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Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi, HE 241/2020 vp

Eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaostolle
Kirkkohallitus lausuu esityksen ehdotuksiin verolainsäädännön muutoksista seuraavan:
Esityksen perustelujen mukaan verotuksen painopisteen siirtämisellä kunnilta valtiolle on vaikutusta myös kirkollisveron tuottoon, kun tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuisivat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän
kunnallis- ja kirkollisveroon.
Tämä johtaisi siihen, että kirkollisveron tuotto kasvaisi arviolta noin 60 miljoonalla
eurolla.
Kirkkohallitus yhtyy hallituksen linjaukseen siitä, että verorakenteen muutokset
eivät saa voimaan astuessaan aiheuttaa verotuksen kiristymistä. Jotta näin ei tapahtuisi myöskään seurakuntien jäsenten kannalta, on hyväksyttävissä tavoite
siitä, että verouudistus olisi mahdollisimman neutraali myös seurakuntien rahoitusaseman osalta.
Kirkkohallitus katsoo edelleen, että esityksen vaikutuksia tuloverotukseen arvioivassa luvussa
4.1.8 esitetyistä kolmesta mallista estää seurakuntien verotulojen perusteeton
kasvu, ainoa mahdollinen on seurakuntien oma-aloitteinen kirkollisveroprosenttien
alentaminen. Vastaava esitys sisältyi myös edellisellä vaalikaudella valmistelussa
olleeseen sote-uudistukseen (HE 15/2017 vp). Tällöin asiasta käytiin keskustelua
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kirkolliskokouksen valmistelevissa toimielimissä, muun muassa kirkolliskokouksen
talousvaliokunnassa. Näissä keskusteluissa menettelyä on pidetty mahdollisena.
Kirkkohallitus yhtyy siihen esityksen näkemykseen, että joissakin seurakunnissa
tarve veroprosentin alentamiseen on vähemmän kuin pienin mahdollinen alentaminen 0,05 prosenttiyksikköä, jonka tarkkuudella kirkollisveroprosentti määräytyy
kirkkolain (1054/1993)15 luvun 2 §:n mukaisesti. Tämä vaikuttanee siihen esityksessäkin huomioituun seikkaan, että asetettuihin tavoitteisiin ei todennäköisesti
kaikilta osin päästä. Asian merkitystä voidaan kuitenkin pitää vähäisenä.
Kirkkohallitus pyrkii omilla toimillaan edistämään sitä, että seurakunnat alentavat
kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Kirkkohallitus toivoo tämän vuoksi
saavansa ajantasaiset laskelmat, joissa on esitetty kirkollisveroprosentin alentamistarve seurakunnittain.
Lopuksi kirkkohallitus toteaa, että verouudistuksen vaikutusten veronkantokustannusten jakoosuuksiin tulee seurakuntien osalta olla neutraali.
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