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Työryhmä selvittämään negatiivisen tuloveron
käyttöönottoa

Valtiovarainministeri Annika Saarikon asettaman
asiantuntijatyöryhmän tehtävänä on selvittää
negatiivisen tuloveron käyttöönottoa Suomen
verojärjestelmässä. Ensisijaisesti selvitetään
mahdollisuutta ottaa käyttöön valtion
tuloverotuksen yhteydessä toteutettava työtulotuki.
Lisäksi selvitetään edellytyksiä työtulotukea
koskevan kokeilun käynnistämiseen.

Työtulotuki tarkoittaisi, että ansiotulovero voisi olla
negatiivinen pienituloisilla palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä. Työtulotuki kannustaisi työllistymään muun muassa osa-
aikaisiin ja keikkatöihin. Työtulotuki ulottaisi tuloverotuksen progression myös pienempiin ansiotuloihin, joista ei makseta
ansiotuloveroa. 

”Pidän negatiivisen tuloveron selvittämistä tärkeänä osana kokonaisuutta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja työn ja
sen tekijöiden kohtaamiseen. Työnteon täytyy olla aina kannattavaa. Olisi hyvä, että verojärjestelmäkin voisi tätä tavoitetta
tukea entistä paremmin”, sanoo valtiovarainministeri Annika Saarikko.

Työryhmä tarkastelee myös edellytyksiä työtulotukea koskevan kokeilun toteuttamiseen. Kokeilun on tarkoitus alkaa
vuoden 2023 alusta. Kokeilussa hyödynnetään vuosina 2017–2018 toteutetun perustulokokeilun kokemuksia. 

Selvitystyö perustuu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjauksiin. 

Työryhmässä on edustajat valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, Kelasta ja Verohallinnosta.
Valtiovarainministeriö asetti työryhmän 24.8.2021. Työryhmän toimikausi päättyy 30.6.2022. 

Hallituksen on tarkoitus tehdä linjaukset negatiivisen tuloveron käyttöönotosta kesällä 2022. 

Lisätietoja: 
Työryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Panu Pykönen, puh. 02955 30225, panu.pykonen(at)vm.�
Finanssineuvos Fransiska Pukander, puh. 02955 30440, fransiska.pukander(at)vm.� 
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