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1. Johdanto
Tilastokeskuksen luokituksessa julkinen talous koostuu valtiosta, kunnista ja
kuntayhtymistä, Ahvenanmaan maakuntahallinnosta sekä työeläkelaitoksista ja muista sosiaaliturvarahastoista. Julkisyhteisöjen tulot olivat esimerkiksi
vuonna 2011 yhteensä noin 102 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen tulot koostuivat välittömistä veroista, tuotannon ja tuonnin veroista, sosiaalivakuutusmaksuista sekä muista tuloista. Vuonna 2011 oli tuloista kokonaisuudessaan verotuloja yhteensä noin 82 miljardia euroa. Julkisyhteisöjen tuloista suurimpana
yksittäisenä eränä oli välittömät verot (noin 31 miljardia euroa) eli ansio-, pääomatuloverot sekä yhteisöverot. Välittömistä veroista enemmistö (noin 84,8 %)
koostui palkansaajilta perityistä veroista ja maksuista. Palkansaajat maksoivat
välittömistä veroista eniten kunnallisveroja. (Tilastokeskus 2012.)
Näillä julkisyhteisöjen tuloilla tarjotaan suomalaisille erinäisiä palveluita
kuten muun muassa puolustusta, yleistä järjestystä ja turvallisuutta, terveydenhuoltoa, koulutusta, ympäristönsuojelua, sosiaaliturvaa, virkistystä ja kulttuuria, elinkeinoelämään liittyviä asioita sekä asumis- ja yhdyskuntapalveluita. Lisäksi julkisyhteisöjen tuloilla tuotetaan yleisiä julkishallinnon palveluita. Tässä
selvityksessä sovellettu luokitus perustuu Euroopan kansantalouden tilinpidon
(EKT95) tehtäväluokitukseen, COFOG (Classification of the Functions of Government), joka kuvaa julkisen sektorin taloustoimia. (Tilastokeskus 2001.)
Yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2010) mukaan sisäisen turvallisuuden
ylläpitämisen tavoitteena on ennaltaehkäistä ja torjua Suomeen ja sen väestöön
kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia ja ympäristövahinkoja tai muita vastaavia häiriöitä ja uhkia, sekä hallita niiden seurauksia. Sisäisen turvallisuuden
ohjelman pääsisältö perustuu pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelmassa (2011) asetettuun tavoitteeseen, jonka pyrkimyksenä on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa. Sisäisen turvallisuuden ohjelmaa toteutetaan osana eri hallinnonalojen toiminta- ja taloussuunnittelua sekä tulosohjausta. Rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien uhkien torjuminen edellyttää
yleisesti useiden viranomaisten ja tahojen yhteistyötä. (Turvallisuussuunnittelu
2013.) Turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen, missä ennaltaehkäisevää työtä tehdään yhdessä paikallisyhteisön kanssa.
Viranomaiset ovat tärkeimmät toimijat tässä työssä, mutta vastuu turvallisuudesta kuuluu silti kaikille. Turvallisuussuunnitelmia laaditaan seudullisella ja
paikallisella tasolla ja paikalliset turvallisuussuunnitelmat kattavat rikosturval-
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lisuuden lisäksi mm. palo-, ja liikenneturvallisuuden, poikkeusolojen turvallisuuden, tapaturmat ja onnettomuudet. (Sisäasiainministeriö 2012a.)
Turvallisuus aiheuttaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille kustannuksia
usealla tavalla. Ensinnäkin yksityiset henkilöt ja yhteisöt kustantavat veronmaksajina julkisia turvallisuuspalveluita. Toiseksi he hankkivat turvallisuutta edistäviä tavaroita ja palveluita oman riskikartoituksensa perusteella. Myös
lainsäädäntö asettaa vaatimuksia kotitalouksille ja yhteisöille hankkia tiettyjä
turvallisuusvälineitä kuten esimerkiksi palovaroittimia. Lisäksi vakuutusyhtiöt
edellyttävät tietyntasoista varautumista ehtona korvausten maksamiselle.
Tässä selvityksessä tarkastellaan keskimääräisen palkansaajan tuloistaan
maksamien tuloverojen kohdentumista julkisiin turvallisuuspalveluihin Suomessa. Samalla selvityksessä tarkastellaan keskimääräisen tulonsaajan (ansio- ja
pääomatulot) maksamien tuloverojen kohdentumista julkisiin turvallisuuspalveluihin. Selvityksen lähtökohtana on veronmaksajan näkökulma. Julkisia turvallisuuspalveluita tuottavista viranomaisista tässä selvityksessä tarkastellaan
pelastustoimea, puolustusvoimia, poliisitoimea, tullia, liikennetoimintaa sekä rajavartiolaitosta. Kyseisiä viranomaisia tarkastellaan sekä yksittäisinä toimijoina
että kokonaisuutena. Nämä tarkastelunäkökulmat tuovat esille turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten sekä oman toiminnan osuuden että yhteisen
panostuksen tässä laaja-alaisessa turvallisuuden parantamisen ja ylläpitämisen
yhteistyössä.
Selvityksessä käytetään pohjana vuosien 2011 ja 2010 tietoja. Kaikki selvityksessä käytetyt tiedot on huomioitu kyseisten vuosien käypään eli nimelliseen arvoon. Tiedot selvityksessä tarkasteltujen turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten toimintaan kohdentuneista menoista perustuvat Tilastokeskuksen
kansantalouden tilinpitoon. Lisäksi pelastuslaitosten turvallisuuspalveluihin
kohdentuneet kustannustiedot perustuvat osittain pelastuslaitosten omiin kustannuslaskelmiin. Suomessa on olemassa myös yksityisiä toimijoita, jotka tarjoavat yksityisille henkilöille ja yhteisöille turvallisuuspalveluita. Nämä toimijat
on kuitenkin rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle.
Tämä selvitys on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) tilaama tutkimus. Laskentatoimen ja rahoituksen tutkija Jaana Määttälä on tehnyt tätä
tutkimusta osana Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikössä toteutettavaa Hyvinvointialan innovatiivinen johtaminen ja kehittäminen (HITTI) -hanketta, joka on Satakuntaliiton rahoittama EAKR-hanke. HITTI-hankkeen rahoitukseen osallistuu myös Porin kaupunki. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön tutkija Jaana Määttälä on tehnyt viime vuosina
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yhteistyötä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön kanssa useassa erinäisessä
tutkimus- ja kehittämishankkeessa, kuten muun muassa Kustannuslaskennan
nykytila, erityisesti henkilöstöresurssien kohdentaminen pelastustoimessa -esiselvityksessä (Määttälä 2010) sekä Pelastustoimen tilinpäätös -hankkeessa. Pelastustoimen tilinpäätös -hankkeesta on syntynyt muun muassa seuraavat julkaisut; Pelastustoimen tilinpäätös, analyysi suomalaisen pelastustoimen nykytilasta (Mankkinen (toim.) 2013) sekä Pelastustoimen tilinpäätös- ja kustannusanalyysi 2007‒2010 (Määttälä 2013).
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2. Suomalaisen palkansaajan
veronalaiset tulot
Suomessa sovelletaan nykyisin eriytettyä tuloverojärjestelmää, jossa veronalainen tulo jaetaan ansio- ja pääomatuloon. Erillisverotuksen periaatteen mukaan
tuloverotukseen ei vaikuta henkilön siviilisääty tai perheen koko. Ansiotulona
huomioidaan mm. palkat ja luontaisedut, eläkkeet ja muut tulonsiirrot, maatalouden, elinkeinotoiminnan ja osinkojen ansiotulo-osuudet, metsätalouden
puhdas tulo ja hankintatyön arvo metsätaloudesta. Jaettava yritystulo jaetaan
pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin yrityksen nettovarallisuuden perusteella.
Henkilön maksamat verot määräytyvät kunkin ansiotulolajin mukaisen verotettavan tulon sekä siihen kohdistettavien veroprosenttien ja veroluonteisten maksujen perusteella. Palkkatulosta maksetaan veroluonteisina maksuina työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu. Nämä maksut määräytyvät bruttopalkan
perusteella eivätkä ne sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Pääomatulona huomioidaan mm. osinkotulo, yrittäjätulon pääomatulo-osuus, vuokratulo,
voitto-osuus ja luovutusvoitto, maa-aineksesta saatu tulo, puunmyyntitulo sekä
eräät korkotulot. (Ansiotulojen verotus 2013.) Kuvio 1 havainnollistaa valtionveronalaisia tuloja sekä niiden jakautumisen ansio- ja pääomatuloihin vuosina
2011 ja 2010 (Tilastokeskus 2012).
Kuvio 1. Veronalaiset tulot vuosina 2011 ja 2010
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Kuvio 1 Veronalaiset tulot vuosina 2011 ja 2010 (Tilastokeskus 2012)
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Kuviosta 1 ilmenee, että vuonna 2011 tulonsaajat saivat veronalaisia tuloja 120,8
miljardia euroa. Ansiotuloja niistä oli 113,0 miljardia euroa ja pääomatuloja 7,8
miljardia euroa. Vuonna 2010 tulonsaajat saivat veronalaisia tuloja 115,1 miljardia
euroa, joista ansiotuloja oli 108,2 miljardia euroa ja pääomatuloja 6,9 miljardia
euroa. Veronalaiset tulot kasvoivat yhteensä viisi prosenttia. Ansiotulot kasvoivat yhteensä 4,5 prosenttia ja pääomatulot 12,8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Ansiotulojen osuus oli keskimäärin 93,75 prosenttia ja pääomatulojen
osuus oli keskimäärin 6,25 prosenttia tulonsaajan veronalaisista tuloista vuosina
2011 ja 2010. Ansiotulot sisältävät mm. palkkatulot, yrittäjätulon ansiotulo-osuuden sekä eläketulot ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Vuonna 2011 palkansaajat saivat pelkkiä palkkatuloja 77,0 miljardia euroa ja 73,7 miljardia euroa vuonna
2010. Kasvua oli 4,5 prosenttia edellisvuotista enemmän. Ansiotuloista toiseksi
eniten oli eläketuloja 24,6 miljardia euroa vuonna 2011 ja 23,4 miljardia euroa
vuonna 2010. Eläketulojen kasvu oli 4,8 prosenttia. (Tilastokeskus 2012).
Tilastokeskuksen (2012) mukaan veronalaista tuloa sai kokonaisuudessaan
4 548 495 henkilöä vuonna 2011 ja 4 508 954 henkilöä vuonna 2010. Veronalaista tuloa saaneiden henkilöiden määrä kasvoi 0,9 prosenttia. Vuonna 2011 ansiotuloja sai 4 492 287 henkilöä ja pääomatuloja 1 298 830 henkilöä. Vuonna 2010
ansiotuloja sai 4 451 791 henkilöä ja pääomatuloja 1 252 571 henkilöä. Ansiotuloja saaneiden henkilöiden määrä kasvoi 0,9 prosenttia ja pääomatuloja saaneiden henkilöjen määrä kasvoi 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Edellä mainittujen tietojen perusteella keskimääräinen tulonsaaja (ansio- ja
pääomatulot) ansaitsi 26 555 euroa vuonna 2011 ja 25 520 euroa vuonna 2010.
Mediaanitulot (suuruusjärjestykseen asetetuista palkkatuloista keskimmäinen)
olivat 21 700 euroa vuonna 2011. Tulonsaajan sukupuolen näkökulmasta tarkasteltuna miesten keskimääräiset veronalaiset vuositulot olivat 30 820 ja naisten 22 530 euroa. (Tilastokeskus 2012.)
Tilastokeskuksen (2012) mukaan keskimääräinen ansiotulonsaaja (mm.
palkkatulot, yrittäjätulon ansiotulo-osuuden sekä eläketulot ja muut veronalaiset sosiaalietuudet) ansaitsi 25 152 euroa vuonna 2011 ja 24 296 euroa vuonna
2010. Näin ollen keskimääräiset ansiotulot olivat 24 724 euroa vuodessa.
Sen sijaan ansiotulonsaajista pelkkiä palkkatulon saajia oli 2 797 167 henkilöä
vuonna 2011 ja 2 746 173 henkilöä vuonna 2010. Edellä mainitun tiedon mukaisesti palkansaajat saivat pelkkiä palkkatuloja 77,0 miljardia euroa vuonna 2011 ja 73,7
miljardia euroa vuonna 2010. (Tilastokeskus 2012.) Keskimääräinen palkansaaja
ansaitsi 27 528 euroa vuonna 2011 ja 26 837 euroa vuonna 2010. Näin ollen keskimääräisen palkansaajan (pelkät palkkatulot) tulot olivat 27 183 euroa vuodessa.
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3. Julkisyhteisöjen verotulot
vuosina 2011 ja 2010
Julkisyhteisöjen (valtio, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallinto sekä työeläkelaitokset ja muut sosiaaliturvarahastot) tulot olivat vuonna
2011 yhteensä 102,1 miljardia euroa ja vuonna 2010 yhteensä 94,7 miljardia euroa.
Välittömien verojen osuus julkisyhteisöjen tuloista oli 30,9 miljardia euroa vuonna 2011 ja 28,6 miljardia euroa vuonna 2010. Välittömien verojen osuus oli keskimäärin 30,3 prosenttia julkisyhteisöjen tuloista. Välittömät verot sisältävät ansio- ja pääomatuloverot sekä yhteisöverot. Tuotannon ja tuonnin verotulot olivat
26,9 miljardia euroa vuonna 2011 ja 24,0 miljardia euroa vuonna 2010. Tuotannon ja tuonnin verotulojen osuus oli keskimäärin 25,8 prosenttia julkisyhteisöjen
tuloista. Tuotannon ja tuonnin verotulot sisältävät muun muassa arvolisäverot,
energiaverot, autoverot ja alkoholiverot. Sosiaalivakuutusmaksut1 (työnantajan
ja vakuutetun sosiaalivakuutusmaksut) olivat 24,0 miljardia euroa vuonna 2011
ja 22,6 miljardia euroa vuonna 2010. Sosiaalivakuutusmaksujen osuus oli keskimäärin 23,7 prosenttia julkisyhteisöjen tuloista. Julkisyhteisöjen tuloista oli kokonaisuudessaan veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 82 miljardia
euroa vuonna 2011 ja noin 76 miljardia euroa vuonna 2010, keskimäärin 79 miljardia euroa vuodessa. Lisäksi julkisyhteisöjen tuloista oli muita tuloja (mm. korkotuloja) 20,4 miljardia euroa vuonna 2011 ja 19,3 miljardia euroa vuonna 2010,
keskimäärin 19,9 miljardia euroa vuodessa. Mikäli julkisyhteisöjen menoja on
jokin vuosi tuloja enemmän, katetaan tämä osa julkisen talouden lainanotolla.
(Tilastokeskus 2012.) Seuraava kuvio 2 havainnollistaa julkisyhteisöjen perimien
kaikkien verojen ja maksujen jakautumista valtionhallinnon, paikallishallinnon
ja sosiaaliturvarahastojen välillä (mrd. €) (Tilastokeskus 2012).
Valtionhallinnon osuus kaikista julkisyhteisöjen perimistä veroista ja maksuista oli keskimäärin 37,0 miljardia euroa vuodessa. Kuten kuviosta 2 ilmenee,
oli tämä keskimäärin 46,8 prosenttia kaikista julkisyhteisöjen perimistä veroista ja maksuista. Sosiaaliturvarahastojen osuus oli puolestaan keskimäärin 23,2
1 Työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja ovat sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu, työeläkemaksu ja tapaturmavakuutusmaksu. Työnantajan sairausvakuutusmaksu maksetaan työnantajan sosiaaliturvamaksun nimellä. Vakuutetun sosiaalivakuutusmaksuja ovat
sairausvakuutusmaksu, työttömyysvakuutusmaksu ja työeläkemaksu. (Vakuutusasiat 2013.)
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Kuvio 2 Julkisyhteisöjen perimät verot ja maksut
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Kuvio 2 Julkisyhteisöjen perimät verot ja maksut (mrd. €) (Tilastokeskus 2012)
Kuvio 3 Veroeuron jakautuminen julkisen sektorin tehtäviin
12 snt
12 snt euroa vuodessa, joka oli keskimäärin
miljardia
29,4 prosenttia vuodessa kaikista julkisyhteisöjen
perimistä veroista ja maksuista. Sosiaaliturvarahastoista
Yleinen
julkis- noin
Koulutus
työeläkelaitokset perivät
77 prosenttia näistä
veroista sekä
muut
Elinkeinoelämään
liittyvät
asiatsosiaalihallinto
9 snt
14 sntrahastot loput 23 prosenttia. Lisäksi paikallishallinnon
osuus oli keskimäärin
Puolustus
Terveyden3 snt 23,8 prosenttia kaikista jul18,8 miljardia
huoltoeuroa vuodessa, joka oli keskimäärin
Yleinen järjestys
ja turvallisuus
kisyhteisöjen perimistä veroista ja veroluonteisista
maksuista.
(Tilastokeskus
3 snt
2012.)
Virkistys ja kulttuuri sekä uskonnollinen toiminta
2 snt
Tilastokeskuksen (2012) mukaan tuloveroja
perittiin yhteensä 29,0 miljarAsuminen ja yhdyskuntapalvelut
dia euroa vuonna 2011, joista valtion tuloveron1 snt
piiriin kuului 11,1 miljardia euSosiaaliturva
Ympäristönsuojelu
roa ja kunnallisveron
piiriin kuului 17,9 miljardia
euroa. Tuloveroja perittiin
0,5 snt
yhteensä 26,7 miljardia euroa vuonna 2010, joista 9,5 miljardia euroa kuului
valtion tuloveron piiriin ja 17,2 miljardia
euroa kunnallisveron piiriin. Tulove43 snt
rotus kohdistui sekä kotitalouksiin että yhteisöihin.
Taulukko 4 Keskimääräisen palkansaajan maksaman tuloveron kohdentuminen viranomaisten
Kotitalouksien tuloveron osuus oli tästä kokonaisuudesta yhteensä noin 24,0
turvallisuuspalveluihin
miljardia euroa vuonna 2011, joista 7,7 miljardia euroa kuului valtion tuloveron
49,00 piiriin.
€
piiriin ja 16,3 miljardia euroa kunnallisveron
Vuonna 2011 yhteisöjen tu178,40 €
loveron osuus oli tästä kokonaisuudesta
yhteensä noin 5,0 miljardia euroa, joisPoliisi
Pelastus 31,20 €
Puolustus
ta 3,4 miljardia
euroa kuului valtion tuloveron piiriin ja 1,6 miljardia euroa kun15,50
€ miljardia eunallisveron piiriin. Kotitalouksien tulovero oliRajavartiolaitos
yhteensä noin
22,3
roa vuonna 2010, joista 6,5 miljardia euroa kuului
valtion
tuloveron piiriin ja
Tulli 10,50
€
15,8 miljardia euroa kunnallisveron piiriin. Vuonna 2010 yhteisöjen tulovero oli
yhteensä 4,4 miljardia euroa, joista 3,0 miljardia euroa kuului valtion tuloveron
piiriin ja 1,4 miljardia euroa kunnallisveron piiriin. (Tilastokeskus 2012.)
Liikenne
280,80 €
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4. Suomalaisen palkansaajan verotus
Tulonsaajien maksama osuus julkisyhteisöjen perimistä välittömistä veroista
ja maksuista oli yhteensä 26,2 miljardia euroa vuonna 2011 sekä 25,3 miljardia euroa vuonna 2010. Maksettujen verojen määrä kasvoi 3,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tulonsaajien maksamat välittömät verot koostuvat
ansio- ja pääomatuloveroista, kunnallisveroista, kirkollisveroista, sairausvakuutusmaksuista, päivärahamaksuista sekä metsänhoitomaksuista. Taulukko 1
havainnollistaa tulonsaajien maksamien välittömien verojen jakautumista eri
verolajeihin vuosina 2011 ja 2010. (Tilastokeskus 2012.)

2011

2010

keskiarvo

Muutos (%)

Tulovero ansiotulosta

5 257 650

5 091 457

5 174 554

3,3

Tulovero pääomatulosta

1 896 528

1 683 345

1 789 937

12,7

Veronkorotus

14 365

13 714

14 040

4,7

Kunnallisvero

16 431 133

15 631 559

16 031 346

5,1

869 102

852 610

860 856

1,9

1 046 945

1 238 249

1 142 597

-15,4

664 920

723 651

694 286

-8,1

19 508

20 566

20 037

-5,1

26 200 152

25 255 151

25 727 652

3,7

Kirkollisvero
Sairaanhoitomaksu
Päivärahamaksu
Metsänhoitomaksu
Verot ja maksut yhteensä

Taulukko 1 Tulonsaajien maksamien välittömien verojen jakautuminen
eri verolajeihin (1 000 €) (Tilastokeskus 2012)

Taulukosta 1 ilmenee, että tulonsaajat maksoivat välittöminä veroina eniten
kunnallisveroa, keskimäärin 16,0 miljardia euroa vuodessa. Kunnallisveron
osuus välittömistä veroista oli keskimäärin 62,3 prosenttia vuodessa. Välittömistä veroista maksettiin ansiotuloveroja keskimäärin 5,2 miljardia euroa vuodessa. Ansiotuloverot kasvoivat 3,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Ansiotuloverojen osuus oli keskimäärin 20,1 prosenttia vuodessa välittömistä veroista. Pääomatuloverojen osuus välittömistä veroista oli keskimäärin 1,8
miljardia euroa vuodessa. Välittömistä veroista kasvoivat eniten pääomatulove-
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rot, kasvua oli 12,7 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Pääomatuloverojen
osuus oli keskimäärin 7,0 prosenttia vuodessa välittömistä veroista. Tuloverojen
(ansiotuloverot ja pääomatuloverot) osuus välittömistä veroista oli keskimäärin
7,0 miljardia euroa vuodessa. Tuloverojen osuus välittömistä veroista oli yhteensä keskimäärin 27,1 prosenttia vuodessa. Kirkollisveron osuus oli keskimäärin 3,3 prosenttia tulonsaajien maksamista välittömistä veroista. Näiden lisäksi
palkansaajilta perittiin työntekijän eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja keskimäärin 3,9 miljardia euroa vuodessa. (Tilastokeskus 2012.)
Tilastokeskuksen (2012) mukaan ansiotuloveroja maksoi 1 626 312 luonnollista henkilöä vuonna 2011 ja 1 654 571 luonnollista henkilöä vuonna 2010.
Näin ollen ansiotulonsaaja maksoi pelkistä ansiotuloistaan veroa keskimäärin
3 233 euroa vuonna 2011 ja 3 077 euroa vuonna 2010. Keskimääräinen ansiotulonsaaja maksoi tuloistaan veroa keskimäärin 3 155 euroa vuosina 2011 ja 2010.
Palkansaaja maksaa kuitenkin kokonaisuudessaan tuloistaan muitakin veroja ja veroluoteisia maksuja kuin ansiotuloveroa. Veronmaksajain Keskusliitto
ry:n (Palkansaajan tuloverolaskuri 2010 ja 2011) tuloverolaskurilla pystyy laskemaan myös takautuvasti palkansaajan ansiotuloista keskimäärin perittyä veron
määrää. Palkansaajan tuloverolaskuri sisältää kaikki palkansaajan ansiotuloista perittävät verot ja veroluonteiset sosiaalivakuutusmaksut. Palkansaajan tuloverolaskurin käyttämässä tuloveroprosentissa on huomioitu valtion tulovero,
keskimääräinen kunnallisvero, keskimääräinen kirkollisvero, sairausvakuutuksen
sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sekä viran puolesta tehtävät vähennykset. Lisäksi tuloveroprosentti sisältää myös palkansaajan eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun, jotka eivät muutoin kuulu verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Palkansaajan eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun keskimääräinen osuus tuloveroprosentista oli yhteensä 5,1 prosenttiyksikköä vuosina 2011 ja 2010. Tuloverolaskurin mukaan tuloveroprosentti oli arviolta 24,4
prosenttia 27 528 euron keskimääräisillä tuloilla vuonna 2011 ja 24,2 prosenttia
26 837 euron keskimääräisillä tuloilla vuonna 2010. Näillä tiedoilla keskimääräinen palkansaaja maksoi ansiotuloistaan kokonaisuudessaan veroa 6 717 euroa vuonna 2011 ja 6 495 euroa vuonna 2010. Näin ollen keskimääräisen palkansaajan ansiotuloista peritty vero oli 6 606 euroa vuosina 2011 ja 2010.
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5. Julkisyhteisöjen menot
vuosina 2011 ja 2010
Julkisyhteisöjen menot olivat 104.3 miljardia euroa vuonna 2011 ja 99,7 miljardia euroa vuonna 2010. Kasvua oli 4,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
(Tilastokeskus 2012.) Seuraava taulukko 2 havainnollistaa julkisyhteisöjen menojen euromääräisen (milj. €) ja suhteellisen (%) kohdentumisen eri tehtäviin.
(Tilastokeskus 2013a.) Taulukossa sovellettu luokitus perustuu Tilastokeskuksen käyttämään julkisen sektorin tehtäväluokitukseen, COFOG (Tilastokeskus
2001).

2011
(€)

osuus
(%)

2010
(€)

osuus
(%)

ka
(€)

ka
(%)

13 889

13,3 %

13 018

13,1 %

13 454

13,2 %

Puolustus

2 753

2,6 %

2 789

2,8 %

2 771

2,7 %

Yleinen järjestys ja
turvallisuus

2 825

2,7 %

2 766

2,8 %

2 796

2,7 %

Elinkeinoelämään
liittyvät asiat

9 120

8,7 %

8 730

8,8 %

8 925

8,75 %

471

0,5 %

506

0,5 %

489

0,5 %

1 047

1,0 %

914

0,9 %

981

1,0 %

14 829

14,2 %

14 130

14,2 %

14 480

14,2 %

2 300

2,2 %

2 204

2,2 %

2 252

2,2 %

Koulutus

12 091

11,6 %

11 735

11,8 %

11 913

11,7 %

Sosiaaliturva

44 934

43,1 %

42 915

43,0 %

43 925

43,05 %

Yleinen julkishallinto

Ympäristönsuojelu
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
Terveydenhuolto
Virkistys ja kulttuuri
sekä uskonnollinen
toiminta

Yhteensä

104 259 100,0 %

99 707 100,0 % 101 983 100,0 %

Taulukko 2 Julkisyhteisöjen menojen euromääräinen (milj. €) ja
suhteellinen (%) kohdentuminen eri kohteisiin (Tilastokeskus 2013)
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120

7,79 mrd €

6,91 mrd €

100
80

Pääomatulot

60

108,16 mrd €

112,99 mrd €

Ansiotulot

Taulukosta 2 ilmenee, että julkisyhteisöjen suurin menoerä oli sekä vuonna 2011
40
että 2010 sosiaaliturva, jonka suhteellinen osuus oli keskimäärin 43,05 prosent20

tia (44,0 miljardia euroa). Toiseksi suurin menoerä oli terveydenhuolto, ollen
0
keskimäärin2010
14,2 prosenttia2011
julkisyhteisöjen vuosittaisista menoista (14,5 miljardia euroa). Kolmanneksi suurin menoerä oli yleinen julkishallinto, ollen keskimäärin 13,2 prosenttia julkisyhteisöjen vuosittaisista menoista (13,5 miljardia
euroa). Koulutukseen kohdentui kuluja keskimäärin 11,7 prosenttia (12,0 miljardia euroa) sekä elinkeinoelämään liittyviin asioihin 8,8 prosenttia (8,9 milKuvio
2 Julkisyhteisöjen
perimät verotmenoista.
ja maksut Puolustukseen sekä yleiseen järjestykjardia
euroa) julkisyhteisöjen
seen
ja
turvallisuuteen
kohdentui
keskimäärin 2,7 prosenttia julkisyhteisöjen
%
100
vuosittaisista menoista. Tämä vastasi rahamääräisesti keskimäärin 2,8 miljardin
euron vuosittaista osuutta. Julkisyhteisöjen pienimpiä menoeriä olivat ympäris80
tönsuojelu, asuminen ja yhdyskuntasuunnittelut sekä virkistys ja kulttuuri sekä
uskonnollinen toiminta.
Sosiaaliturvarahastot
60
Tässä selvityksessä tarkastellaan pelastustoimea,
poliisitoimea, rajavartioPaikallishallinto
40
Valtionhallinto turvallisuuspalveluislaitosta, tullia, liikennetoimintaa sekä puolustusvoimia
ta vastaavina julkisina viranomaisina. Kyseiset toimijat sijoittuvat taulukossa 2
20
esiteltyihin julkisen sektorin yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, puolustuksen,
0 elinkeinoelämään liittyvien asioiden sekä yleisen julkishallinnon tehtäviin.
2010 3 havainnollistaa
2011 piirakkakuviona samoja perustietoja veroeuSeuraava kuvio
ron jakautumisesta edellä esiteltyihin julkisen sektorin tehtäviin. (Tilastokeskus 2013a.)
Kuvio 3 Veroeuron jakautuminen julkisen sektorin tehtäviin
12 snt

12 snt
Yleinen
julkishallinto

14 snt

Koulutus

Elinkeinoelämään liittyvät asiat
9 snt
Puolustus
3 snt
Yleinen järjestys ja turvallisuus
3 snt
Virkistys ja kulttuuri sekä uskonnollinen toiminta
2 snt
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
1 snt
Ympäristönsuojelu
0,5 snt

Terveydenhuolto

Sosiaaliturva

43 snt

Taulukko 4 Keskimääräisen palkansaajan maksaman tuloveron kohdentuminen viranomaisten
Kuvio 3 Veroeuron jakautuminen julkisen sektorin tehtäviin (Tilastokeskus 2013a)
turvallisuuspalveluihin
49,00 €

178,40 €
Puolustus

Poliisi

15
Pelastus 31,20 €
Rajavartiolaitos 15,50 €
Tulli 10,50 €

Yleinen järjestys ja turvallisuus -luokka koostuu palo- ja pelastustoimeen
sekä poliisitoimeen liittyvien tehtävien lisäksi myös hätäkeskustoimintaan,
tuomioistuinlaitokseen, vankilalaitokseen sekä muihin järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvään tutkimukseen ja kehittämiseen luokiteltavien tehtävien menoista. Itse poliisitoiminta sisältää COFOG-luokittelussa myös rajavartiolaitoksen toiminnan menot. Yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kohdentui kuluja keskimäärin 2,8 miljardia euroa vuosina 2010 ja 2011. Yksityiskohtaisempi
tarkastelu paljasti, että palo- ja pelastustoimen osuus tästä kokonaisuudesta oli
491 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 477 miljoonaa euroa vuonna 2010. COFOG-luokittelussa palo- ja pelastustoimen luokka sisältää yleisesti myös hätäkeskusten menot, joiden osuus on tässä jo kuitenkin vähennetty (Tilastokeskus
2001). Poliisitoimen luokan kokonaismenot olivat yhteensä 1 150 miljoonaa euroa vuonna 2011 ja 1 122 miljoonaa euroa vuonna 2010 (Tilastokeskus 2013a).
Yksityiskohtaisempi tarkastelu paljasti, että poliisin omien menojen osuus tästä poliisitoimen tehtäväluokan kokonaisuudesta oli keskimäärin 788 miljoonaa
euroa vuodessa. Rajavartiolaitoksen menojen osuus oli puolestaan keskimäärin
253 miljoonaa euroa vuodessa. Loput poliisitoimen luokan kokonaismenoista
olivat sisäministeriön hallinnonalan muita menoja (mm. maahanmuuttovirasto ja tehtäväalaan kuuluvien virastojen maksamat arvonlisäverot. (Tilastokeskus 2013b.)
Puolustus koostuu kokonaisuudessaan sotilaalliseen ja siviilipuolustukseen
liittyvien tehtävien lisäksi myös sotilasavusta ulkomaille sekä puolustustoiminnan tutkimuksesta ja kehittämisestä. Elinkeinoelämään liittyvät asiat -luokka
koostuu liikenteeseen liittyvien tehtävien lisäksi myös muun muassa yleisistä
talouteen ja kauppaan liittyvistä tehtävistä ja työvoimapalveluista, maa-, metsä-, kala- ja riistataloudesta, polttoaine- ja energiahuollosta, kaivostoiminnasta,
teollisuudesta ja rakentamisesta, viestinnästä sekä elinkeinoelämään liittyvästä
tutkimuksesta ja kehittämisestä. (Tilastokeskus 2001). Kokonaisuudessaan liikenteen osuus oli elinkeinoelämään liittyvien asioiden tehtäväluokasta keskimäärin 4,3 miljardia euroa vuodessa. Liikenteen menojen osuus oli keskimäärin 48,3 prosenttia elinkeinoelämään liittyvien asioiden tehtävien menoista.
Näistä menoista kohdentui valtionhallintoon keskimäärin 52,9 prosenttia vuodessa ja paikallishallintoon 47,2 prosenttia vuodessa. (Tilastokeskus 2013b.)
Yleinen julkishallinto koostuu toimeenpano- ja lainsäädäntöelimistä, finanssi- ja veroasioista, ulkoasiainhallinnosta, talousavusta ulkomaille, yleisistä hallintopalveluista, perustutkimuksesta, yleisen julkishallinnon tutkimuksista ja kehittämisestä, muista yleisen julkishallinnon palveluista, julki-
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sen velan hoitoon liittyvistä taloustoimista sekä hallinnon eri tasojen välisistä
yleisluontoisista siirroista (Tilastokeskus 2001). Tullitoiminnan menojen osuus
yleisen julkishallinnon menoista oli keskimäärin 159 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä oli keskimäärin 1,2 prosenttia koko yleisen julkishallinnon menoista.
(Tilastokeskus 2013b.) Kyseisten kuuden turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisen toimintoihin kohdentui menoja kokonaisuudessaan keskimäärin
8,8 miljardia euroa vuodessa. Tämä oli keskimäärin 8,6 prosenttia julkisyhteisöjen kaikista menoista.
Suomen asukasluku oli 5 401 267 henkilöä vuonna 2011 ja 5 375 276 henkilöä vuonna 2010 (Tilastokeskus 2013b). Veronalaisia tuloja (ansiotulo- ja pääomatuloverot) saaneiden määrä oli 4 548 495 henkilöä vuonna 2011 ja 4 508 954
henkilöä vuonna 2010 (Tilastokeskus 2012). Puolustusvoimien menot olivat
näin ollen keskimäärin 612 euroa / tulonsaaja vuodessa. Poliisitoimen menot
olivat keskimäärin 167 euroa ja pelastustoimen menot 107 euroa / tulonsaaja
vuodessa. Rajavartiolaitoksen menot olivat keskimäärin 53 euroa ja tullitoiminnan menot 35 euroa / tulonsaaja vuodessa. Lisäksi liikennetoiminnan menot
olivat vuositasolla keskimäärin 952 euroa / tulonsaaja. Yksittäisen tulonsaajan
osuus kyseisten turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten menoista oli
yhteensä keskimäärin 1 926 euroa vuodessa.
Sen sijaan palkkatuloja saaneiden määrä oli 2 797 167 henkilöä vuonna 2011
ja 2 746 173 henkilöä vuonna 2010 (Tilastokeskus 2012). Palkkatulojen saaneiden määrä oli keskimäärin 2 771 670 henkilöä vuodessa. Puolustusvoimien menot olivat näin ollen keskimäärin 1 000 euroa / palkansaaja vuodessa. Poliisitoimen menot olivat keskimäärin 273 euroa ja pelastustoimen menot 175 euroa
/ palkansaaja vuodessa. Rajavartiolaitoksen menot olivat keskimäärin 87 euroa
ja tullitoiminnan menot 57 euroa / palkansaaja vuodessa. Lisäksi liikennetoiminnan menot olivat vuositasolla keskimäärin 1 556 euroa / palkansaaja. Yksittäisen palkansaajan osuus kyseisten turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten menoista oli yhteensä keskimäärin 3 148 euroa vuodessa. Seuraava
taulukko 3 havainnollistaa keskimääräisen palkansaajan ansiotuloistaan maksaman ansiotuloveron, noin 6 606 euroa, kohdentumista yleisellä tasolla julkisen sektorin tehtäviin taulukossa 2 esiteltyjen perustietojen mukaisesti.
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Sosiaaliturva

Osuus (%)

euroa (€)

43,05 %

2 843,9

14,2 %

938,1

Terveydenhuolto
Yleinen julkishallinto

13,2 %

872,0

Koulutus

11,7 %

772,9

Elinkeinoelämään liittyvät asiat

8,75 %

578,0

2,7 %

178,4

Puolustus
Yleinen järjestys ja turvallisuus

2,7 %

178,4

Virkistys ja kulttuuri sekä uskonnollinen toiminta

2,2 %

145,3

Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

1,0 %

66,1

0,50 %

33,0

100,0 %

6 606,1

Ympäristönsuojelu
Yhteensä

Taulukko 3 Keskimääräisen palkansaajan maksaman tuloveron
kohdentuminen julkisen sektorin tehtäviin

Taulukosta 3 ilmenee, että suurimpaan kohteeseen sosiaaliturvaan ja pienimpään kohteeseen ympäristönsuojeluun kohdentuneiden ansiotuloverojen
välinen ero oli jopa 2 811 euroa. Reilun kuuden tuhannen euron tuloverosta
jakautui sosiaaliturvaan keskimäärin 2 844 euroa vuodessa. Sekä puolustukseen että yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen kohdentui tuloverosta keskimäärin 180 euroa vuodessa. Terveydenhuollon osuus oli keskimäärin 940 euroa vuositasolla. Yleiseen julkishallintoon kohdentui tuloveroista keskimäärin
870 euroa, koulutukseen 770 euroa ja elinkeinoelämään liittyviin asioihin 578
euroa vuodessa. Tuloveroista kohdentui alle sata euroa vuodessa asumiseen ja
yhdyskuntapalveluihin sekä ympäristönsuojeluun.
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6. Turvallisuuspalvelut ja
ansioverotulot
Julkisten turvallisuuspalveluiden tarjoamiseen viranomaisista osallistuvat
muun muassa pelastustoimi, puolustusvoimat, poliisitoimi, tulli, rajavartiolaitos sekä liikenteen puolella erityisesti liikenneturvallisuustoimijat. Pelastustoimi, poliisitoimi ja rajavartiolaitoksen toiminta kuuluvat sisäasiainministeriön
hallinnonalan alaisuuteen. Pelastustoimen strategiassa 2025 (Sisäasiainministeriö 2012b) toimialan visiona on edistää hyvää turvallisuuskulttuuria. Pelastustoimen päätehtävinä ovat onnettomuuksien ennaltaehkäisy, pelastustoiminta
sekä väestön suojaaminen. Pelastustoimen osalta tarkasteltuna varsinaiset turvallisuuspalvelut sisältävät palotarkastuksiin ja turvallisuusviestintään (valistukseen ja neuvontaan) eli onnettomuuksien ehkäisytoimintaan liittyvät tehtävät.
Poliisitoimi osallistuu sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen painottamalla
poliisin toimintavalmiutta ja palvelukykyä sekä painottamalla rikosten, järjestyshäiriöiden ja onnettomuuksien ennaltaehkäisemistä ja vähentämistä. Lisäksi
se edistää osaltaan myönteistä turvallisuusajattelua sekä kansalaisten turvallista elinympäristöä. Onnettomuuksien ennaltaehkäisevää toimintaa tehostetaan
muun muassa kehittämällä paikallista turvallisuussuunnittelua sekä parantamalla ihmisten ja yhteisöjen turvallisuustietoutta. (Poliisin toiminta- ja taloussuunnitelma 2010–2014.)
Rajavartiolaitoksen toiminta lisää monipuolisesti ihmisten jokapäiväistä turvallisuutta, erityisesti rajaseudulla ja saaristossa. Rajavartiolaitoksen tehtävänä
on ylläpitää rajaturvallisuutta (rajojen valvonta ja rajatarkastukset), varmistaa
sujuva rajaliikenne, lisätä merellistä turvallisuutta, tuoda viranomaisapua rajaseudun ja rannikon harvaan asutuille alueille sekä osallistua sotilaalliseen
maanpuolustukseen. (Rajavartiolaitos 2013.)
Puolustusvoimat osallistuvat myös toiminnallaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden edistämiseen. Puolustusvoimien tehtävänä on turvallisen yhteiskunnan edistämisen lisäksi edistää Suomen etujen mukaista puolustuspolitiikkaa, ylläpitää ja kehittää suorituskykyistä puolustusjärjestelmää sekä vahvistaa kansainvälistä turvallisuutta. Puolustusvoimat kuuluvat puolustusministeriön hallinnonalan alaisuuteen. (Talousarvio 2012, puolustusministeriön hallinnonala.)
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80
Sosiaaliturvarahastot

60

Paikallishallinto

40

Valtionhallinto

Suomen tulli edistää sisäistä turvallisuutta muiden turvallisuusviranomaisten kanssa,20erityisesti yhteistyössä poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa. Tullin
tehtävänä on edistää tavarakaupan sujuvuutta ja oikeellisuutta, kantaa tehok0
kaasti tavaraverot sekä2010
suojata yhteiskuntaa,
ympäristöä ja kansalaisia. Tullin
2011
toiminta kuuluu valtiovarainministeriön tulosohjauksen alaisuuteen. (Suomen
tulli 2013.)
Liikennepolitiikka
kuuluu
osaksi elinkeinoelämän,
talouden ja työllisyyden
Kuvio 3 Veroeuron
jakautuminen
julkisen sektorin tehtäviin
sekä alueiden kehittämisen kokonaisuutta. Liikennepolitiikan päämääränä on
turvata arjen 12
matkojen
toimivuus, pitää yllä elinkeinoelämän
kilpailukykyä ja
12 snt
snt
hillitä ilmastonmuutosta päästöjen
vähentämisen
avulla.
LiikenneturvallisuusYleinen
julkisKoulutus
työssä on visiona se, että kenenkään
ei
tarvitse kuolla taiElinkeinoelämään
loukkaantua vakavasliittyvät asiat
hallinto
9 snt
ti liikenteessä.
(Liikennepolitiikka 2013.) Tärkeimmät liikenneturvallisuustoi14 snt
Puolustus
Terveydenmijat ovat Liikennevirasto
ja Liikenteen turvallisuusvirasto
3 snt Trafi sekä liikenhuolto
Yleinen järjestys ja turvallisuus
neturvallisuustyön keskusjärjestö Liikenneturva. Liikenneturvallisuustoimi3 snt
joiden toiminnalliset tulostavoitteet tukevat liikenne- ja
viestintäministeriön
Virkistys ja kulttuuri sekä uskonnollinen toiminta
2 snt toteutumista (Liihallinnonalan yhteiskunnallisten vaikuttavuustavoitteiden
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
kenneturvallisuus 2013). Seuraava kuvio 4 havainnollistaa
1 sntsitä osuutta (565 €)
keskimääräisen suomalaisenSosiaaliturva
palkansaajan maksamastaYmpäristönsuojelu
tuloverosta (6 606 €),
0,5 snt
joka kohdentuu ainoastaan tässä selvityksessä tarkasteltujen turvallisuusviranomaisten palveluihin.
43 snt
Taulukko 4 Keskimääräisen palkansaajan maksaman tuloveron kohdentuminen viranomaisten
turvallisuuspalveluihin
49,00 €

178,40 €
Puolustus

Poliisi

Pelastus 31,20 €
Rajavartiolaitos 15,50 €
Tulli 10,50 €

Liikenne
280,80 €

Kuvio 4 Turvallisuuspalveluihin kohdentuneen keskimääräisen palkansaajan
tuloveron osuus ja osuuden jakautuminen eri viranomaisten palveluihin.
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Kuten kuviosta 4 ilmenee kyseisten kuuden turvallisuusviranomaisen palveluihin kohdentui keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista
(6 606 € / vuosi) keskimäärin 565 euroa vuodessa. Tiedot on laskettu taulukon
3 perusteella. Keskimääräisen palkansaajan tuloveroista kohdentui elinkeinoelämään liittyvien asioiden -luokasta pelkästään liikennetoimintaan 281 euroa,
joka oli 48,3 prosenttia kyseisen luokan menoista. Liikennetoiminnan osuus
oli täten 49,7 prosenttia keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista,
jotka kohdentuivat pelkästään turvallisuusviranomaisten menoihin. Puolustustoimintaan kohdentui kaikki kyseisen luokan menoista eli noin 178 euroa. Puolustuksen osuus oli täten 31,5 prosenttia tuloveroista, jotka kohdentuivat pelkästään turvallisuusviranomaisten toiminnan menoihin. Tässä kuviossa 4 on
yleinen järjestys ja turvallisuus eritelty poliisitoimen, pelastustoimen sekä rajavartiolaitoksen osalta omiksi toiminnoikseen. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden -luokasta poliisitoimintaan kohdentui 49 euroa, joka oli 27,3 prosenttia
kyseisen luokan menoista. Poliisitoiminnan osuus oli täten 8,6 prosenttia keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista, jotka kohdentuivat pelkästään turvallisuusviranomaisten menoihin. Samasta luokasta pelastustoimintaan kohdentui 31 euroa, joka oli 17,5 prosenttia yleisen järjestyksen ja turvallisuuden -luokan menoista. Pelastustoiminnan osuus oli täten 5,5 prosenttia keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista, jotka kohdentuivat pelkästään turvallisuusviranomaisten menoihin. Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden -luokasta rajavartiolaitoksen toimintaan kohdentui noin 16 euroa, joka oli
8,7 prosenttia kyseisen luokan menoista. Rajavartiolaitoksen toiminnan osuus
oli täten 2,7 prosenttia keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista, jotka kohdentuivat pelkästään turvallisuusviranomaisten menoihin. Koko
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden -luokan 178 eurosta 82 euroa kohdentui
COFOG-luokittelussa muiden tehtävien menoihin, kuten mm. tuomioistuinlaitoksen, hätäkeskustoiminnan ja vankilalaitoksen menoihin. Yleisen julkishallinnon -luokasta tullitoimintaan kohdentui noin 11 euroa, joka oli 1,2 prosenttia kyseisen luokan menoista. Tullitoiminnan osuus oli täten 1,9 prosenttia
keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista, jotka kohdentuivat pelkästään turvallisuusviranomaisten menoihin. Nämä luvut kuvaavat usean viranomaisen osalta heidän koko toiminnan menoja.
Tilanne olisi hyvin toisenlainen, mikäli viranomaisten osalta huomioitaisiin ainoastaan varsinaiseen turvallisuustoimintaan eli turvallisuuden ennaltaehkäisyyn kohdentuneita menoja. Esimerkiksi liikennetoiminnan osalta huomioitaessa Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin menot, kohdentuisi keskimää-
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räisen palkansaajan maksamista tuloveroista tähän toimintaan vuositasolla
vain 7,6 euroa. Pelastustoimen osalta pelastuslaitoksissa kohdentui menoja pelkästään turvallisuuspalveluihin eli onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn (turvallisuusviestintä ja palotarkastukset) liittyviin toimintoihin 17 768 449 euroa
vuonna 2011 ja 15 393 846 euroa vuonna 2010, keskimäärin 16 581 148 euroa
vuodessa. Tämä vastasi noin 0,6 prosentin osuutta pelastustoimen (valtionhallinto ja pelastuslaitokset) keskimääräisistä vuosittaisista kokonaiskustannuksista. Tällöin keskimääräiseltä palkansaajalta perityistä tuloveroista kohdentui
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden alasta pelastustoimen turvallisuuspalveluihin vuositasolla vain alle euro, 19 senttiä.
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7. Lopuksi
Tässä selvityksessä tarkasteltiin keskimääräisen palkansaajan palkkatuloistaan
maksamien tuloverojen kohdentumista julkisiin turvallisuuspalveluihin Suomessa. Keskimääräisen palkansaajan tuloistaan maksamissa tuloveroissa on huomioitu valtion tulovero, keskimääräinen kunnallisvero, keskimääräinen kirkollisvero, sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu sekä viran
puolesta tehtävät vähennykset. Lisäksi tuloveroprosentti sisälsi myös palkansaajan eläkemaksun ja työttömyysvakuutusmaksun. Samalla selvityksessä verrattiin keskimääräisen tulonsaajan (ansio- ja pääomatulot) maksamien tuloverojen kohdentumista julkisiin turvallisuuspalveluihin.
Julkisia turvallisuuspalveluita tuottavista viranomaisista tässä selvityksessä
tarkasteltiin pelastustoimea, puolustusvoimia, poliisitoimea, tullia, rajavartiolaitosta sekä liikennetoimintaa. Kyseisiä turvallisuusviranomaisia tarkasteltiin
sekä yksittäisinä toimijoina että kokonaisuutena. Selvityksessä tarkastellut tiedot kyseisten viranomaisten toimintaan kohdentuneista menoista perustuivat
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpitoon. Pelastustoimen turvallisuuspalveluiden osalta tiedot perustuivat pelastuslaitosten omiin kustannuslaskelmiin.
Turvallisuuspalveluiden kustannuksia ei ole kuitenkaan pääsääntöisesti seurattu
ja kerätty järjestelmällisesti kaikissa pelastuslaitoksissa kyseisinä vuosina 2010
ja 2011, vaan tiedot perustuivat osittain pelastuslaitosten takautuvaan arvioon.
Selvityksessä tarkastelun kohteena olleet viranomaiset edistävät kukin sekä
osaltaan että yhteistyössä yhteiskunnan turvallisuusstrategian (2010) mukaista
sisäisen turvallisuuden ylläpitämisen tavoitetta. Tässä on tavoitteena ennaltaehkäistä ja torjua Suomeen sekä sen väestöön kohdistuvia rikoksia, onnettomuuksia ja ympäristövahinkoja tai muita vastaavia häiriöitä ja uhkia. Lisäksi sisäisen
turvallisuuden ylläpitämisen tavoitteena on hallita näistä aiheutuvia seurauksia.
Turvallisuus aiheuttaa yksityisille henkilöille ja yhteisöille kustannuksia
usealla tavalla. Yksityiset henkilöt ja yhteisöt kustantavat maksamiensa verojen kautta julkisia turvallisuuspalveluita. Sen lisäksi he hankkivat turvallisuutta edistäviä tavaroita ja palveluita oman riskikartoituksensa perusteella. Myös
lainsäädäntö asettaa vaatimuksia kotitalouksille ja yhteisöille hankkia tiettyjä
turvallisuusvälineitä. Lisäksi vakuutusyhtiöt edellyttävät tietyntasoista varautumista ehtona korvausten maksamiselle.
Julkisyhteisöjen menot olivat yhteensä keskimäärin 102 miljardia euroa tutkimuksen seurantavuosina. Kyseisten kuuden turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisen toimintoihin kohdentui menoja kokonaisuudessaan keski23

määrin 8,8 miljardia euroa vuodessa. Tämä oli keskimäärin 8,6 prosenttia julkisyhteisöjen kaikista menoista. Julkisyhteisöjen tulot koostuvat yleisesti välittömistä veroista, tuotannon ja tuonnin veroista, sosiaalivakuutusmaksuista
sekä muista tuloista. Julkisyhteisöjen tuloista oli kokonaisuudessaan verotuloja
ja veronluonteisia maksuja keskimäärin noin 79 miljardia euroa vuodessa.
Tulonsaajien maksama osuus julkisyhteisöjen perimistä välittömistä veroista ja maksuista oli vuositasolla keskimäärin 25,8 miljardia euroa. Kokonaisuudessaan välittöminä veroina perittiin tuloveroja (kotitaloudet ja yhteisöt) keskimäärin 27,9 miljardia euroa vuosina 2011 ja 2010, joista kotitalouksien osuus
oli keskimäärin 23,2 miljardia euroa vuodessa. Palkansaajat maksoivat ansiotuloveroja keskimäärin 5,2 miljardia euroa vuodessa. Keskimääräisen palkansaajan ansiotuloista perittiin veroja keskimäärin 6 606 euroa vuodessa.
Selvityksen mukaan yksittäisen keskimääräisen palkansaajan (pelkät palkkatulot) osuus kyseisten turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten menoista oli yhteensä keskimäärin 3 148 euroa vuodessa. Sen sijaan julkisiin turvallisuuspalveluihin kohdentui keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista keskimäärin 565 euroa vuodessa. Muiden toimijoiden osuus turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten tulorahoituksesta oli näin ollen
keskimäärin 2 583 euroa vuodessa. Keskimääräisen palkansaajan tuloveroista
kohdentui liikenteeseen liittyvään toimintaan 281 euroa. Puolustustoimintaan
kohdentui puolestaan 178 euroa tuloveroista. Poliisitoimintaan kohdentui keskimääräisen palkansaajan tuloveroista 49 euroa ja pelastustoimintaan 31 euroa.
Rajavartiolaitoksen toimintaan kohdentui 15,5 euroa ja tullin toimintaan 10,5
euroa keskimääräisen palkansaajan maksamista tuloveroista. Nämä luvut kuvaavat usean viranomaisen osalta heidän koko toiminnan menoja.
Seuraava taulukko 4 havainnollistaa yhteenvedon muodossa erikseen keskimääräisen tulonsaajan (ansio- ja pääomatulot) osuutta turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten menoista sekä näiden menojen tulorahoituksesta vuosien 2011 ja 2010 keskiarvona. Ansiotulot sisältävät muun muassa palkat ja luontaisedut, eläkkeet ja muut tulonsiirrot, maatalouden, elinkeinotoiminnan ja osinkojen ansiotulo-osuudet, metsätalouden puhtaan tulon ja hankintatyön arvon metsätaloudesta. Jaettava yritystulo on jaettu pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin yrityksen nettovarallisuuden perusteella.
Pääomatulot sisältävät muun muassa osinkotulon, yrittäjätulon pääomatuloosuuden, vuokratulot, voitto-osuuden ja luovutusvoitot, maa-aineksesta saadut
tulot, puunmyyntitulot sekä eräät korkotulot. Julkisyhteisöjen verotuloista
on poistettu sosiaalivakuutusmaksujen osuus, keskimäärin 23,7 prosenttia
julkisyhteisöjen vuosittaisista kokonaistuloista, koska ne eivät kohdistu
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kyseisten turvallisuusviranomaisten menojen rahoittamiseen.
Julkisyhteisöjen tulot koostuvat yleisesti välittömistä veroista, tuotannon ja
tuonnin veroista, sosiaalivakuutusmaksuista sekä muista tuloista. Taulukon 4
taustalla on laskennallinen tieto siitä, että turvallisuusviranomaisten menoja
katettiin julkisyhteisöjen tuloista valtionverotuloilla (48,9 %), kunnallisverotuloilla (24,8 %) sekä muilla tuloilla (26,3 %). Valtionverotuloista tulonsaajien
osuus oli vuosina 2011 ja 2010 keskimäärin 21,0 prosenttia, yhteisöjen osuus
9,5 prosenttia ja muiden tahojen osuus oli keskimäärin 69,5 prosenttia. Lisäksi kunnallisverotuloista tulonsaajien osuus oli vuosina 2011 ja 2010 keskimäärin 85,6 prosenttia, yhteisöjen osuus 8,0 prosenttia ja muiden paikallisverojen
osuus oli keskimäärin 6,4 prosenttia.
Taulukosta 4 ilmenee, että turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten menoja kattoivat tulonsaajien keskimääräiset verotulot, yhteensä 2,7 miljardia euroa, minkä osuus oli keskimäärin 31 prosenttia turvallisuusviranomaisten vuosittaisista menoista. Turvallisuusviranomaisten menoja kattoivat lisäksi
yhteisöt, joiden valtion- ja kunnallisverojen osuus (keskimäärin 578 miljoonaa
euroa) oli yhteensä keskimäärin 7 prosenttia turvallisuusviranomaisten vuosittaisista menoista. Muiden valtionverotulojen osuus (keskimäärin 3,0 miljardia
euroa) oli keskimäärin 34 prosenttia turvallisuusviranomaisten vuosittaisista menoista. Muut valtionverotulot koostuvat valtion keräämistä tuotannon ja
tuonnin verotuloista, jotka sisältävät muun muassa arvolisäverot, energiaverot,
autoverot ja alkoholiverot. Muiden paikallisverotulojen osuus (keskimäärin 139
miljoonaa euroa) oli keskimäärin 2 prosenttia viranomaisten vuosittaisista menoista. Muiden tulojen osuus (keskimäärin 2,3 miljardia euroa) oli keskimäärin 26 prosenttia turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten vuosittaisista
menoista. Muut tulot koostuvat esimerkiksi valtion korkotuloista.
Kuten kuviossa 4, on myös tässä taulukossa 4 yleinen järjestys ja turvallisuus -luokka eritelty poliisitoimen, pelastustoimen sekä rajavartiolaitoksen
osalta omiksi toiminnoikseen. Taulukosta 4 ilmenee, että keskimääräisen tulonsaajan valtion- ja kunnallisverot kattoivat liikennetoiminnan menoista yhteensä keskimäärin 300 euroa, puolustustoimen menoista keskimäärin 193 euroa, poliisin menoista keskimäärin 53 euroa, pelastustoimen menoista keskimäärin 34 euroa, rajavartiolaitosten menoista keskimäärin 17 euroa ja tullin
toiminnasta keskimäärin 11 euroa. Keskimääräisten tulonsaajien valtion- ja
kunnallisverot kattoivat turvallisuusviranomaisten menoista yhteensä keskimäärin 2,7 miljardia euroa vuodessa (607 euroa / tulonsaaja), mikä vastasi keskimäärin 31,5 prosenttia turvallisuusviranomaisten vuosittaisista menoista.
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VEROTULORAHOITUS

Tulonsaajat yhteensä (€)

LIIKENNETOIMINTA

PUOLUSTUSTOIMI

POLIISI

1358027647

872804038

238485593

valtionverot (€)

442747935

284553990

77751734

kunnallisverot (€)

915279712

588250048

160733859

Yhteisöt yhteensä (€)

285830893

183703445

50195259

valtionverot (€)

200290733

128726805

35173403

85540160

54976640

15021856

1465284833

941738205

257321213

kunnallisverot (€)
Valtionverot, muut (€)
Paikallisverot, muut (€)

68432128

43981312

12017485

Muut tulot (€)

1133924500

728773000

199130450

Yhteensä (€)

4311500000

2771000000

757150000

valtionverot (€)

442747935

284553990

77751734

kunnallisverot (€)

915279712

588250048

160733859

4528725

4528725

4528725

Tulonsaaja

Tulonsaajat (hlöä)
valtionverot (€ / hlö)

97,8

62,8

17,2

kunnallisverot (€ / hlö)

202,1

129,9

35,5

Tulonsaaja yhteensä

299,9

192,7

52,7

Taulukko 4 Turvallisuuspalveluista vastaavien viranomaisten
keskimääräiset menot ja menojen tulorahoitus
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PELASTUSTOIMI

RAJAVARTIOLAITOS

TULLI

YHTEENSÄ

152449352

75752209

50081502

2747600341

49701960

24696945

16327710

895780274

102747392

51055264

33753792

1851820067

32086780

15943948

10540905

578301229

22484220

11172428

7386345

405233933

9602560

4771520

3154560

173067296

164489820

81735128

54036945

2964606144

7682048

3817216

2523648

138453837

127292000

63251500

41817000

2294188450

484000000

240500000

159000000

8723150000

49701960

24696945

16327710

895780274

102747392

51055264

33753792

1851820067

4528725

4528725

4528725

4528725

11

5,5

3,6

197,8

22,7

11,3

7,5

408,9

33,7

16,8

11,1

606,7
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