

Virossa kuin Suomessa. Tämä sillä edellytyksellä, että yhtiö vie tuotantoaan myös ulkomaille, 

eikä tuota vain kotimarkkinoille, jolloin saavutetaan sama myyntitulo riippumatta siitä, missä 

tuotanto on tehty. Tämä pätee erityisesti työvoimaintensiivisillä toimialoilla, jotka käyttävät 

hyväkseen Viron matalampaa palkkatasoa. Tämä hypoteesi ei ota maariskejä huomioon, eli 

esimerkiksi sitä, löytyykö Virosta riittävästi työvoimaa tuotannon toteuttamiseksi. Lisäksi on 

pohdittava sitä, millaiset kuljetusmahdollisuudet ovat ja millaiset kuljetuskustannukset ovat 

kuljetettaessa tuotanto Virosta loppumarkkinoille. 

 

Portfolion hajauttamishypoteesi ottaa maiden eri riskit huomioon ja väittää, että 

investointipäätökset riippuvat tuoton lisäksi myös riskistä. Hypoteesi olettaa, että maiden 

väliset tuottoerot eivät sinällään suurenna suorien sijoitusten määrää, vaan että suorien 

sijoitusten avulla pyritään pienentämään sijoitusportfolion riskiä hajauttamalla sijoituksia eri 

maiden välille. Tätä hypoteesia voidaan testata vertaamalla eri maihin kohdistuvia suoria 

sijoituksia ja kahta sijoituspäätöksiin vaikuttavaa tekijää: tuottoa sekä riskiä, jota mitataan 

tuoton keskihajonnalla. Empiiriset tutkimukset eivät ole löytäneet merkittävää yhteyttä näiden 
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tekijöiden välillä. Tärkeimmät ongelmat testattaessa ovat, että testattaessa lasketaan ex post 

tuotto ja riski, kun sijoituspäätökset perustuvat tuotto- ja riskiodotuksille eli ex ante tuotolle ja 

riskille; testattaessa sijoituksen tuottona käytetään yritysten julkistamaa voittoa, joka eroaa 

oletettavasta sekä ”todellisesta” voitosta; sekä se, ettei riskiä, eli tuoton keskihajontaa voida 

mitata tarkasti. (Moosa, I. 2002, 26-27) 

 

Portfolion hajauttamishypoteesia pidetään kuitenkin erilaisten tuottojen hypoteesia parempana 

teoriana perustella ulkomaisia suoria sijoituksia. Pääasiallinen syy tähän on se, että portfolion 

hajauttamishypoteesi ottaa riskin huomioon, mikä on tärkeä tekijä sijoituspäätöksiä tehdessä. 

Lisäksi se tarjoaa perustellun selityksen eri maiden ja teollisuuksien väliselle 

kaksisuuntaiselle sijoittamiselle. (Moosa, I. 2002, 27) 

 

Tämän hypoteesin perusteella suomalainen yritys voi hajauttaa maa- ja markkinariskiään 

siirtämällä osan tuotannostaan Viroon. Käytännössä kuitenkin maa- ja markkinariskit ovat 

Suomessa matalammat kuin Virossa, joten tämän sijoitusperusteen mielekkyyttä voi 

kritisoida. Portfolion hajauttamishypoteesin perusteella olisi perusteltua siirtää osa 

tuotannosta matalan maa- ja markkinariskin maahan ennemmin kuin nopeasti kehittyvään 

pieneen talouteen. Toki yrityksen mittakaavassa pieni sijoitus Viroon suuren tuoton toivossa 

ja osaltaan kokonaisriskiä hajauttamaan on perusteltua. 

 

Markkinoiden koko –hypoteesi väittää, että ulkomaiset suorat sijoitukset riippuvat kohdemaan 

markkinoiden koosta, jota mitataan yrityksen myyntituloilla kohdemaassa tai kohdemaan 

bruttokansantuotteella. Hypoteesin mukaan sijoituspäätökseen vaikuttaa se, ovatko 

kohdemaan markkinat tarpeeksi suuret, jotta tuotannon skaalaetuja päästään hyödyntämään. 

Riittävän suuret markkinat mahdollistavat myös sen, että tehtaat voivat erikoistua ja näin 
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tuotantokustannukset laskevat. Tätä hypoteesia voidaan testata vertaamalla suorien sijoitusten 

määrää kohdemaiden yritysten myyntituloihin. Empiiristen tutkimusten mukaan kohdemaan 

suuremmat myyntitulot kasvattavat suoria sijoituksia. (Moosa, I. 2002, 27-28) 

 

Tähänkin hypoteesiin liittyy ongelmia. Ensinnäkin, markkinoiden koko vaikuttaa suoriin 

sijoituksiin, joiden tarkoituksena on myydä tuotanto kohdemaan markkinoilla, mutta se ei 

vaikuta suoriin sijoituksiin, joiden tarkoituksena on tuottaa vientituotteita. Toiseksi, vaikka 

bruttokansantuotteen ja ulkomaisten suorien sijoitusten välillä on positiivinen korrelaatio, se 

ei kerro mitään niiden välisestä kausaliteetista. Kolmanneksi, erilaisia ulkomaisia suoria 

sijoituksia ohjaavat eri tekijät (ensimmäinen investointi kohdemaahan vai laajennusinvestointi 

kohdemaassa). (Moosa, I. 2002, 28) 

 

Tämän hypoteesin perusteella suomalaiselle yritykselle ei ole perusteltua sijoittaa 

tuotantolaitosta Viroon, mikäli tuotanto aiotaan myydä ainoastaan paikallisilla markkinoilla, 

sillä Viron markkinat ovat selvästi Suomen markkinoita pienemmät. 

 

5.1.2 Epätäydellisten markkinoiden oletukselle pohj autuvat teoriat 

 

Stephen H. Hymerin (1976) kehittämä Teollisuusorganisaatio-hypoteesi väittää, että kun 

monikansallinen yhtiö perustaa tytäryhtiön ulkomaille, se kohtaa useita haittoja kilpaillessaan 

paikallisten yhtiöiden kanssa. Nämä ongelmat syntyvät erilaisen kielen, kulttuurin, 

oikeusjärjestelmän ja muiden maiden välisten erojen myötä. Monikansallisen yhtiön 

tytäryhtiö voi esimerkiksi joutua maksamaan työntekijöilleen enemmän kuin paikalliset 

kohdemaan yritykset, sillä työntekijät voivat pitää työskentelyä ulkomaisessa yhtiössä 

riskialttiimpana kuin paikallisessa yhtiössä. Jos näistä haitoista huolimatta monikansallinen 
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yhtiö päättää investoida, sen täytyy saada hyötyä aineettomasta omaisuudestaan, kuten 

brändistä tai patenteista. Näiden hyötyjen täytyy olla haittoja suuremmat, jotta 

monikansallinen yhtiö ryhtyy sijoittamaan ulkomaille. Esimerkiksi Coca Cola on perustanut 

tuotantolaitoksia useisiin maihin eikä ole lisensoinut ulkomaisia tuottajia valmistamaan 

juomaa, sillä se haluaa suojella juoman valmistamisessa käytettävää reseptiä. Usein 

ulkomaisiin suoriin sijoituksiin johtaa myös se, ettei näitä aineettomia varoja voi myydä 

toisille yrityksille, sillä niitä on vaikea, ellei mahdoton, määrittää, hinnoitella ja siirtää. 

(Moosa, I. 2002, 30) 

 

Yrityskohtaiset edut selittävät sen, miksi ulkomaiset yhtiöt menestyvät kohdemarkkinoilla. 

Yksi ongelma tässä hypoteesissa on se, ettei se selitä sitä, miksi yhtiöt eivät käytä etujaan 

tuottaakseen tavaroita kotimarkkinoilla ja viedäkseen niitä kohdemarkkinoille. Tätä selitetään 

muun muassa sillä, että ulkomailla voidaan saavuttaa matalammat tuotantokustannukset 

halpojen raaka-aineiden, tehokkaan logistisen verkoston sekä tehokkaan paikallisen johdon 

avulla. Vaikka teollisuusorganisaatio-hypoteesi selittää sitä, miksi yhtiöt investoivat 

ulkomaille, se ei selitä, miksi yhtiöt investoivat mieluummin maahan A kuin maahan B. 

Myöhemmin tarkasteltava sijaintihypoteesi yrittää vastata tähän kysymykseen.  (Moosa, I. 

2002, 30-32) 

 

Teollisuusorganisaatio-hypoteesin mukaan suomalainen yhtiö kohtaa monia ongelmia 

siirtäessään tuotantoaan Viroon. Suomi ja Viro ovat kuitenkin kielellisesti, kulttuurisesti ja 

muutenkin läheisiä maita, joten suomalaisen yrityksen kohtaamat ongelmat Virossa ovat 

varmasti pienemmät kuin muualta ulkomailta tulevien ongelmat. Sijoittaakseen Viroon, 

suomalaisella yhtiöllä on oltava aineetonta omaisuutta, kuten brändi tai patentoitu tuotanto, 
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joiden luomat hyödyt ovat haittoja suuremmat. Myös tuotantokustannukset voivat olla 

Virossa matalammat kuin Suomessa. 

 

Sisäisen kaupan hypoteesi väittää, että ulkomaiset suorat investoinnit syntyvät yhtiöiden 

halusta korvata markkinatransaktiot sisäisillä transaktioilla. Tämä hypoteesi on muokkautunut 

Coasen (1937) väitteestä, että tietyissä markkinointikuluissa voidaan säästää perustamalla 

yhtiö. Esimerkiksi jos yrityksellä on ongelmia öljytuotteiden ostossa, se voi päättää ostaa 

öljynjalostamon ulkomailta. Sisäisen kaupan etuina ovat vähentyneet ongelmat ajankulussa, 

hintaneuvotteluissa sekä tuottajan ongelmissa. Sisäisen kaupan hypoteesi selittää, miksi yhtiöt 

investoivat ulkomaille ennemmin kuin vievät ja tuovat tuotteita. Sisäisen kaupan prosessi 

vähentää toimitusten epävarmuutta. (Moosa, I. 2002, 32) 

 

Sisäisen kaupan hypoteesiin liittyy kaksi ongelmaa; hypoteesi on niin yleistetty, että sillä ei 

ole empiiristä sisältöä, ja siksi sitä ei voida suoraan testata. Tilastollisia testejä voidaan tehdä 

vain yksinkertaistetusti. Joka tapauksessa empiirinen aineisto näyttää tukevan sisäisen kaupan 

hypoteesia. Toinen asia on, voidaanko hypoteesin avulla selittää ulkomaisia suoria sijoituksia. 

(Moosa, I. 2002, 32-33) 

 

Virossa on vain vähän raaka-aineita, joita Suomesta ei saa. Yhtenä esimerkkinä sisäisen 

kaupan hypoteesin toteutumisessa on kuitenkin esimerkiksi Stora Enso Mets AS:n 

perustaminen Viroon. Stora Enso Mets ostaa Virossa puumateriaalia paikallisilta 

metsänomistajilta, ja myy sitä niin paikallisille puunjalostajille kuin myös Stora Ensolle 

paperin tuotantoon Suomessa ja Ruotsissa.  
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Sijaintihypoteesi väittää, että ulkomaiset suorat sijoitukset ovat seurausta siitä, että tietyt 

tuotannontekijät, kuten luonnonvarat ja työvoima, ovat kansainvälisesti liikkumattomia. Yksi 

ulkomaisia suoria sijoituksia selittävä tekijä on myös kohdemaan matalampi palkkataso. 

Tämän vuoksi työvoimaintensiivistä tuotantoa, kuten vaateteollisuutta, on siirretty matalan 

palkkatason maihin. Kuitenkin työvoiman tuottavuus on otettava huomioon, ja matala 

palkkataso ei yksinään selitä ulkomaisia suoria investointeja. Päinvastoin, maidenväliset erot 

työvoiman tuottavuudessa voivat osaltaan selittää, miksi ulkomaisia suoria sijoituksia tehdään 

korkean palkkatason teollisuusmaihin (Petrochilos, G.A. 1989). Empiiriset todisteet siitä, että 

halpa työvoima kasvattaa ulkomaisia suoria sijoituksia, ovat ristiriitaisia. Useiden tutkimusten 

mukaan kohdemaan palkkatason nousu vähentää ulkomaisia suoria sijoituksia. Toisten 

tutkimusten mukaan palkkatason ja ulkomaisten suorien investointien välillä ei ole yhteyttä, ja 

joidenkin tutkimusten mukaan niiden välillä on jopa negatiivinen yhteys. (Moosa, I. 2002, 33-

34) 

 

Matalat palkat eivät ole ainoa sijaintiin liittyvä hyöty, vaan myös muut tuotantoon liittyvät 

tekjiät vaikuttavat ulkomaisiin suoriin sijoituksiin. Yhtiö voi esimerkiksi perustaa tehtaan 

kuparikaivoksen lähelle, jos kupari on tärkeä osa tuotannossa. Näin vältetään kalliit 

kuljetuskustannukset ja lisäksi raaka-aine saadaan varmasti ja nopeasti käyttöön. (Moosa, I. 

2002, 36) 

 

Sijaintihypoteesin mukaan suomalaisen yrityksen on perusteltua sijoittaa 

työvoimaintensiivistä tuotantoa Viroon. Näin on käynyt esimerkiksi vaateteollisuudessa: 

Virossa toimi 36 suomalaista vaateteollisuuden yritystä vuonna 2004. 
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5.1.3 Muut teoriat 

 

Kotimainen ja ulkomainen veropolitiikka ohjaavat ulkomaisia suoria sijoituksia. Joosung Jun 

esittelee kolme veropolitiikan välinettä, jotka vaikuttavat ulkomaisiin suoriin sijoituksiin. 

Ensinnäkin, ulkomaisen tuoton verotus vaikuttaa suoraan sijoituksen kannattavuuteen. 

Toiseksi, kotimaisen tuoton verotus vaikuttaa kotimaisen investoinnin kannattavuuten, ja näin 

myös ulkomaisiin sijoituspäätöksiin. Kolmanneksi, veropolitiikka vaikuttaa sekä kotimaisten 

että ulkomaisten investointien pääoman hintaan. (Jun, J. 1989) 

 

Empiiriset tutkimustulokset antavat jälleen ristiriitaisia tuloksia. James R. Hines selittää tätä 

kahdella seikalla. Ensinnäkin, monet muut tekijät kuin verotus vaikuttavat ulkomaisiin suoriin 

sijoituksiin, kuten esimerkiksi tariffit, palkkataso sekä raaka-aineiden läheisyys. Toiseksi, 

korkea verotaso voi lisätä suoria sijoituksia, mikäli korkean verotuksen seurauksena valtio 

kuluttaa enemmän julkisiin palveluihin. Hines tutki samanaikaisesti kansainvälisen 

verotuksen vaikutusta ulkomaisiin suoriin sijoituksiin sekä verotuksen vaikutusta yritysten 

sijaintiin USA:n aineistolla. Tutkimuksen mukaan korkeilla veroasteilla on huomattavan 

negatiivinen vaikutus ulkomaisiin suoriin sijoituksiin. Ulkomaiset sijoittajat, joilla ei ole 

oikeutta vähentää valtiolle maksamiaan veroja yhtiöverotuksessa, vähentävät sijoituksiaan  

7-9 prosenttia jokaista verotuksen prosenttiyksikön nousua kohden. (Hines, J. R. 1996) 

 

Scholes ja Wolfson (1989) osoittivat, että ulkomaisten yritysten kokonaisverotaakka ei 

välttämättä nouse kohdemaan verotason noustessa. Verouudistus voi vain jakaa koti- ja 

kohdemaahan maksettavat verot uudelleen, ja näin voidaan selittää tutkimustuloksia, joiden 

mukaan verotuksen kiristyessä ulkomaiset suorat sijoitukset kasvavat.  
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Mintz ja Smart (2001) tutkivat yhteisöverokilpailua tilanteessa, jossa kansainvälinen yritys 

voi siirtää tulojansa maiden välillä verosuunnittelulla. Tutkimuksen empiirisessä osassa 

tutkittiin kanadalaisten yritysten käyttäytymistä. Yksinkertainen teoreettinen malli osoittaa, 

kuinka kansainvälinen verosuunnittelu voi johtaa vääristyneeseen verokilpailuun luoden 

”veroparatiiseja”, jotka houkuttelevat yrityksiä näyttämään verotettavan tulonsa kyseisessä 

maassa. Tutkimuksen mukaan yritysten mahdollisuus siirtää tulojaan maiden välillä johtaa 

siihen, ettei verotuksen kiristäminen vaikuta ulkomaisiin suoriin sijoituksiin. Verokilpailu voi 

myös johtaa veronkorotuksiin korkean verotuksen maissa. 

 

Devereux ja Griffith (2001) tutkivat verotuksen vaikutusta sijoittajien valintoihin ja erityisesti 

kansainvälisten yritysten sijaintipäätöksiin. Tutkimuksen mukaan investoinnin suuruus 

riippuu maan marginaaliveroasteesta EMTR (effective marginal tax rate). Sen sijaan 

sijaintipäätös riippuu verojenjälkeisestä nettonykyarvosta (NPV). Verotuksen vaikutus 

saadaan selville, kun jokaisen maan veroja edeltävää nettonykyarvoa verrataan sen 

verojenjälkeiseen nettonykyarvoon. Tätä voidaan mitata keskimääräisellä veroasteella EATR 

(effective average tax rate). Tämän veroasteen osoitetaan olevan yhtä suuri 

marginaaliveroasteen ja kansallisen veroasteen painotetun keskiarvon kanssa. Painot riippuvat 

investoinnin kannattavuudesta. Tutkimuksessa on esitetty monivaiheinen kaava EATR:n 

määrittämiseksi, mutta on sanottu myös, että sitä voidaan arvioida myös veroja edeltävän ja 

verojenjälkeisen nettonykyarvon suhteellisella erolla. 

 

Verotuksen vaikutusta sijoituksen kannattavuuteen Suomen ja Viron tapauksessa on käsitelty 

yksinkertaistetun esimerkin avulla kappaleessa 6.8. 
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Tutkimuksia sijaintipäätöksistä on tehty myös erikseen tiettyjen toimialojen yrityksistä, koska 

yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat myös toimialakohtaiset tekijät. 

 

5.2 Empriirinen tutkimuskirjallisuus 

 

ISA, Investment in Sweden Agency (1999), suoritti Ruotsalaisia suuryrityksiä koskevan 

kyselyn vuonna 1999. Selvityksessä tarkasteltiin myös pääkonttorin sijaintiin vaikuttavia 

tekijöitä. Kuviossa 8 on esitetty yritysten vastaukset koskien eri tekijöiden vaikutusta. 

 

 

KUVIO 8. Pääkonttorin sijaintiin vaikuttavat tekijät (1=merkityksetön tekijä, 7=erittäin 
merkittävä tekijä) 
Lähde: Investment in Sweden Agency 1999 
 
 
Kuvion mukaan ruotsalaiset suuryritykset pitävät tärkeimpinä perusteina pääkonttorin 

sijainnille hyviä kuljetusyhteyksiä, henkilöverotuksen tasoa sekä fuusioita. Läheisyys t&k-

keskukseen, toimittajayrityksiin ja kilpailijoihin eivät olleet niin tärkeitä perusteita. Myös 

Suomessa on tehty pääkonttorien sijoittumista koskeva kysely Teollisuuden ja Työnantajain 
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Keskusliiton (2002) toimesta vuonna 2002. Kyselyyn vastasi 40 suomalaista suuryritystä. 

Kuviossa 9 on esitetty, miten eri tekijät vaikuttavat pääkonttorin sijaintipäätökseen. 

 

 

KUVIO 9. Pääkonttorin sijaintiin vaikuttavat tekijät (1=ei vaikutusta, 2=hieman vaikutusta, 
3=jonkin verran vaikutusta, 4=tärkeä, 5=erittäin tärkeä) 
Lähde: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 2002 
 

Suuryrityksille tehdyn kyselyn mukaan tärkeimmät seikat pääkonttorin sijaintipaikasta 

päätettäessä olivat yhteiskunnallinen vakaus, tietoliikenneyhteydet, yrityksen historia, 

liikenneyhteydet ja maassa harjoitettu talouspolitiikka. Vähiten tärkeitä olivat kilpailijoiden 

läheisyys, optioverotus sekä maksuttomat koulutus ja terveyspalvelut. 
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KUVIO 10. Tekijät, jotka puoltavat ylimmän johdon ja pääkonttorin sijoittumista 
Suomeen ja ulkomaille (2=Puoltaa voimakkaasti sijoittumista Suomeen, 
1=puoltaa jonkin verran sijoittumista Suomeen, 0=ei vaikutusta, -1=puoltaa jonkin verran 
sijoittumista ulkomaille, -2=puoltaa voimakkaasti sijoittumista ulkomaille) 
Lähde: Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 2002 
 

Kyselyssä kartoitettiin myös Suomen ja ulkomaiden vahvuuksia ja heikkouksia pääkonttorien 

sijoittumisen kannalta (Kuvio 10). Pääkonttorin sijoittumista Suomeen puolsivat 

voimakkaimmin yhteiskunnallinen vakaus, yrityksen historia, tietoliikenneyhteydet, yhteydet 

korkeakouluihin ja johdon kansallisuus. Monet näistä Suomen vahvuuksista olivat siis 

samoja, jotka olivat myös merkittävimpiä sijoittumiseen vaikuttavia tekijöitä. Pääkonttorien 

sijoittumista ulkomaille puolsivat voimakkaimmin henkilöverotus ja tytäryhtiöiden kasvu. 

(Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto 2002)  
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6 YRITYKSEN SIJAINTIPAIKAN VALINTA 

6.1 Teoria 

6.1.1 Ulkomaiset suorat sijoitukset 

 

Ulkomainen suora sijoitus (Foreign Direct Investment, FDI) tarkoittaa sellaista 

pääomasijoitusta, jonka yritys tekee toisessa maassa sijaitsevaan yritykseen pysyvän 

taloudellisen suhteen luomiseksi ja määräysvallan hankkimiseksi (Ali-Yrkkö, J. et al. 2004, 

8). Ulkomainen yritys voi olla ulkomaisen sijoittajan tytäryritys, osakkuusyritys tai sivuliike. 

Ulkomaisen sijoittajan ja ulkomailla sijaitsevan yrityksen välillä on suoran sijoituksen suhde, 

jos sijoittajalla on yrityksessä määräysvalta (omistusosuus tai äänivalta yli 50%) tai 

vaikutusvaltaa (omistusosuus tai äänivalta 10–50%) ja päämääränä pysyvä taloudellinen 

suhde. (Invest in Finland et al. 2007, 3) 

 

Suoran sijoituksen suhde voi syntyä (Invest in Finland et al. 2007, 3):  

• yrityskaupan myötä, jolloin ulkomainen sijoittaja ostaa yrityksessä määräysvallan tai 

vaikutusvaltaa; 

• uusperustannassa (greenfield investment), jolloin ulkomainen sijoittaja perustaa 

ulkomaille uuden yrityksen; tai 

• välillisesti eli myös suoraan ulkomailta omistetun yrityksen ulkomailla sijaitseville 

tytäryhtiöille syntyy suoran sijoituksen suhde kaikkiin ulkomailla sijaitseviin 

sijoittajakonserniin kuuluviin yrityksiin. 
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6.1.2 Alfred Weberin teoria yritysten sijaintipäätö ksistä 
 
 

Saksalainen ekonomisti Alfred Weber (1929) tutki teoksessaan Theory of the Location of 

Industries teollisuusyritysten sijaintipäätöksiä. Teoriaa on tuotu tässä tutkimuksessa enemmän 

esille, sillä se oli ensimmäinen julkaistu teoria yritysten sijaintipaikan valinnasta. Weberin 

malli huomioi useita tekijöitä löytääkseen tuotantolaitosten optimaalisen sijainnin ja 

minimaaliset kustannukset. Weber laajensi mallinsa koskemaan myös palvelualan yrityksiä ja 

kattavammin ottamaan huomioon poliittiset ja kulttuuri-ilmapiirit. 

 

Weberin teorian mukaan tuotantopaikka, joka minimoi kuljetus- ja työvoimakustannukset, on 

mahdollista löytää analysoimalla kolmea tekijää: 

 

1. Optimaalisen kuljetuksen piste (The point of optimal transportation); tuotantopaikka, 

jonka kustannukset perustuvat etäisyyksiin materiaalien ja markkinoiden luokse. 

2. Työvoiman sijainti. Paikka, jossa on matalat työvoimakustannukset, voi sallia 

suuremmat kuljetuskustannukset. 

3. Agglomeraatio (yritysten keskittyminen) ja deglomeraatio (hajautuminen). 

 

Toisistaan etäällä olevat prosessit saatetaan tuoda yhteen teknisistä syistä, kuten 

kemikaaliteollisuus liittäessään uusia prosesseja ja raaka-ainelähteitä yhteen. Tehdas voi myös 

kasvaa paikallisesti keskittymällä jos saatavilla on paikallista halpaa työvoimaa. Teollisuudet, 

jotka riippuvat toisista aloista, kuten pakkausmateriaalin valmistajat, saattavat perustaa 

tehtaansa teollisuusasiakkaidensa lähelle. Yritykset jotka tuottavat erikoistuneita koneita tai 

palveluita joita suuret yritykset käyttävät harvoin, saattavat perustaa tuotantolaitoksensa 
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yritysten keskittymisalueelle, ei vain alentaakseen kustannuksia vaan löytääkseen riittävästi 

asiakkaita. 

 

Myöhäisemmät ekonomistit ja tutkimukset ottivat huomioon enimmäkseen vain 

matemaattisen mallin Weberin teorioista. Weber itse kuitenkin painotti, että nämä teoriat 

sijaintipäätöksistä ovat riittämättömiä, ellei niitä testata todellisuuden paikallisissa, 

sosiaalisissa ja poliittisissa oloissa. 

 

6.1.3 OLI-paradigma 

 

John Dunningin (1977) OLI-paradigma ”Eclectic Theory of FDI” esitteli kolmen ulkomaisia 

suoria sijoituksia koskevan teorian sekoituksen (O+L+I). Jokaisella kirjaimella on oma 

merkityksensä, ja jokaisesta pitäisi löytää etuja yritykselle, jotta sen kannattaa sijoittaa 

ulkomaisiin tuotantolaitoksiin (muuttua monikansalliseksi yritykseksi): 

 

1. O = Ownership Advantages (Firm Specific Advantages) eli yrityskohtaiset edut. 

Vastaa kysymykseen MIKSI (Miksi mennä ulkomaille?). O:n mukaan 

monikansallisella yrityksellä tulisi olla yksi tai useampia yrityskohtaisia etuja, kuten 

ydinosaaminen, jonka avulla yrityksen vieraassa maassa toimimisen kustannukset 

jäävät hyötyjä pienemmiksi. 

2. L = Location Advantages (Country Specific Advantages) eli maakohtaiset edut. 

Vastaa kysymykseen MIHIN (Mihin tulisi muuttaa?). Motiivina muuttaa ulkomaille 

on hyödyntää yrityksen kilpailuetua/ydinosaamista ulkomailla. Näiden tekijöiden 

(esim. työvoima, maa) avulla monikansallinen yritys ansaitsee tuloja yrityskohtaisista 

eduistaan. 



 46 

3. I = Internalisation Advantages vastaa kysymykseen MITEN (Miten mennä 

ulkomaille?). Monikansallisella yhtiöllä on useita vaihtoehtoja ulkomaille 

menemiseksi, esimerkiksi tytäryhtiön kautta. Jos uudessa maassa ei ole markkinoita tai 

ne toimivat huonosti, kustannukset voidaan pitää kurissa valitsemalla sopivin 

vaihtoehto markkinoille menemiseen. 

 

(O) Monikansallisilla yrityksillä pitää olla yrityskohtaisia kilpailuetuja paikallisiin yhtiöihin 

verrattuna toimiakseen ulkomaisilla markkinoilla. Nämä edut voivat olla materiaalisia tai 

immateriaalisia, kuten pätevä johto, patentit, teknologia, tietotaito, brändi, maine. 

 

Yrityskohtaiset edut tulevat materiaalisten tai immateriaalisten varojen monopolistisesta 

omistuksesta. Nämä kuvaavat usein monikansallisten yhtiöiden kilpailukyvyn avaintekijöitä 

kotimarkkinoilla. Ne tarjoavat merkittäviä tuottoja ja niitä voidaan siirtää ulkomaille hyvin 

alhaisin kustannuksin. 

 

(L) Maakohtaiset edut. Monikansalliselle yhtiölle on oltava kannattavampaa käyttää 

yrityskohtaisia etujaan ulkomaisten panosten avulla (edullisempi työvoima, läheisyys 

kuluttajiin, pienemmät kuljetuskustannukset). Tämä tarjoaa virikkeen yritykselle sijaita 

vähintään osittain ulkomailla. Muutoin monikansallinen yhtiö voisi tuoda näitä panoksia 

ulkomailta ja viedä tuotantoaan ulkomaille. 

 

(I) Sisäinen tuotanto. Monikansalliselle yhtiölle on oltava kannattavampaa käyttää O ja L 

etujaan itse kuin arms length –periaatteen (esim. vuokraaminen, lisensoiminen, franchising, 

yhteisyritys) mukaan. Tämä korostaa markkinoiden epätäydellisyyttä O ja L etuja 

käytettäessä. Kansainvälisiä arms length –sopimuksia tehtäessä kustannukset voivat olla 
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korkeita; tällöin ulkomaiset investoinnit ovat järkevä vaihtoehto. Jos taas arms length –

sopimusten kustannukset ovat matalat, on järkevämpää käyttää niitä kuin investoida itse 

ulkomaille. 

 

OLI-paradigma esittää välttämättömät mutta ei riittävät ehdot monikansallisille yrityksille 

muuttaakseen tai siirtääkseen tuotantoaan ulkomaille. Mitä suurempia O, L ja I edut ovat, sitä 

suuremmat suorat ulkomaiset investoinnit tehdään. Lisäksi monikansallisella yrityksellä on 

oltavat riittävät taloudelliset resurssit perustaakseen tuotantoa ja säilyttääkseen sen 

ulkomailla. Sen lisäksi on oltava riittävät hallinnolliset resurssit organisoidakseen 

kansainvälisiä toimintoja ja strateginen visio ja motivaatio toimintojen kansainvälistämiseksi. 

Vaikka yrityksellä on merkittävät O ja I edut mutta L etu suosii kotimaata, ulkomainen 

investointi ei kannata, ja valmiit tuotteet on vietävä ulkomaisten asiakkaiden luokse. 

 

Sovellettaessa OLI-paradigmaa suomalaiseen yritykseen, joka miettii sijaintipäätöstä Suomen 

ja Viron välillä, on sillä kohdan (O) mukaan oltava kilpailuetu virolaisiin yhtiöihin nähden, 

esimerkiksi vahva tuotemerkki tai patentti, tietotaito tai muu vastaava. Kohta (L) on selkeä 

tässä tapauksessa, sillä tuotannon panokset (esim. maa ja työvoima) ovat Virossa 

pääsääntöisesti huomattavasti Suomea edullisempia. Kohdan (I) mukaan voidaan valita 

edullisin vaihtoehto ulkomaille siirtymiseen (esim. tytäryhtiö tai yhteisyritys). Oman 

tuotantolaitoksen perustaminen Viroon voi olla järkevämpää korkeiden arms length –

sopimuskulujen takia. Tämän paradigman mukaan vastaus tutkimusongelmaan on siis yritys- 

ja tapauskohtainen. 
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6.1.4 Sijaintipäätökseen vaikuttavia tekijöitä 
 
 

Yritystason näkökulmasta ulkomainen investointi voidaan nähdä yhtenä kansainvälisen 

liiketoiminnan muotona, jota yritys voi käyttää hakeutuessaan ulkomaisille markkinoille. 

Muita ulkomaantoiminnan muotoja ovat esimerkiksi vienti- ja tuontitoiminta, lisensointi ja 

alihankinta tai kansainväliset allianssit. (Ali-Yrkkö, J. et al. 2004, 7) 

 

Kuten kappaleessa 5 esitetty kirjallisuuskatsaus osoittaa, yritysten kansainvälistymisen ja 

sijaintipaikkapäätösten takana on useita eri tekijöitä. Oheiseen taulukkoon on koottu 

tutkimuskirjallisuuden tulokset keskeisimmistä sijaintipaikkaan vaikuttavista tekijöistä 

toiminnoittain. 

 

TAULUKKO 8. Yhteenveto sijaintipaikkaan vaikuttavista tekijöistä toiminnoittain 

Sijaintipaikkaan vaikuttavat keskeiset tekijät arvo ketjun eri osissa
Tuotanto ja valmistus T&K Pääkonttoritoiminnot
- Markkinoiden läheisyys Kysyntävetoiset yksiköt: - Yrityksen historia
- Markkinointi- ja jakelukanavien - Markkinoiden koko - Yhteiskunnallinen vakaus
  hankinta - Henkilöverotus
- Maan kehitystaso Tarjontavetoiset yksiköt: - Kuljetus- ja tietoliikenneyhteydet
- Työvoimakustannukset - Tieteen ja teknologisen - Yritysfuusiot
- Henkilöstön tuottavuus   osaamisen taso - Asiakkaiden läheisyys

  kotimaassa ja kohdemaassa
- Korkeakoulujen ja 
  tutkimuslaitosten läheisyys
- T&K:n kustannukset
- Julkisen sektorin tuet  

Lähde: Ali-Yrkkö, J. et al. 2004, 25. 
 

Eri arvoketjun osien sijaintipaikkapäätökseen vaikuttavat eri tekijät. Tuotanto- ja 

valmistustoiminnassa keskeiset sijaintiin vaikuttavat tekijät koskevat markkinatekijöitä ja 

maan kehitystasoa. Myös kustannustekijöillä on yhä enemmän merkitystä sijaintipaikkaa 

valittaessa. Kysyntävetoisessa tutkimus- ja kehitystoiminnassa keskeinen tekijä on 
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kohdemaan markkinoiden koko. Tarjontavetoisessa t&k-toiminnassa yritykset pyrkivät 

luomaan uutta osaamista, uusia tuotteita ja prosesseja, joita mahdollisesti käytetään hyväksi 

laajemminkin kuin vain kyseisessä kohdemaassa. Tällöin sijaintipaikkaan vaikuttaa tieteen ja 

teknologisen osaamisen taso, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten läheisyys, t&k-toiminnan 

kustannukset sekä myös julkisen sektorin tuet. Pääkonttorin sijaintiin vaikuttaa erityisesti 

yrityksen historia. Useimmiten pääkonttori ja siihen liittyvät toiminnot pysyvät pitkään sillä 

alueella, mihin yritys on perustettu. Pääkonttoritoiminnot eivät ole läheskään niin liikkuvia 

kuin esimerkiksi tuotantotoiminta. (Ali-Yrkkö, J. et al. 2004, 24-25) 

 

Saksan metalli- ja elektroniikkateollisuuden työnantajaliiton (Gesamtmetall) selvityksessä 

jaettiin kansainvälistymään pyrkivät saksalaiset yritykset neljään eri tyyppiin ulkomaille 

sijoittumisen strategian mukaan: Home producer (pääosa tuotannosta on kotimaassa mutta 

ulkomaille laajennetaan myynti- ja palveluverkostoa), Local manufacturer (yritykset siirtävät 

osan tuotannosta lähemmäksi uusia markkinoita), Cost reducer (osa tuotannosta tai koko 

tuotanto siirretään kustannussyistä halvempiin maihin) ja Resource Optimizer (yritys hakee 

eri tehtäväalueille optimaalisen sijaintipaikan ja hyödyntää kunkin sijaintipaikan vahvuudet). 

Selvityksen mukaan yritysten kansainvälistyminen etenee usein näiden tyyppien 

järjestyksessä: vientilähtöisestä strategiasta siirrytään asteittain kohti monikansallista 

yritystoimintaa. (Elinkeinoelämän Keskusliitto 2004b, 10) 

 

Yritysten investointeihin ja sijoittumiseen vaikuttavat monien muiden perusteiden lisäksi 

myös kohdemaan työmarkkinat: palkka- ja kustannustaso sekä työvoiman saatavuus ja 

koulutus. 
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Merkittäviä perusteita ovat usein markkinoiden läheisyys ja logistiset syyt.  Elinkeinoelämän 

Keskusliitton (2004b) selvityksen mukaan matala kustannustaso ja työmarkkinoiden 

joustavuus ovat uusien EU-maiden houkuttimia suomalaisille yrityksille. Suomalaisia 

yrityksiä kiinnostaa muun muassa matalan tuottavuuden tuotantovaiheiden, alihankinnan, 

komponenttien valmistuksen ja sopimusvalmistuksen siirtäminen uusiin EU-maihin. 

Houkuttimina ovat myös markkinoiden, muiden yritysten ja kuluttajien läheisyys sekä 

logistiset edut. Uusien EU-maiden houkuttavuutta lisäävät työmarkkinoiden joustavuus, 

työvoiman saatavuus ja suuret mahdollisuudet tuottavuuden kohottamiseen. 

 

6.2 Tuotantokustannukset Suomi vs. Viro 

6.2.1 Yleistä 

 

Viron markkinoille sijoittuneet suomalaisyritykset ovat olleet enimmäkseen suuria. On 

kuitenkin odotettavissa, että yhä useampi pieni tai keskisuuri yritys hakee 

kasvumahdollisuuksia Virosta. Tulevaisuudessa todennäköisesti yhä enemmän teollisuuden 

tuotannosta siirtyy halvempien kustannusten maihin, kuten Viroon ja muihin uusiin EU:n 

jäsenmaihin. Palvelualoilla tämäntyyppinen kehitys ei ole kuitenkaan kovinkaan suurta. 

Palvelut tuotetaan pääasiallisesti siellä missä ne kulutetaankin, niitä ei voi siirtää muualla 

tuotettaviksi. Suomalaiset palveluyritykset, joilla on toimintaa Virossa, ovat pääasiassa 

laajentaneet toimintaansa Viroon, eivät siirtäneet sitä sinne. 
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6.2.2 Materiaalien saatavuus ja kustannukset 

 

Nykypäivän logistiikka- ja kuljetusjärjestelyillä materiaalien saatavuus tuskin muodostuu 

ongelmaksi. Riippumatta sijaintipaikasta yritys voi ostaa tarvitsemansa materiaalit 

paikanpäältä tai tuoda ne muualta. Ainoa ero muodostuu jos materiaaleja joudutaan tuomaan 

kaukaa. Kuljetuskustannukset voivat tällöin muodostua suuriksi. Tosin Suomi ja Viro 

sijaitsevat lähellä toisiaan joten suuria eroja kuljetuskustannuksissa tuskin pääsee 

muodostumaan. 

 

6.2.3 Työvoimakustannukset 

 

Yritykset haluavat yleensä toteuttaa tuotantonsa siellä, missä se on halvinta. Tähän 

vaikuttavat materiaalien kustannusten ja saatavuuden lisäksi työvoimakustannukset. 

Työvoimakustannusten lisäksi pitää huomioida työn tuottavuus. Halvan työvoiman 

käyttäminen ei kannata jos paremman työvoiman tuottavuuden maassa saadaan tuotettua sama 

määrä suhteellisesti edullisemmin. 

 

Suomessa teollisuus- ja palvelualojen työntekijöiden keskimääräiset kokonaispalkkakulut 

(keskimääräinen vuosipalkka työntekijän ja työnantajan sosiaalikuluineen) olivat 43 751 

euroa vuodessa vuonna 2006. Virossa kokonaispalkkakulut olivat 9 216 euroa vuonna 2006, 

eli noin 21 prosenttia Suomen tasosta (Deloitte 2006). Virossa kuitenkin palkkataso on 

noussut huomattavasti nopeammin: työtunnin kustannus jalostuksessa on kasvanut 63,3 

prosenttia vuosien 2000-2005 aikana, kun se Suomessa kasvoi 22,7 prosenttia samalla 

ajanjaksolla. (Tilastokeskus 2007g) 
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Minimipalkka Virossa vuonna 2007 on 3 600 EEK/kk (230 €). Suomessa ei ole varsinaista 

minimipalkkaa, mutta alimmat taulukkopalkat ovat noin 1200 euroa kuukaudessa. 

 

6.3 Verotus 

6.3.1 Yritysverotus 

 

Yrityksen verotus on tärkeä tekijä yrityksen sijaintipaikan valinnassa. Nykypäivänä yritykset 

siirtävät varsinkin pääkonttoreitaan edullisen verotuksen maihin ja tuotantoaan halvan 

työvoiman ja tuotantokustannusten maihin. 

 

Kuten edellä käsiteltiin molempien maiden kohdalla yritysverotusta, on se Suomessa yleisesti 

kireämpi kuin Virossa. 

 

6.3.2 Työntekijän verotus (yritys/yksilö) 

 

Erityisesti korkeiden tulotasojen marginaaliveroasteiden voidaan arvioida vaikuttavan 

ulkomaisten huippuasiantuntijoiden ja yritysten johtohenkilöiden kiinnostukseen asettua 

pysyvästi asumaan Suomeen. Korkea marginaalivero on omiaan nostamaan 

maahantulokynnystä, vaikkakin Suomessa voimassa oleva ulkomaisten korkeapalkkaisten 

asiantuntijoiden lähdeveromahdollisuus keventääkin jossain määrin tilannetta. Suomessa – 

kuten myös Alankomaissa ja Tanskassa – on nimittäin mahdollista, että ulkomaiset 

palkansaajat voivat tietyt reunaehdot täyttäessään päästä edullisemman verokohtelun piiriin. 

Suomessa voidaan myöntää ulkomailta tulevalle palkansaajalle verokohtelu, jossa 

palkkatulosta maksetaan lähdeveroa 35 prosenttia. Lähdevero koskee henkilöitä, jotka 
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työskentelevät erityisasiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä ja joiden kuukausipalkka on 

vähintään 5 887 euroa koko työskentelyn ajan. (Valtiovarainministeriö 2002, 52)  

 

Kuten aikaisemmin todettiin, tasaverojärjestelmän vuoksi Virossa ei käytännössä esiinny 

lainkaan veroprogressiota. Näin ollen työssä eteneminen ja lisätulojen ansaitseminen on 

kannustavaa kaikilla tulotasoilla, joten verotus ei ainakaan estä ulkomaisia 

huippuasiantuntijoita ja yritysten johtohenkilöitä asettumasta Viroon töihin. 

 

Verokiila tarkoittaa tuloveron, sosiaalivakuutusmaksun sekä työnantajan 

sosiaalivakuutusmaksun yhteistä osuutta kokonaistyövoimakustannuksista (työnantajan 

työvoimakustannusten ja työntekijän nettotulon välinen erotus). Mitä korkeamman verokiilan 

yrittäjä kohtaa, sen suuremman kynnyksen se muodostaa hänelle laajentaa toimintaansa ja 

palkata uutta työvoimaa. Myös työntekijän näkökulmasta korkea tuloverotus vähentää 

työnteon kannustavuutta.  

 

Suomessa perheettömän keskipalkkaa saavan henkilön palkkatulojen verokiila oli 44,2 

prosenttia vuonna 2006 (Kurjenoja, J. 2006, 37). Saman tutkimuksen mukaan samalla 

tulotasolla verokiila Virossa oli 41,8 prosenttia vuonna 2006.  

 

6.4 Paikallinen työvoima 
 
 

Paikallista työvoimaa käytettäessä huomio kiinnittyy usein vain mataliin palkkakustannuksiin 

ja alhaiseen verotukseen. Tärkeää olisi kuitenkin huomioida myös työn tuottavuus 

vertailtaessa kilpailukykyä. 
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Virossa tuottavuuden taso on selvästi Suomea alhaisempi. Tälle on ETLA:n tutkimuksen 

mukaan kolme pääselitystä: (Alho, K., Kaitila, V. & Kotilainen, M. 2004, 5) 

 

Ensinnäkin, pääomapanos on vielä matala Virossa. Toiseksi, sinne on toistaiseksi siirretty 

lähinnä sellaisia työvaltaisia tuotantovaiheita, joihin tyypillisesti liittyy matala tuottavuus. 

Kolmanneksi, Viron talouden transitiovaihe on ollut vielä suhteellisen lyhyt, eivätkä 

tuottavuus tai tehokkuus ole ehtineet nousta EU-maiden tasolle. 

 

Kun kustannustarkasteluun liitetään myös tuottavuuksien vertailu, näkyy Suomen selvä 

etulyöntiasema Viroon nähden. Verrattaessa pitemmällä aikajaksolla tuottavuuden ja 

palkkakustannusten kehitystä Virossa ja Suomessa, selviää niiden välinen yhteys koko 

kansantalouden tasolla. Suhteellinen tuottavuus on noussut nopeasti Virossa, mutta se on 

myös johtanut työvoimakustannusten lähes yhtä nopeaan nousuun. (Alho, K., Kaitila, V. & 

Kotilainen, M. 2004, 5) 

 

6.5 Työvoiman liikkuvuus 

6.5.1 Yleistä 

 

EU:n vanhoille jäsenmaille annettiin mahdollisuus rajoittaa työvoiman liikkuvuutta eli 

jäsenmaat voivat halutessaan jatkaa kansallisen työlupakäytäntönsä soveltamista uusien 

jäsenvaltioiden kansalaisiin 2 - 7 vuoden ajan. Siirtymäaika koski Euroopan unioniin 

toukokuun 2004 alussa liittynyttä kahdeksaa uutta jäsenmaata. Työnteko Suomessa säilyi 

näiden maiden kansalaisten osalta luvanvaraisena ns. siirtymäaikalain mukaan kaksi vuotta. 
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Tämä siirtymäaika päättyi Suomessa toukokuun 2006 alussa, joten nykyisin työvoiman 

liikkuminen on vapaata myös uusista EU-maista. 

 

Siirtymäaika kuitenkin johti siihen, että ulkomainen työvoima tuli Suomeen tavoilla, joissa 

lupamenettelyä ei tarvita eli palvelu- ja vuokrausyrityksien kautta. Ulkomaiset 

työnvuokrausyritykset pääsivät hyötymään tilanteesta.  

 

Työvoiman vapaan liikkuvuuden vaikutukset sosiaalimenoihin voivat olla suuret, sillä EU-

maasta toiseen tulevat työntekijät siirtyvät heti työskentelymaansa sosiaaliturvan piiriin 

asuinmaasta riippumatta. Oikeus sosiaaliturvaan syntyy siis työsuhteesta, ja työntekijän kautta 

turvataan usein myös hänen perheenjäsentensä terveydenhuolto ja perhe-etuudet. Liikkuvat 

työntekijät saattavatkin meillä nostaa sosiaaliturvan kustannuksia paikallisesti, etenkin 

pääkaupunkiseudulla. (Palola, E. 2004) 

 

6.5.2 Halukkuus liikkumiseen 

 

Työvoiman muuttohalukkuutta on vaikeaa ennustaa. Tähänastisten kokemusten perusteella 

voidaan todeta, että ihmiset eivät ole olleet erityisen halukkaita muuttamaan pois kotoaan ja 

sukulaistensa luota maasta toiseen tai edes maan sisällä. Euroopan komissio on arvioinut, että 

laajentumisen jälkeisinä ensimmäisinä vuosina uusista jäsenmaista muuttaisi nykyisiin 

jäsenmaihin noin 335 000 ihmistä (Filatov, T. 2003).  

 

Muuttoliikkeestä esim. Suomeen tulisi vain murto-osa eli eri arvioiden mukaan vuosittain  

2 000 – 5 000 henkilöä. Työministeriön arvion mukaan virolaisia muuttaa Suomeen vuosina 

2005–2009 korkeintaan 1500 henkilöä vuodessa. (Filatov, T. 2003) 
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6.6 Muut tekijät 

 

Kuten kappaleessa 5.2 todettiin, myös monet muut tekijät vaikuttavat yritysten 

sijaintipäätöksiin. Tässä on käsitelty niistä muutamia: 

 

Yhteiskunnallinen vakaus ja talouspolitiikka. Sekä Suomi että Viro ovat vakaita talouksia. 

Kun Suomen julkinen velka oli lähes 40% BKT:sta vuonna 2006, on Viron julkinen velka 

Euroopan pienimpiä (n. 4% BKT:sta vuonna 2006). Molempien maiden budjetit ovat 

tasapainossa. Viron talous kasvaa erittäin nopeasti, mutta hallitus ja virolaiset 

talousanalyytikot ovat toistuvasti kumonneet huhut talouden ylikuumentumisesta. Suomen 

talouspolitiikkaan vaikuttavat EU-jäsenyyden ja yhteisen valuutan mukanaan tuomat 

velvoitteet ja menettelytavat. Viron talouspolitiikka on erittäin liberaalia ja hallitus on 

jatkanut veronkevennyksiä. Suomessa vuonna 2008 ei tule varsinaisia veronkevennyksiä, sillä 

hallitus hyväksyi uuden tuloverotaulukon, jonka mukaan tuloveroja alennetaan vain 

suunnilleen sen verran, että ehkäistään ansiotason noususta johtuva verojen kiristyminen 

(Vuoristo, P. 2007).  

 

Markkinoiden koko. Suomessa on lähes 4 kertaa enemmän asukkaita kuin Virossa. Suomessa 

oli vuoden 2005 lopussa 236 435 yritystä (Tilastokeskus 2007h), kun Virossa niitä oli 65 362 

(Eesti Statistika 2007c). Suomessa yrityksiä on väkilukuun suhteutettuna huomattavasti 

enemmän (yksi yritys 5,6 asukasta kohden, Virossa yksi yritys 81,1 asukasta kohden), joten 

myös yritysasiakkaiden määrä on huomattavasti suurempi Suomessa. 

 

Liikenneyhteydet ja asiakkaiden läheisyys. Molemmat maat sijaitsevat meren ääressä ja 

Venäjän lähellä, joten liikenneyhteydet ja asiakkaiden läheisyys ovat molemmissa maissa 
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samankaltaiset. Suomi on kuitenkin suuri maa, ja sisäisillä markkinoilla etäisyys asiakkaaseen 

voi olla suuri. 

 

Tietoliikenneyhteydet. Sekä Suomea että Viroa voidaan pitää tietotekniikan edelläkävijöinä. 

Molemmissa maissa tietoliikenneyhteydet kattavat lähes koko maan ja niitä käytetään paljon; 

molemmissa maissa esimerkiksi sähköiset pankkipalvelut ovat yleisessä käytössä ja Virossa 

jopa sähköinen äänestäminen vaaleissa on mahdollista. 

 

Yrityksen historia. Kuten aiemmin todettiin, pääkonttorin sijaintiin vaikuttaa erityisesti 

yrityksen historia. Useimmiten pääkonttori ja siihen liittyvät toiminnot pysyvät pitkään sillä 

alueella, mihin yritys on perustettu. Pääkonttoritoiminnot eivät ole läheskään niin liikkuvia 

kuin esimerkiksi tuotantotoiminta. Tämä on tietysti tapauskohtaista, mutta useimmilla 

suomalaisilla yrityksillä on pitkät perinteet, kun Virossa varsinainen talouskasvu alkoi 

uudelleenitsenäistymisen myötä vuonna 1991, ja monilla yrityksillä on varsin lyhyt historia. 

 

6.7 Tulonsiirrot ja siirtohinnoittelu 

 

Monikansalliset yhtiöt hyödyntävät kansainvälisten tulonsiirtojen mahdollistamaa 

verosuunnittelua. Tämä on mahdollista konsernin sisäisen siirtohinnoittelun ansiosta. OECD:n 

Model Tax Conventionin 9. artiklan mukaan siirtohinnoittelussa tulee käyttää ns. arm’s length 

–periaatetta, eli konsernin sisäiset transaktiot tulisi suorittaa markkinahinnoin. Useimmat 

maat ovat sisällyttäneet tämän periaatteen omaan verolainsäädäntöönsä. Käytännössä 

kuitenkin tätä ohjetta kierretään, ja konserninsisäisellä markkinahintoja korkeammalla tai 

matalammalla hinnoittelulla siirretään tuloja korkean verotuksen maasta matalan verotuksen 

maahan (tai voitollisesta yhtiöstä tappiolliseen yhtiöön) verotuksen minimoimiseksi. Vaikka 
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tilintarkastajat seuraavat arm’s length –periaatteen noudattamista siirtohinnoittelussa, on 

yhtiöillä monia keinoja määritellä vero-optimaaliset siirtohinnat (Overesch, M. 2006, 1). 

Tulonsiirtoja voidaan suorittaa esimerkiksi perimällä annetuista lainoista markkinahintoja 

korkeampaa tai matalampaa korkoa, myymällä tavaraa tai palveluita konsernin yhtiöille 

markkinahintoja korkeammalla tai matalammalla hinnalla sekä maksamalla tai perimällä 

erilaisia rojalteja ja tukimaksuja.  

 

Tämä johtaa siihen, että verokilpailussa maat voivat keskittyä joko houkuttelemaan fyysistä 

pääomaa (tehtaita, tuotantolaitoksia) tai verotettavaa tuloa. Korkean efektiivisen veroasteen 

(effective tax rate) on osoitettu hidastavan ”aitoja” ulkomaisia suoria sijoituksia (tuotanto), 

kun taas korkean suhteellisen verokannan (statutory tax rate) on todettu hidastavan 

tulonsiirtojen takia tehtäviä investointeja (palvelut, rahoitus, T&K) (Stöwhase, S. 2002, 4). 

 

Tilanteessa, jossa kansainvälisen siirtohinnoittelun avulla on mahdollista järjestellä yhtiöiden 

verotettavaa tuloa, tuotantolaitosten sijaintiin vaikuttavat huomattavasti enemmän muut 

tekijät kuin yhteisöverotus. Tällöin muun muassa raaka-ainekustannukset, kuljetusverkosto, 

työvoiman laatu ja hinta sekä markkinoiden läheisyys määräävät yhtiöiden sijainnin. 

 

6.8 Laskelmat tapaus Suomi vs. Viro 
 
 
 
Tässä luvussa tarkastellaan teoreettisesti yrityksen sijaintipaikan valinnan vaikutuksia 

Suomen ja Viron välillä yksinkertaistetun esimerkin avulla. 
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Laskelmassa on oletettu, että tuotanto myydään samoille markkinoille ja raaka-aine hankitaan 

samoilta markkinoilta, jolloin liikevaihto ja raaka-ainekustannukset ovat molemmissa 

tapauksissa samat. Kuljetuskustannukset on oletettu merkityksettömiksi. 

 

Nettopalkkakulujen kasvuna on käytetty virallisten talousennusteiden prosenttimääriä 

taulukoista 3 ja 6. Keskimääräinen tuntipalkka vuonna 2007 on laskettu taulukoiden 2 ja 5 

avulla. Palkan välilliset kustannukset (työntekijän verokiila, arvonlisävero ja muut verot) on 

oletettu Suomessa olevan 85 % ja Virossa 67 % palkasta. Työn tuottavuus on Suomessa 

korkeampi, joten tuotannon aikaansaamiseksi vuonna 2007 on oletettu Suomessa tarvittavan 

10 tuntia ja Virossa 15 tuntia. Työn tuottavuuden kasvuprosentit ovat myös taulukoista 3 ja 6. 

Veroaste on Suomessa 26 % koko tarkastelujakson ajan, Virossa se on 22 % vuonna 2007, ja 

laskee prosenttiyksikön vuodessa. 

 

Ensimmäisessä laskelmassa, taulukossa 9 on tehty yksinkertaistettu laskelma olettamalla, että 

voitot jaetaan kokonaisuudessaan osinkoina joka vuosi omistajille. Toisessa laskelmassa 

(taulukko 10) puolestaan on oletettu, että voittoja ei jaeta 2007–2008 vaan jakamaton voitto 

jaetaan kokonaisuudessaan vuonna 2009. 
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TAULUKKO 9. Esimerkkilaskelma tapaus Suomi vs. Viro 

Esimerkkilaskelma: tuotanto Suomessa vs. Virossa, v oitot osinkoina joka vuosi

Suomi Viro Suomi Viro Suomi Viro
Liikevaihto 1,000 1,000 1,030 1,030 1,061 1,061
Raaka-ainekulut -100 -100 -103 -103 -105 -105
Palkkakulut -154 -61 -159 -66 -162 -69
Palkan välilliset kulut -131 -41 -135 -44 -138 -47
Tulos ennen veroja 614 798 634 818 656 840
Verot -160 -175 -165 -172 -171 -168
Voitto 455 622 469 646 486 672

Palkkakulujen muutos 3.3% 13.5% 5.0% 7.3% 4.2% 7.5%
Keskimääräinen tuntipalkka 15.4 4.1 16.2 4.7 16.9 5.3
Työn tuottavuuden muutos 2.5% 6.8% 2.2% 6.9% 2.1% 6.8%
Tuotantoaika (h) 10.0 15.0 9.8 14.0 9.6 13.0
Veroaste 26% 22% 26% 21% 26% 20%
Osingot 455 622 469 646 486 672
Osingot yhteensä 1,410 1,940
Yhtiövero yhteensä -495 -515

200920082007

 

 

Taulukon 9 esimerkissä siis voitot jaetaan vuosittain osinkoina omistajille. Kolmen 

tarkasteluvuoden aikana osakkeenomistajat saavat yhteensä 1 410 € osinkoja Suomessa ja  

1 940 € Virossa. Tämä selittyy matalammilla tuotantokustannuksilla (matalampi työn 

tuottavuus, mutta nopeampi työn tuottavuuden kasvu ja matalammat palkat) ja veroilla. 

Veroja yritys maksaa Suomessa yhteensä 495 € ja Virossa yhteensä 515 €. Yrityksen 

vuosittaiset nettotulokset ovat Virossa 137-138 % Suomen tuloksista. 
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TAULUKKO 10. Toinen esimerkkilaskelma tapaus Suomi vs. Viro 

Esimerkkilaskelma: tuotanto Suomessa vs. Virossa, v oitot osinkoina vuonna 2009

Suomi Viro Suomi Viro Suomi Viro
Liikevaihto 1,000 1,000 1,030 1,030 1,061 1,061
Raaka-ainekulut -100 -100 -103 -103 -105 -105
Palkkakulut -154 -61 -159 -66 -162 -69
Palkan välilliset kulut -131 -41 -135 -44 -138 -47
Tulos ennen veroja 614 798 634 818 656 840
Verot -160 - -165 - -411 -491
Voitto 455 798 469 818 246 349

Palkkakulujen muutos 3.3% 13.5% 5.0% 7.3% 4.2% 7.5%
Keskimääräinen tuntipalkka 15.4 4.1 16.2 4.7 16.9 5.3
Työn tuottavuuden muutos 2.5% 6.8% 2.2% 6.9% 2.1% 6.8%
Tuotantoaika (h) 10.0 15.0 9.8 14.0 9.6 13.0
Veroaste 26% 22% 26% 21% 26% 20%
Jakamattomat voitot 455 798 924 1,615 1,580 2,455
Osingot 2009 1,169 1,964
Verot yhteensä -735 -491

2007 2008 2009

 

 

Taulukon 10 esimerkissä voittoja ei jaeta vuosina 2007–2008, vaan säilytetään ne yrityksessä. 

Kaikki kertyneet voitot jaetaan osinkoina omistajille vuoden 2009 lopussa. Vuonna 2009 

osakkeenomistajat saavat yhteensä 1 169 € osinkoja Suomessa ja 1 964 € Virossa. Ero 

ensimmäiseen laskelmaan selittyy sillä, että Suomessa verot täytyy maksaa tuloksesta joka 

vuosi riippumatta sen käytöstä, mutta Virossa veroa maksetaan vain osinkona jaetusta 

voitosta. Näin ollen kokonaisverot, Suomessa yhteensä 735 € ja Virossa yhteensä 491 € ovat 

Suomessa korkeammat ja Virossa matalammat kuin ensimmäisessä esimerkissä. Yrityksen 

vuosittaiset nettotulokset ovat Virossa 174 % ja 175 % Suomen tuloksista vuosina 2007 ja 

2008. 

 

Näiden esimerkkien perusteella Suomessa kannattaisi jakaa osingot joka vuosi. Näin 

osakkeenomistajat saavat suuremmat osingot ja yhtiövero on pienempi. Virossa taas 

osingonmäärä on hieman korkeampi, mikäli se maksetaan kerralla myöhemmin, sillä 

yhtiövero laskee yhden prosenttiyksikön vuodessa vuoteen 2009 asti. Tästä syystä myös 
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maksetun veron määrä on hieman pienempi jälkimmäisessä esimerkissä. On kuitenkin 

huomioitava, että todellisuudessa investointi- ja muut päätökset vaikuttavat 

osinkopolitiikkaan. Lisäksi monet muut tekijät vaikuttavat yritysten tulokseen. Tämän 

esimerkin tarkoitus olikin karkeasti kuvata maiden välisiä eroja. 

 

Kirjallisuuskatsauksessa esitelty Devereux, P. & Griffith, R. (2001) julkaisu ”Evaluating Tax 

Policy for Location Decisions” esittelee keskimääräisen veroasteen EATR (effective average 

tax rate), jonka avulla saadaan selville verotuksen vaikutus sijoituksiin ja kansainvälisten 

yritysten sijaintipäätöksiin. Tutkimuksessa on sanottu, että EATR:a voidaan arvioida veroja 

edeltävän ja verojenjälkeisen nettonykyarvon suhteellisella erolla. Tarkastellaan tätä Suomen 

ja Viron osalta käyttämällä tämän luvun laskelmien perustietoja. 

 

Tämän luvun esimerkkien veroja edeltävät ja verojenjälkeiset tulokset on diskontattu vuoteen 

2006 käyttäen 10 prosentin diskonttokorkoa. Näin ollen ensimmäisen esimerkin perusteella 

(taulukko 9) keskimääräinen veroaste - EATR - on 25,9 % Suomessa ja 21,1 % Virossa. 

Toisessa esimerkissä (taulukko 10) Suomen EATR on 37,4 % ja Viron vastaava 18,2 %. 

Näiden yksinkertaistetun esimerkin avulla saatujen tulosten perusteella yrityksen 

perustaminen Viroon olisi ainakin verotuksellisista syistä hyvin perusteltua. 
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7 SUOMALAISET VIROSSA 

 

Suomi on ollut Ruotsin ohella tärkein ulkomainen investoijamaa Virossa koko sen 

itsenäisyyden ajan. Vuoden 2006 lopussa Suomen osuus Viroon tehdyistä suorista 

ulkomaisista investoinneista oli 26,4 prosenttia eli yhteensä runsaat kolme miljardia euroa. 

Vuoden 2007 ensimmäisellä puoliskolla Suomesta tehtiin Viroon suoria investointeja 284 

miljoonan euron arvosta. (Spiridovitsh, S. 2007, 18) 

 

Työvoiman vapaata liikkumista Suomen ja Viron välillä rajoitti kahden vuoden 

siirtymäsäännös, joka päättyi toukokuussa 2006. Sääntöä voitiin tosin kiertää, jos yritys oli 

rekisteröity sekä Virossa että Suomessa. Tällöin yritys sai lähettää virolaisia työntekijöitään 

vapaasti suomalaisiin työkohteisiin. Huhtikuussa 2004 suomalaiset perustivatkin paljon 

vuokratyöfirmoja Viroon esimerkiksi rakennusalalle. (Palhus, K. 2004) 

 

Viroon siirtyvät työntekijät ovat tyypillisesti uusien yritysten johtajia tai erityisasiantuntijoita, 

joita yritysten on helpompi tuoda Viroon kuin löytää Virosta. Monet eurooppalaiset ja 

suomalaisetkin yritykset puolestaan menevät Viroon Venäjän takia. Viroa pidetään hyvänä 

porttina Venäjän markkinoille siirtymiseksi. 

 

Merkittävin suomalainen investoija Virossa on Elcoteq, joka on ollut Viron suurin viejä 

vuodesta 1994 lähtien. Yrityksen toiminta on laajentunut voimakkaasti ja vuoden 2006 

lopussa työntekijämäärä oli noussut jo 3 200:een. Suomalaisyritykset työllistävät Virossa noin 

50 000 ihmistä ja lukumäärä osoittaa vuosi vuodelta kasvua. Elcoteqin ohella merkittäviä 

työllistäjiä ovat mm. SOL, Stockmann, StoraEnso ja HK Ruokatalo. 
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Muista suomalaisinvestoinneista voidaan mainita TeliaSoneran investoinnit Eesti Telekomiin, 

HK Ruokatalon investoinnit Rakveren lihakombinaattiin, Sampo-pankin investoinnit 

paikalliseen tytäryhtiöön, Olvi Oy:n investoinnit panimoalalle, Fazer Leipomot Oy:n 

investoinnit leipomoalalle, Fortumin investoinnit energiasektorille. Vuoden 2003 alkupuolella 

merkittävin toteutunut suomalaista pääomaa omaava hanke Virossa oli StoraEnson investointi 

maan suurimpiin kuuluvaan metsäsektorin yritykseen AS Sylvesteriin. Investoinnin myötä 

Stora Enso Timber sai 66 prosentin omistusoikeuden Sylvesterin sahatoiminnassa ja Stora 

Enso Mets 100 prosentin osuuden Sylvesterin puunostotoiminnasta Baltian maissa. Aktiivisia 

investoijia Virossa ovat olleet myös elintarvike-, kone- ja rakennusalan sekä vähittäiskaupan 

yritykset. 
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8 VIROLAISET SUOMESSA 

 

Virolainen tutkimuslaitos selvitti virolaisten mielipiteitä ulkomailla työskentelystä vuonna 

2001 ja helmikuussa 2004 sosiaaliministeriön toimeksiannosta. Tutkimuksen mukaan 

virolaiset eivät ole muuttamassa Suomeen, vaikka heidän uskotaan lähtevän Suomeen 

mielellään lyhyiksi työjaksoiksi. Ulkomailla työskentelystä kiinnostuneista virolaisista 81 

prosenttia piti ensimmäisenä vaihtoehtonaan Suomea, Iso-Britanniaa, Saksaa tai Ruotsia. 

Kielitaidottomalle virolaiselle kynnys lähteä Suomeen on alhaisempi kuin muualle. Suomi on 

virolaisia kiinnostavista maista lähimpänä ja lisäksi virolaisten on helppo oppia suomen 

kieltä. Virolaisia työllistävät ulkomailla usein palveluala, maatalous ja elintarviketeollisuus. 

Oman ryhmänsä muodostavat IT-osaajat. Suomeen lähdetään töihin yhä mieluummin 

lyhyeksi jaksoksi tienaamaan, mutta virolaiset eivät halua muuttaa Suomeen pysyvästi. 

Virolaisia kiinnostavat kausityöt Suomessa, koska Suomessa saa virolaista korkeampaa 

palkkaa. Alle kolmen kuukauden mittaiseen kausityöhön ei tarvita oleskelulupaa. Sen sijaan 

lyhyttäkin normaalia työsuhdetta varten tarvitaan lupa. (Palhus, K. 2004)  

 

Virolaisia yrityksiä on Suomessa varsin vähän: 61 kappaletta vuoden 2005 lopussa 

(Tilastokeskus 2006). Näiden virolaisten yhtiöiden Suomen tytäryhtiöiden liikevaihto oli 

yhteensä 162 miljoonaa euroa ja niissä työskenteli yhteensä 261 ihmistä vuonna 2005. 

Kilpailu Suomessa on kovaa ja pienten tulokkaiden on vaikea saada asemaa Viroon verrattuna 

suurilta markkinoilta. Lisäksi verotukselliset ja kustannussyyt vaikuttavat osaltaan siihen, 

ettei virolaisilla yrityksillä ole kiinnostusta etabloitua Suomeen.  
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9 YHTEENVETO 

 

Yritysten sijaintipäätöksiin vaikuttavat useat tekijät, ei vain voittojen verotus tai paikalliset 

tuotantokustannukset. Siksi täsmällistä vastausta kysymykseen, kannattaako suomalaisen 

yrityksen muuttaa Viroon, on mahdotonta antaa. 

 

Talouskasvu on Virossa Suomea nopeampaa, joskin myös Suomen talouskasvu on piristynyt 

viime vuosina. Yritysverotuksellisesti Viro on selvästi Suomea edullisempi. Myös työntekijän 

verotus on Viron kiinteän veroprosentin ansiosta korkeammilla tulotasoilla Suomen 

progressiivista järjestelmää selvästi edullisempi. Huomattavaa on kuitenkin, että Virossa 

työnantajamaksut ovat korkeammat kuin Suomessa. Koulutetun työvoiman saaminen on 

vaikeaa molemmissa maissa. Inflaatio on Virossa selvästi nopeampaa kuin Suomessa, ja myös 

palkat nousevat nopeasti. Nykyisin Viron palkkataso onkin noin viidennes Suomen 

palkkatasosta. Työn tuottavuus on Suomessa selvästi Viroa korkeampi. 

 

Ainoastaan näitä tekijöitä ja yksinkertaistettua esimerkkiä tarkastellessa Viro vaikuttaa 

houkuttelevalta maalta yrityksen sijaintipaikaksi. Erityisesti verotuksellisesti yrityksen 

siirtäminen Viroon tuntuu perustellulta. Todellisuudessa kuitenkin kokonaisuus on tärkeämpi, 

ja sijaintipäätöksiin vaikuttavat myös monet tässä tutkimuksessa käsittelemättömät asiat. 

Yritys, joka on toiminut kymmeniä vuosia yhdessä maassa, ei välttämättä ole halukas 

muuttamaan. Ennemminkin suomalaisia yrityksiä kiinnostaa tuotantolaitoksen perustaminen 

Viroon ja pääkonttorin jättäminen Suomeen. Näin vain tuotanto siirretään sinne, missä se on 

halvinta tehdä. 
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Tosiasia on kuitenkin se, että yritykset etsivät jatkuvasti uusia mahdollisuuksia tuottojen 

kasvattamiseksi ja kulujen vähentämiseksi, joten ulkomaiset suorat investoinnit ja yritysten 

sijantipäätökset ovat jatkossakin ajankohtainen teema. 
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