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Pohjoismainen yhteistyö
Pohjoismainen yhteistyö on yksi maailman laajimpia alueellisia yhteistyömuotoja. Yhteistyön piiriin 
kuuluvat Islanti, Norja, Ruotsi, Suomi ja Tanska sekä Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti.

Pohjoismaista yhteistyötä tehdään politiikan, talouden ja kulttuurin aloilla tärkeänä osana eurooppa-
laista ja kansainvälistä yhteistyötä. Pohjoismaisen yhteisön tavoitteena on vahva Pohjola vahvassa 
Euroopassa.

Pohjoismainen yhteistyö pyrkii vahvistamaan pohjoismaisia ja alueellisia etuja ja arvoja globaalissa 
maailmassa. Maiden yhteiset arvot lujittavat osaltaan Pohjolan asemaa yhtenä maailman innovatiivi-
simmista ja kilpailukykyisimmistä alueista.
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”Veroparatiisijahti”
Pohjoismainen menestystarina

Pohjoismailla on yhteinen hanke, joka on tuottanut jo miljarditulot. Sen virallinen nimi on Pohjois-

mainen yhteistyö verotietojen vaihtosopimusten solmimiseksi offshore-rahoituskeskusten kanssa. 

Kansa puhuisi todennäköisesti ”Veroparatiisijahdista.” 

Olipa nimi mikä tahansa, hanke on ollut menestystarina, joka on pysyvästi mullistanut kansain-

välisen veropoliittisen kartan. Torsten Fensbyn johtaman sisukkaan pioneerityön vuoksi Pohjois-

mailla on nyt lähes aukoton tiedonvaihtosopimusten verkosto kaikkien niiden maiden kanssa, 

joissa on pankkisalaisuus tai muita lainsäädännöllisiä rajoituksia verotuksen avoimuudelle. 

Pohjoismaisille veronkiertäjille ei siis enää löydy turvapaikkoja. Poikkeuksena on vain 

Yhdistyneet arabiemiirikunnat, jonka kanssa käydään jo neuvotteluja.

Pohjoismaihin tulvii nyt ulkomailta miljardien eurojen edestä tilittämättömiä ja verottamattomia 

varoja. Kyse on hyvinvointirahoista, joilla olisi kuulunut rahoittaa terveydenhuoltoa, perus-

palveluita, koulutusta, tutkimusta ja muita Pohjoismaiden kehityspanostuksia. Viime vuosi-

sadalla veronkierto oli varsin rajallista, kunnes se lisääntyi räjähdysmäisesti 1970–1980-luku-

jen globa lisaatioprosessin myötä. Yksityishenkilöiden ja yritysten pääomien liikkuvuus 

vapautettiin, eivätkä kansalliset viranomaiset juuri muuta voineet kuin katsoa vierestä.

Kun OECD:n aloittamat haitallisen verokilpailun vastatoimet hyytyivät 2000-luvun alussa, Poh- 

jois   maat ryhtyivät omin päin parantamaan tiedonvaihtoa niin sanottujen verokeitaiden kanssa. 

Toivomuksena oli, että OECD:n uhkailemien kollektiivisten rangaistusten tuella saataisiin aikaan 

sopimukset parin maan kanssa, ja loppujen 40 maan kanssa varauduttiin vaivalloiseen etene- 

miseen. Pohjoismaiden yhteishanke ylitti kuitenkin kaikki odotukset. Vaikutukset ovat olleet 

kahtalaiset: toisaalta sopimukset ovat helpottaneet pimitettyjen varojen jäljittämistä, toisaalta 

vero ilmoitusten oma-aloitteinen oikaisu on lisääntynyt. Ajoitus osoittautui täydelliseksi. Muutama 

vuosi hankkeen aloittamisen jälkeen G20-ryhmä nosti kysymyksen kansainvälisen tärkeysjär- 

jestyksen kärkeen ja perusti vuonna 2009 verotusta koskevaa avoimuutta ja tietojenvaihtoa käsit-

televän maailmanlaajuisen foorumin. Pohjoismaat ovat nyt niitä harvoja maita, joilla on käytän-

nössä aukoton tiedonvaihto sopimusten verkosto.

Kaikille on selvää, että tämä ei olisi onnistunut ilman pohjoismaista yhteistyötä. Yksinään 

Pohjoismaat olisivat olleet liian pieniä ollakseen kiinnostavia neuvottelukumppaneita. Jatkossa 

Pohjoismaiden kansainvälinen veronkiertotyöryhmä (NAIS) pohtii verosopimusten soveltamista.

Kunkin maan verohallinto päättää menettelytavoista itse, mutta kokemustenvaihto antaa 

vinkkejä siitä, miten mahdollisimman moni vanha miljardi saataisiin kotiutettua ja miten uusien 

ulosvirtaaminen saataisiin estettyä. Verotietojen saantia tulisi myös entisestään parantaa. Kehi-

tys kulkee kohti automatisointia, joka helpottaa samalla tietojenvaihtoa. Norjan Verohallinto on 

tähän mennessä saanut kotiutettua eniten – eli noin 40 miljardin kruunun edestä – verotuloja, 

ja se korostaa sopimusten ennaltaehkäisevää vaikutusta. Veronkiertäjille ei ole enää tarjolla 

turvasatamia.
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