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Suomen laskennallinen
nettomaksu Euroopan
unionin budjettiin vuonna
2009 oli 544,2 miljoonaa
euroa eli 103 euroa
kansalaista kohden.
Summa on 0,32 prosenttia
Suomen bruttokansantulosta.
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Suomen jäsenmaksut
kasvoivat,
tuet pienenivät

Suomen osuudet EU-budjetin eri määrärahoista
prosentteina ja maksuosuus vuonna 2009
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Lähde: Euroopan komissio

Hallinto

Suomen EU-maksuja ovat kasvattaneet EU:n laajentumiset vuosina
2004 ja 2007. Niiden myötä koko
EU:n budjetti on kasvanut. Vuonna
2003 EU-budjetin toteutunut loppusumma oli 89 miljardia euroa, vuonna 2009 jo 133,8 miljardia euroa.

Ulkosuhteet

Maksuosuus 1,80 %

Kansalaisuus
Vapaus, oikeus ja turvallisuus
LIFE+
Maaseudun kehittäminen
Maataloustuet
Luonnonvarojen suojelu ja hallinta

Suomen nettomaksuaseman kasvuun vaikutti osaltaan 110 miljoonan
euron kertasumma, joka johtui omien varojen järjestelmän takautuvasta
voimaantulosta. Toisin sanoen Suomi
maksoi jäsenmaksujen muutoksista
viime vuosina kerääntyneet maksut.
Suomen maksumiehen aseman
arvioiminen absoluuttisia rahamääriä laskemalla on ongelmallista,
sillä monet EU:n Suomelle tuomat
hyödyt ovat epäsuoria. Esimerkiksi
sisämarkkinoille pääsy on tuonut
huomattavia etuja suomalaisille
yrityksille ja liikkumisen vapaus on
kasvattanut ulkomaisten matkailijoiden määrää. Myös EU:n tuoma
poliittinen ja taloudellinen vakaus
hyödyttävät koko maata.

Kannen kuva:
Jurek Holzer/Scanpix/Lehtikuva

Suomen EU-budjetista saama rahoitus laski lähes kaikilla rahoituskehyksen aloilla. Kilpailukyvyn kehittämiseen saatu tuki laski vuodesta
2008 30 miljoonalla eurolla, 206
miljoonaan euroon. Suomen saama osuus maataloustuista ja maaseudun kehittämisestä pieneni 73
miljoonalla eurolla, 767 miljoonaan
euroon. Lisäksi rakennepoliittiset
tuet vähenivät 20 miljoonalla eurol-

Alueellinen yhteistyö
Työllisyys ja kilpailukyky
Konvergenssi
Koheesio
Elinikäinen oppiminen
TEN
Tutkimuksen puiteohjelma
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la, 194 miljoonaan euroon. Maatalous- ja rakennetukien lasku johtuu
tukien suuntautumisesta enemmän
vuonna 2004 ja 2007 unioniin liittyneille jäsenvaltioille.

siitä edelleen 2,19 prosenttia.

Suomeen palautuvan rahoituksen
suhteellinen osuus oli suurin ympäristön suojeluun liittyvässä LIFEohjelmassa (2,99 %) ja kilpailukyvyn
saralla, missä Suomi sai 2,4 prosenttia. Suomi sai EU:n koheesion tukemiseen tarkoitetuista varoista noin
0,60 prosenttia. Rakennepoliittisista
tuista Suomi sai työllisyys- ja kilpailuohjelman kautta 2,98 prosenttia.
Vaikka Suomen saama tuki maaseudun kehittämisvaroihin laski edellisvuodesta, oli Suomen saama osuus

Euroopan komission julkaisemien
vertailukelpoisten tietojen mukaan
Suomen nettomaksuasemaa voidaan
arvioida suhteessa muihin unionin
jäsenmaihin. Suhteessa bruttokansantuloon Suomi on 544,2 miljoonalla eurollaan (0,32 % bktl:sta)
nettomaksajana keskimääräistä
hieman suurempaa tasoa. Suurimmat nettomaksajat vuonna 2009
olivat Belgia (0,49 %), Tanska (0,42
%) ja Luxemburg (0,39 %). Belgian

Suomi nettomaksajana
keskimääräistä tasoa
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EU-maiden nettoasemat prosentteina
bruttokansantulosta (BKTL) vuonna 2009
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Lähde: Euroopan komissio
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ja Luxemburgin nettoasemaa nostaa
se, ettei niille kohdistettuja hallintomenoja ole laskettu niiden hyväksi.
Eri maiden EU-maksujen kehitykseen vaikuttavat muun muassa EU:n
maatalouspolitiikan meneillään oleva
uudistus, uusien jäsenmaiden saamien maataloustukien ja rakennetukien
vaiheittainen kasvu, eräille jäsenmaille myönnetyt uudet maksualennukset (Saksa, Alankomaat, Ruotsi
ja Itävalta) sekä Ison-Britannian
jäsenmaksualennukseen tehtävät
leikkaukset, jotka tulivat asteittain
voimaan vuodesta 2009 alkaen.
Ison-Britannian maksuosuuden kasvaessa muiden jäsenmaiden maksut
EU:lle pienenevät vastaavasti.

Mistä jäsenmaksu
muodostuu?
UM:n tiedote 29.9.2010

Bruttokansantulo (BKTL = GNI, Gross National Income) kuvaa maan tuotannosta
saamia tuloja. Ero BKT:een on, että bruttokansantuloa laskettaessa huomioidaan
mukaan myös ulkomailta saadut ja sinne maksetut ensitulot eli
bruttokansantuote + ulkomailta saadut ensitulot - ulkomaille maksetut ensitulot = bruttokansantulo.
Näitä ensituloja ovat
• palkat
• korot
• osingot
• suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleen sijoitetut voitot
• tuotannon ja tuonnin verot (EU:n perimät alv-maksu ja tullit)
• tukipalkkiot (EU:n maksamat tuet).
EU:n hallinnossa (mm. jäsenmaksujen määräämisessä) käytetään nimenomaan
jäsenmaiden bruttokansantuloa, ei bruttokansantuotetta. Ulkomaille maksetut korot
ovat Suomessa merkittävä erä, joten perinteisesti Suomen osalta bruttokansantulo
on ollut pienempi kuin bruttokansantuote.
Aikaisemmin bruttokansantulosta käytettiin termiä GNP (Gross National Product),
mutta nyt kansainvälisesti on siirrytty käyttämään termiä GNI. Käsitteet eivät tarkoita aivan samaa asiaa, sillä GNP ei sisällä EU:lle maksettuja eikä EU:lta saatuja veroja
ja tukia.

Jäsenmaan nettomaksu lasketaan
vähentämällä jäsenmaan EU:lle
maksamista rahoista summa, jonka
jäsenmaa saa EU:n budjetista.
Jäsenmaksut määräytyvät jäsenmaiden bruttokansantulon ja arvonlisäverokertymän sekä unionin
maataloustullien ja sokerimaksujen
mukaan. Suomen maksuista EU:n
budjettiin vähennetään siis EU:n
budjetista saadut tulot. Tästä laskelmasta puuttuvat muun muassa
tullimaksut ja tullien keräämisestä
saatavat Suomen kantopalkkiot.
Suomi kerää tullimaksut rajoillaan,
mutta ne luetaan EU-budjettiin suoraan osaksi EU:n omia varoja eivätkä siten kuulu kansallisiin maksuihin.
Laskelmassa ei huomioida ulkosuhdemenoja eikä hallintomenoja.
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Nettomaksuosuuksissa ei siten
myöskään näy esimerkiksi niiden
työntekijöiden osuus, jotka työskentelevät EU:n palveluksessa, mutta
asuvat Suomessa. He kuitenkin
saavat tulonsa EU:lta ja käyttävät
sen Suomessa, kuten Euroopan kemikaaliviraston (ECHA) työntekijät
Helsingissä.

EU:n tulot ja menot
pähkinänkuoressa
Tulot
Unionin taloudellinen itsenäisyys
perustuu ajatukseen unionin omista
varoista. Se tarkoittaa, että unioni
päättää itsenäisesti jäsenmaiden
sille siirtämien varojen käytöstä.
EU:n budjetin tulojen suuntaviivat
vetää Euroopan unionin neuvosto.
Tämän niin sanotun omien varojen
päätöksen tulee olla yksimielinen ja
se tulee ratifioida jäsenvaltioissa.
Unionin omien varojen osuus voi olla
korkeintaan 1,23 prosenttia jäsenmaiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta. Käytännössä budjetin
rahoittamiseen tarvittu summa on
toistaiseksi jäänyt selvästi tämän
ylärajan alle. Yksi keskeisiä periaatteita on, että budjetti ei voi olla
alijäämäinen eikä lainanotto ole
mahdollista.
Omat varat muodostuvat neljästä
tulonlähteestä:
• sokerintuotannosta perittävistä
maksuista
• EU:n ulkorajoilla perittävistä
tulleista
• arvonlisäveropohjaan perustu-
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Lissabonin sopimus
muuttaa
budjettineuvotteluja
Lissabonin sopimuksen myötä vanha
jako ns. pakollisiin menoihin (maatalous ja kansainväliset sopimukset)
ja ei-pakollisiin menoihin on poistunut. Aiemmin neuvostolla oli viimeinen sana pakollisista ja parlamentilla ei-pakollisista menoista. Jatkossa
parlamentti ja neuvosto ovat tasavertaisia budjettivallan käyttäjiä.
1. joulukuuta 2009 voimaan tullut
Lissabonin sopimus muutti myös
muilta osin EU:n monivuotista rahoituskehystä koskevia neuvotteluja,
sillä sopimus teki EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä sitovan.
vasta maksusta
• bruttokansantulopohjaan perustuvasta maksusta

Myös talousarviomenettelyyn tulee
uudistuksia, koska talousarvion
kahden käsittelyn periaatteesta
luovutaan: jatkossa sekä neuvostossa että parlamentissa on vain yksi
käsittely, minkä jälkeen sovittelukomiteassa on päästävä sopuun koko
talousarviosta. Vähintään viisivuotiseksi sovittavan rahoituskehyksen
asema vahvistuu jatkossa. Tähän
asti rahoituskehyksestä on sovittu toimielinten sopimuksella, josta
kukin toimielin voi periaatteessa
irtisanoutua. Jatkossa kehyksestä
sovitaan oikeudellisesti sitovalla
asetuksella, joka hyväksytään neuvostossa yksimielisesti parlamentin
hyväksynnän jälkeen.

Puolan edesmennyt presidentti Lech
Kaczyński allekirjoittamassa Lissabonin
sopimusta lokakuussa 2009.
Kuva: Euroopan komissio

Menot
Vuonna 2009 unionin menot jakautuivat seuraavasti:
• Kestävä kasvu 39,25 % (sisältää
kilpailukyvyn ja koheesiopolitiikan)
• Luonnonvarat 45,31 % (sisältää
maatalouden, maaseudun ja
ympäristön)
• Maailmanlaajuinen toiminta
6,95 % (sisältää kestävän kehityksen, rauhan ja turvallisuuden)
• Hallinto 6,58 %
• Sisäiset politiikat 1,72 %
(kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus)

7/8

Suurin osa varoista kuluu siis yhteisen maatalouspolitiikan sekä alueja rakennepolitiikan toteuttamiseen.
Maatalouden suuri osuus selittyy
sillä, että se on ainut politiikan
lohko, joka on harmonisoitu EU:ssa
eli sillä on yhteiset pelisäännöt. Näin
ollen EU-jäsenmaiden maataloustuet maksetaan unionin budjetista, ei
kansallisista budjeteista. Poikkeuksena tästä on Suomi, joka maksaa
maataloudelleen tukea myös kansallisesta budjetista. Noin seitsemän
prosenttia unionin talousarviosta
käytetään hallintokuluihin.
Lähde: Valtiovarainministeriö
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Ulkoasiainministeriö
Eurooppatiedotus
PL 482, 00023 Valtioneuvosto
Puh. (09) 1605 5905
Faksi (09) 1605 6477

Utrikesministeriet
Europainformationen
PB 482, 00023 Statsrådet
Tfn (09) 1605 5905
Fax (09) 1605 6477

Asiakaspalvelut maakunnissa, Kundservice i landskapen: 010 3456 700

