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1 JOHDANTO 

 

1.1 Johdanto aihealueeseen 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää omistusasumiseen, vuokra-asumiseen 

ja asuntosijoittamiseen liittyvää verotusta Suomessa sekä tutkia verotuksen historiaa. 

Tutkielmassa esitellään tyypilliset eri asumismuotoihin ja asuntosijoittamiseen 

liittyvät verot ja käydään läpi näiden vaikutusta asuntomarkkinoiden, kotitalouksien 

ja julkisen talouden näkökulmasta. Verokohtelulla ja verosäädöksillä voidaan ohjata 

ihmisiä eri asumis- ja sijoitusmuotojen pariin, ja lähtökohdaksi onkin otettu ajatus 

siitä, miten verokohtelulla on vaikutettu ihmisten tekemiin päätöksiin.   

Julkisen talouden ja kotitalouksien kannalta asumisen verotus on tärkeä ja 

huomionarvoinen kysymys omistusasunnon ollessa useimpien kotitalouksien 

ehdottomasti tärkein yksittäinen varallisuuserä. Tilastokeskuksen vuoden 2004 

varallisuusaineiston mukaan Suomessa noin 60 prosentilla kotitalouksista on omassa 

asunnossaan kiinni vähintään puolet yksityisestä nettovarallisuudesta. Kotitalouksien 

kulutusmenoista asumiseen liittyvät menot ovat keskimäärin noin neljäsosa, joten 

asumismenot ovat merkittävä osa kotitalouksien kulutusta. (Korkman, Lassila, 

Määttänen & Valkonen 2009, 79.) 

Asuntosäästämistä on tuettu vuosikymmenien ajan verojärjestelmällä yhteiskunnan 

toimesta muun muassa siten, että on sallittu asuntolainan korkojen verovähennykset 

ja omistusasuntoon liittyvä laskennallinen asuntotulo on jätetty verottamatta. Tällä 

tavoin omistusasumista ja asuntosäästämistä on suosittu Suomessa ja tästä on tullut 

keskeinen säästämiseen vaikuttava poliittinen linja. (Määttänen & Valkonen 2008, 

3.) 

Näillä perusteilla voidaankin todeta, että asuntovarallisuudessa on kiinni huomattava 

määrä pääomia. Verojärjestelmällä on ollut olennainen merkitys suomalaisten 

asumiskäytäntöihin. Omistusasumisen on Suomessa hyvin tyypillistä, ja nykyään 

omistusasumista rahoitetaan pääsääntöisesti asuntolainan avulla. 
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Suomalaiset omistavat yhteensä yli kaksi miljoonaa asuntoa ja nettovarallisuus on 

noin 400 miljardia euroa. Tästä kokonaismäärästä yli 200 miljardia euroa on 

asuntovarallisuutta. (Poikonen & Silvola 2010, 25 – 29.)    

Suomessa on hyvin tavallista asua omistusasunnossa, sillä Tilastokeskuksen 

varallisuusraportin (2007) mukaan kaikista kotitalouksista arviolta 66 % asuu 

omistusasunnoissa. Tämä tarkoittaa sitä, että omistusasuminen sitoo merkittävän 

määrän taloudellisia resursseja pitkäksi aikaa, ja elinkaaren aikana saavutetusta 

varallisuudesta oma asunto muodostaa pääsääntöisesti tärkeimmän erän. 

Varallisuusraportista käy ilmi, että vuonna 2004 omistusasujilla asuntovarallisuus oli 

keskimäärin 126 000 euroa ja koko asuntovarallisuus 162 000 euroa. (Lehtinen 2007, 

13 – 14.) 

Poikkeuksellinen alue muuhun Suomeen verrattuna oli pääkaupunkiseutu, koska 

asuntovarallisuuden keskiarvo oli tämä alueen omistusasujilla samana vuonna peräti 

238 000 euroa. Asuntoja ostetaan myös sijoituskäyttöön, jolloin niillä pyritään 

saamaan vuokratuottoa sekä myöhemmin mahdollista myyntivoittoa. Samaisesta 

varallisuusraportista voi havaita, että noin 12 % kaikista suomalaisista kotitalouksista 

piti hallussaan vuokrakäyttöön tarkoitettuja sijoitusasuntoja tai kakkosasunnon. 

Myös vapaa-ajan asunnot, kuten kesämökit, lomaosakkeet ja muut kiinteistöt ovat 

tyypillisesti sellaisia, joita suomalaisilla on melko paljon omistuksessa. (Lehtinen 

2007, 13 – 14.)  

Pääkohtana tutkielmassa vertaillaan omistusasumisen verotusta vuokra-asumisen 

verotukseen, ja tuodaan ilmi, että omistusasumista suositaan verotuksen keinoin 

voimakkaasti yksityiseen vuokra-asumiseen nähden. Myös omistusasumisen suhde 

muuhun kulutukseen sekä asuntosäästämisen verotus suhteessa muun säästämisen 

verotukseen otetaan esille. 

Omistusasumisen suosimiseen liittyy erinäisiä ongelmia, jotka pyritään tuomaan 

tämän tutkielman aikana esille. Verojärjestelmän kehittämiseksi haetaan vastauksia 

kirjallisuuden pohjalta. Etenkin omistusasumisen ja vuokra-asumisen verotuksellinen 

tasa-arvoistaminen asumismuotoina on ratkaistavissa. Kuitenkaan suuria menetyksiä 

ei saisi aiheutua niille, jotka ovat sitoneet suurelta osin varallisuutensa 

omistusasuntoon nykyjärjestelmän puitteissa, jotta uudistus olisi hyväksyttävissä.      
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1.2 Aikaisempia tutkimuksia 

Saarimaa (2002) tutki kansantaloustieteen pro gradu – tutkielmassaan asuntolainojen 

korkovähennyksien kohdentumista asuntokunnille vuonna 1998. Kohdentumiseen 

vaikuttavia tekijöitä ovat tutkimuksessa asunnon hallintaperuste, asuntokunnan tulot, 

koko, asuntokuntatyyppi, elinvaihe ja asumisväljyys. Asiaa tarkastellaan näiden 

muuttujien perusteella. Pääkaupunkiseutua ja muuta Suomea tarkastellaan omina 

erillisinä alueinaan. Tutkimusaineistona käytetään Ympäristöministeriön asunto- ja 

rakennusosaston kokoamaa aineistoa, joka pohjautuu vuoden 1998 verotietoihin. 

Aineiston sisällöstä käy ilmi asumiseen suunnattujen tukien kohdentuminen. 

Saatujen tutkimustulosten mukaan korkovähennykset kohdentuivat keski- ja 

suurituloisille asuntokunnille tuloluokittain tarkasteltuna. Vastaavasti kahden 

vanhemman perheet nousivat selkeästi esiin asuntokuntatyypeittäin tehdyssä 

tarkastelussa. Asuntokunnan saamien korkovähennyksien määrään asuntokunnan 

koolla oli positiivinen vaikutus. Myös selkeitä alueellisia eroja oli havaittavissa. 

Gahvari (1984) ja (1985), Skinner (1996) sekä Gervais (2002) osoittavat 

tutkimuksissaan, että omistusasumisen laskennallisen tuoton verottamatta jättäminen 

saa aikaan huomattavan tehokkuustappion. Taloustieteellisessä kirjallisuudessa, joka 

käsittelee asuntoverotusta, tarkastellaan tyypillisesti Yhdysvaltojen verojärjestelmää. 

Kirjallisuudessa on tavanomaista tarkastella vain asumisen verotuksen ja yleisen 

pääomatuloverotuksen suhdetta, koska kulutusverot ovat Yhdysvalloissa hyvin 

matalla tasolla. Vastaavasti Institute for Fiscal Studies (2004, luku 5) ottaa 

käsiteltäväkseen asumisen verotuksen suhteessa sekä kulutus- että 

pääomatuloverotukseen Englannissa sekä eräissä muissa EU-maissa. (Korkman et al. 

2009, 87.) 

Joukko arvovaltaisia taloustieteilijöitä otti tehtäväkseen selvittää hyvän 

verojärjestelmän rakennetta yleisellä tasolla modernin avotalouden käyttöön. 

Toisekseen tutkijat arvioivat Iso-Britannian tämänhetkistä verojärjestelmää, ja 

esittivät tarpeellisia uudistuksia selvittämänsä tiedon pohjalta. Ryhmän 

puheenjohtajana toimi taloustieteen nobelisti Sir James Mirrlees. Tutkimuksen 

nimeksi tulikin Mirrlees Review – Reforming the tax system for the 21 st century. 

Lopputuloksena saatiin ulos mittava raportti, joka on yleisesti kaikkien saatavilla. 

Raportilla tarkasteltiin myös asumisen verotusta. Lähtökohtana oli, että asumista 
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täytyy verottaa samalla tavalla kuin muitakin kulutushyödykkeitä sekä 

sijoituskohteita. Tällä tavalla verotus ei vaikuttaisi ihmisten valintoihin asumisen ja 

muun kulutuksen eikä asuntojen ja muiden sijoituskohteiden suhteen. Mirrlees 

Review’n yksi kannanotto oli, että nykyisen tutkimustiedon pohjalta ei löydy 

perusteita sille, että asumista verotettaisiin eri käytäntöjen mukaan kuin muita 

hyödykkeitä tai sijoituskohteita. (Saarimaa 2010, 3 – 9.)  

 

1.3 Tutkielman tarkoitus ja rakenne 

Tutkielman tarkoituksena on tutustua asumisen verotukseen, verojärjestelmän 

tasapuolisuuteen ja asumisen verotuksen kehitykseen. Yhtenä pääkohtana esitellään 

omistusasumisen ja vuokra-asumisen välinen epätasa-arvoinen verokohtelu ja tämän 

vaikutukset asuntomarkkinoihin, kotitalouksien käyttäytymiseen sekä valtion 

verotuloihin. Tässä tutkielmassa esitellään myös tyypillisimmät asumiseen liittyvät 

verot ja verohuojennukset, näiden vaikutukset eri osapuolille sekä historiallinen 

kehitys. 

Tutkimusten, teoreettisen aineiston ja lehtiartikkelien avulla etsitään vastauksia 

edellä mainittuihin aiheisiin. Tutkimuksen taustalla ovat seuraavat 

tutkimuskysymykset: 

Päätutkimuskysymys: 

Miten asumiseen liittyvät verot kohtelevat omistusasumista ja vuokra-asumista? 

Alatutkimuskysymykset: 

Miten asumiseen liittyvä verotus on kehittynyt ja millaista verotus on tällä hetkellä 

Suomessa? 

Mitkä ovat nykyisten asumiseen liittyvien verojen hyödyt ja haitat? 

Toisessa luvussa käydään läpi nykyistä verojärjestelmää ja selvennetään 

omistusasumiseen liittyviä veroetuja sekä omistusasumista suosivaa 

verojärjestelmää. Tarkoitus on ottaa selville, mitkä tekijät puoltavat nykyisen 

mukaista omistusasumista suosivaa verojärjestelmää ja minkälaisia vaikutuksia tällä 
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on eri osapuolien näkökulmasta. Myös haittavaikutukset pyritään nostamaan esille. 

Samalla esitetään vaihtoehtoja omistusasumisen ja vuokra-asumisen verokohtelun 

tasapuolistamiseksi. Esimerkiksi laskennallinen asuntotulo otetaan tarkastelun 

kohteeksi yhtenä merkittävänä vaihtoehtona. 

Kolmannessa luvussa syvennytään kiinteistöveron tutkimiseen. Kyseinen verolaji 

esitellään ja käydään läpi tämän vaikutuksia niin kuntien talouteen sekä asunnon 

omistajien käyttäytymiseen. Kiinteistövero kohtelee samalla tavalla niin 

omistusasumista kuin vuokra-asumista, joten tämän verolajin olemassaololla ei ole 

vaikutusta vuokra-asumisen ja omistusasumisen väliseen verotukselliseen 

epäsuhtaan. Kiinteistöverolla ja sen yksityiskohdilla on kuitenkin 

kansantaloudellisestikin katsottuna monenlaisia hyödyllisiä ja haitallisia vaikutuksia, 

joita pyritään tässä luvussa selventämään. 

Neljännessä luvussa tutkitaan vuokra-asumisen verotusta ja erityisesti vuokratulosta 

maksettavaa pääomatuloveroa sekä vuokratulon verotukseen olennaisesti liittyviä 

vähennyksiä. Vuokra-asumista verotetaan huomattavasti rankemmalla kädellä kuin 

omistusasumista ja tällä on dramaattisia vaikutuksia vuokra-asuntomarkkinoihin. 

Tässä osiossa pyritään käymään läpi näitä vaikutuksia ja esittämään vaihtoehtoisia 

ratkaisuja, joilla eri asumismuotojen eriarvoista tukemista saataisiin pienennettyä. 

Viidennessä luvussa esitellään asuntolainakorkojen vähennysoikeus. Lisäksi 

tarkoituksena on etsiä syitä ja perusteita korkovähennyksen olemassaololle sekä 

selventää, miten tämä vähennys on muuttunut pidemmällä ajan jaksolla. Vaikuttaisi 

siltä, että asuntolainojen korkovähennyksien salliminen on varsin kiistelty aihe ja 

nykyisessä keskustelussa on esitetty koko vähennyksen asteittaista poistamista. 

Painetta tälle muutokselle on olemassa ja näyttäsikin siltä, että tulevaisuudessa 

korkovähennysoikeutta karsitaan selkeästi tai se poistuu jopa kokonaan. 

Kuudennessa luvussa otetaan katsaus hyvän verojärjestelmän ominaisuuksiin ja 

siihen, mitkä asiat tulisivat olla keskiössä toimivaa verojärjestelmää suunniteltaessa. 

Globalisaation voimakas eteneminen on sitonut eri valtioiden taloudet voimakkaasti 

yhteen ja tämä asettaa suuria haasteita esimerkiksi Suomen verojärjestelmälle. 

Verokilpailu valtioiden välillä on entistä kovempaa, sillä esimerkiksi Euroopan 

Unioniin kuuluvilla valtioilla ei ole nykyisellään juuri muita itsenäisiä 
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talouspolitiikan keinoja kuin verojen kerääminen. Luvussa esitellään 

verojärjestelmän tulonjakovaikutuksia, käyttäytymisvaikutuksia sekä 

hyvinvointitappiota. 

Lisäksi luvussa käydään läpi muuttamisen ja arvonnousun verottamista. Näihin 

asioihin vaikuttavat vahvasti esimerkiksi asunnon myyntivoiton verotus sekä 

varainsiirtoverotus. Tarkoituksena on käydä läpi näiden verojen aiheuttamia 

käyttäytymisvaikutuksia sekä hyöty- ja haittapuolia. Varainsiirtoveron 

tyypillisimpänä haittavaikutuksena tiedetään olevan muun muassa se, että kynnys 

asunnon tarkoituksen mukaiseen vaihtamiseen kasvaa, ja esimerkiksi työn perässä 

muuttaminen vaikeutuu.          
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2 OMISTUSASUMISEN VEROEDUT JA SUOSIVA VEROJÄRJESTELMÄ 

 

2.1 Vuokra- ja omistusasumisen verokohtelu 

Kun tarkastelun kohteeksi otetaan omistus- ja vuokra-asumisen verorasitus, täytyy 

ensimmäiseksi laskea vertailukelpoisesti, mitä omistus- ja vuokra-asuminen tulee 

maksamaan kotitaloudelle. Tähän kysymykseen on yksinkertaista vastata ainakin 

vuokra-asumisen kannalta, sillä asunnon vuokra voidaan käsittää samaksi kuin 

kotitalouden asumisestaan maksama hinta. (Korkman et al. 2009, 80.) 

Sitä vastoin omistusasumisen hinta on hieman vaikeammin laskettavissa. 

Omistusasumisen hinta voidaan määritellä vertailukelpoisesti laskelmalla se määrä 

muuta kulutusta, josta kotitalouden täytyy omistusasumisen vuoksi luopua. 

Välittömät asumiskulut (asunto-osakeyhtiössä ainakin hoitovastike), asunnon 

kulumisesta koituvat korjauskulut sekä pääomakustannukset muodostavat asumisen 

hinnan. Pääomakustannukset muodostuvat asuntolainan korosta ja tuotosta, jonka 

asuntoon sijoitettu oma pääoma tuottaisi jossain muussa vaihtoehtoisessa 

sijoituskohteessa. Oman pääoman määrä saadaan selville, kun asunnon arvosta 

vähennetään asunnon rahoittamista varten otetun lainan määrä. Myös asunnon arvon 

muutokset voidaan laskea mukaan pääomakustannuksiin. Asunnon arvon lasku 

kasvattaa pääomakustannusta ja arvon nousu pienentää sitä. (Korkman et al. 2009, 

80.) 

Yksinkertaisen esimerkin avulla on kuvainnollista tarkastella verotuksen vaikutusta 

omistusasumisen hintaan. Kuvitellaan, että kotitalouden omistusasunnon markkina-

arvo on 100 000 euroa. Tehdään seuraavanlainen oletus: Kotitalous saa 

rahoitusmarkkinoilta 5 prosentin vuosituoton laittamalla esimerkiksi rahat pankkiin 

määräaikaistalletukseen.
1
 Yksinkertaisuuden vuoksi tehdään myös oletus, että 

asuntolainakorko on samainen 5 prosenttia. Lisäksi oletetaan, että hoitovastike ja 

                                                 
1
 Tässä esimerkissä sivuutetaan kaikki sijoitusriskiin liittyvät kysymykset. Asunnon odotettavissa 

oleva arvonnousu ja tähän liittyvä epävarmuus vaikuttavat pääomakustannukseen. Mikäli arvioitaisiin 

todellista pääomakustannusta, täytyisi etsiä vaihtoehtoinen sijoituskohde, jonka riski olisi 

rinnastettavissa asuntovarallisuuteen liittyvän riskin kanssa. Vaikka sijoitusriski huomioitaisi tässä 

esimerkissä, se ei vaikuttaisi oleellisesti tässä tehtäviin verotusta koskeviin johtopäätöksiin. 

Vuokranantajan kannalta katsottuna vuokra-asuntosijoittamiseen liittyy samankaltainen riski, mikä 

vastaavasti vaikuttaa yleiseen vuokratasoon.   
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asunnon kuntoa ylläpitävät korjauskulut tulevat kustantamaan asunnon omistajalle 

yhteensä 1000 euroa vuodessa. (Korkman et al. 2009, 80.) 

Otetaan tarkasteluun ensimmäiseksi tilanne, missä kotitaloudella ei ole lainkaan 

asuntolainaa. Asuminen 100 000 euron velattomassa asunnossa pääomaverotulo (28 

%) huomioon ottaen maksaa pääomakuluna (1-0.28)*0.05*100 000 euroa = 3600 

euroa vuositasolla. Jos kotitalous myisi asuntonsa ja sijoittaisi rahat 

rahoitusmarkkinoille vaihtoehtoiseen kohteeseen, tämän määrän se saisi vuodessa 

verojen jälkeen pääomatuloa. Omistusasumisen hinta on siis 4600 euroa vuodessa, 

kun lasketaan mukaan hoitovastike. Kotitalous voisi kuluttaa vuositasolla tämän 

verran enemmän, mikäli se ei tarvitsisi asuntoaan. (Korkman et al. 2009, 80 - 81.) 

Seuraavaksi oletetaan, että kotitaloudella on asuntovelkaa esimerkiksi 60 000 euroa. 

Verotuksessa kotitalous voi vähentää lainakoroista 28 prosenttia, joten asuntolainan 

koroista maksettavaa jää 2160 euroa vuodessa. Omaa pääomaa kotitalous on 

sijoittanut asuntoonsa 40 000 euroa, ja tälle summalle se saisi 1440 euron 

vuosituoton rahamarkkinoilta verojen jälkeen. Näin ollen pääomakustannus on sama 

kuin ilman asuntolainaa eli 3600 euroa vuodessa. Tästä johtuen myös 

omistusasumisen hinta on sama 4600 euroa vuositasolla riippumatta siitä, onko 

asunto rahoitettu lainalla vai ei. Normaalisti lainanhoitokulut ovat tietenkin 

suuremmat kuin pelkät korkokulut, sillä asuntolainaa pitää maksaa pois. 

Asuntolainan lyhentämistä ei kuitenkaan lueta osaksi asumisen kustannuksia vaan se 

on säästämistä. (Korkman et al. 2009, 81.) 

Käytännössä kotitalous joutuu normaalisti maksamaan pankille suurempaa korkoa 

kuin mitä saatavissa on vastaavalle talletukselle. Tällä tavoin asumisen hinta nousee 

lainarahoituksen myötä. Esimerkin pohjalta nähdään kuitenkin, että verotus ei 

vaikuta lainarahalla sekä omalla rahalla ostetun omistusasunnon kustannuseroihin. 

(Korkman et al. 2009, 81.) 

Mikäli asuntolainakorkoja ei voisi vähentää, tilanne muuttuisi siten, että asumiseen 

liittyvä pääomakustannus nousisi. Asumisesta tulisi näin ollen kalliimpaa sellaiselle 

kotitaloudelle, joka ottaisi asuntolainan joko osittain tai kokonaan asunnon 

rahoittamiseksi. (Korkman et al. 2009, 81) 
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Seuraavaksi on olennaista miettiä, miten verotus vaikuttaa vuokra- ja 

omistusasumisen hintaan. Jotta tämä saadaan selville, on syytä arvioida, miten paljon 

kotitalouden pitäisi maksaa vuokraa samasta asunnosta. Oletetaan, että 

vuokranantajat saavat ainakin pitkällä tähtäimellä yksityisiltä vuokramarkkinoilta 

asunnoilleen suurin piirtein yhtä suuren tuoton kuin rahoitusmarkkinoilta. Jos 

vuokratuotto ei olisi yhtä suuri, vuokra-asuntoja myytäisiin omistusasunnoiksi. 

Vastaavasti sijoittajat ostaisivat lisää vuokra-asuntoja, mikäli vuokratuotto olisi 

korkeampi. (Korkman et al. 2009, 81 - 82.) 

Koska vuokranantaja maksaa sijoittamansa pääoman tuotosta pääomatuloveroa, ja 

vastaavasti omistusasunnossa asuva ei tätä maksa, vuokra-asuminen tulee 

vuositasolla kalliimmaksi kuin omistusasuminen. Samasta asunnosta kerätään 

enemmän veroja, jos se on vuokralla verrattuna siihen, mikäli omistaja asuisi siinä 

itse. Vuokra-asumista siis verotetaan enemmän kuin omistusasumista. (Korkman et 

al. 2009, 82.) 

Kun mietitään asumisen verotusta, esiin nousevat monesti termit omistusasumisen 

laskennallinen tuotto tai omistusasumisen laskennallinen vuokra. Näillä tarkoitetaan 

vuokran määrää, jonka omistajan tulisi asunnostaan maksaa, mikäli hän vuokraisi 

itselleen saman asunnon. Laskennallinen vuokra saadaan, kun vuokrasta vähennetään 

välittömät asumiskulut, kuten hoitovastike. Omistusasuja saisi siis asunnostaan tietyn 

tuoton, ja laskennallinen tuotto kuvaa juuri tätä asiaa. Omistusasumisen 

laskennallisesta tuotosta ei tarvitse maksaa veroa Suomessa, ja esimerkin mukainen 

omistusasumisen edullisuus verrattuna vuokra-asumiseen on selitettävissä tällä. 

Muun muassa Tanskassa ja joissain muissa maissa laskennallista tuottoa verotetaan. 

Ennen vuonna 1992 tehtyä verouudistusta Suomessakin laskennallisesta tuotosta 

täytyi maksaa veroa, mutta vain todella rajoitetusti. Vastaavasti kiinteistövero 

kohdistuu tasapuolisesti sekä vuokra- että omistusasumiseen. (Korkman et al. 2009, 

82.) 

Kustannusero vuokra- ja omistusasumisen välillä ei johdu asuntolainojen 

korkovähennysoikeudesta, koska niin ikään vuokranantajalla on oikeus vähentää 

sijoitusasuntoa varten otetun lainan korot vuokrasta ennen pääomatuloveron 

suorittamista. Kun verrataan vuokra-asunnon rahoittamista ja omistusasunnon 

rahoittamista, lainakorkojen vähennysoikeus näihin liittyen on paljon luontevampi 
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nimenomaan vuokra-asunnon rahoittamisen kohdalla. Omistusasuja ei maksa 

sijoituksensa tuotosta veroa, mutta vuokra-asuntosijoittaja vastaavasti maksaa. 

Omistusasumisen keskimääräistä verotusta voitaisiin tiukentaa poistamalla 

lainakorkojen vähennysoikeus ainoastaan omistusasuntojen rahoittamiseksi otettujen 

lainojen osalta. Tämä tasoittaisi verokohtelua omistus- ja vuokra-asumisen välillä, 

sillä omistusasumisen keskimääräinen verotus kiristyisi. Kuitenkin ainoastaan niiden 

omistusasujien osalta verotus tiukentuisi, jotka rahoittavat asuntonsa asuntolainan 

avulla. (Korkman et al. 2009, 82.) 

Aikaisemmin esitetyssä esimerkissä ongelmana on oletus, joka liittyy vuokran 

määräytymiseen. Siinä tehdään oletus, että vuokra on tismalleen sama kuin 

vaihtoehtoisen rahamarkkinasijoituksen tuotto. Vuokra-asuntojen tarjonta ei 

kuitenkaan vaihtele lyhyellä aikavälillä kovinkaan nopeasti ja vuokra-asuntojen 

kysyntä vaihtelee suhdanteiden mukaan. Tästä johtuen lyhyellä aikavälillä 

vuokratuotto suhteessa rahamarkkinatuottoihin saattaa muuttua merkittävästi. 

Vuokrataso saattaa nousta edelleen sen seurauksena, että vuokranantajan 

näkökulmasta vuokra-asuntoon sijoittamiseen voi liittyä riskejä sekä kuluja. 

Esimerkki on silti riittävän hyvä osoittamaan, että omistusasumista suositaan vuokra-

asumiseen nähden verotuksen avulla. (Korkman et al. 2009, 82 – 83.) 

Karkean arvion siitä, kuinka suurista summista on kyse, voi tehdä seuraavalla tavalla. 

Tarkastelemalla tilastokeskuksen varallisuusaineistoa käy ilmi, että vuonna 2004 

koko omistusasuntokannan markkina-arvo Suomessa oli osapuilleen 200 miljardia 

euroa. Rahoitustarkastuksen tilastojen perusteella asuntolainakannan arvo oli samalla 

hetkellä noin 40 miljardia euroa. Jos tehdään oletus, että omistusasuntojen 

tuottoprosentti olisi 5 prosenttia, ja sitä verotettaisiin nykyisellä 

pääomatuloveroprosentilla samaan tapaan kuin vuokra-asuntoja, vuotuiseksi 

verokertymäksi saataisiin noin 2.2 miljardia euroa (=0.28*0.05*(200 miljardia-40 

miljardia)). (Korkman et al. 2009, 83.) 

Selvästi huolellisempi laskelma on tehty Saarimaan (2008) toimesta vuoden 2004 

varallisuusaineiston pohjalta. Veromenetys, joka koituu asuntotulon 

verottomuudesta, on hänen laskelmien mukaan hieman pienempi eli 1.9 miljardia 

euroa. Summa on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin veromenetys, joka koituu 
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verovähennysoikeudesta. VATT (2008) mukaan summa oli noin 370 miljoonaa 

euroa vuonna 2004. (Korkman et al. 2009, 83.) 

Lisäksi varainsiirtoveroa ei huomioitu esimerkissämme. Mikäli kotitalous muuttaa 

useasti, vuokra-asuminen saattaa tulla huomattavasti edullisemmaksi kotitaloudelle 

omistusasumiseen verrattuna. Varainsiirtovero on omalta osaltaan tasoittamassa 

omistus- ja vuokra-asujien verotusta siitäkin huolimatta, että varainsiirtovero 

kohdistuu muuttamiseen eikä asumiseen. Toisaalta myynnin yhteydessä 

realisoituvasta mahdollisesta myyntivoitosta omistusasunnon myyjä ei maksa 

myyntivoittoveroa. Vastaavasti myyntivoitosta, joka liittyy vuokra-asunnon 

myyntiin, vero peritään. (Korkman et al. 2009, 83.) 

Varainsiirtoveroa voidaan pitää suhteellisen huonona tapana verottaa omistusasujia, 

sillä se kohottaa huomattavasti asunnon vaihtamisen hintaa. Tämä puolestaan 

vähentää esimerkiksi työn perässä muuttamista. Nuoria lapsiperheitä kannustetaan 

velkaantumaan, sillä kannattavaa on heti ostaa asunto, missä on riittävästi tilaa myös 

lasten kasvaessa isommiksi. (Korkman et al. 2009, 84.) 

        

2.2 Omistusasumisen suosimiseen liittyvät ongelmat 

Omistus- ja vuokra-asumisella on molemmilla omat hyvät puolensa yksittäiselle 

kotitaloudelle, mutta koko yhteiskunnan kannalta omistusasumisen verotuksellisella 

suosimisella on useita haitallisia vaikutuksia. Vuokra-asujilla on tavanomaisesti 

keskiarvoa pienempi varallisuus ja heillä on keskimääräistä pienemmät tulot. Tämän 

vuoksi omistusasumisen suosiminen voidaan nähdä tulonsiirtona suhteellisen 

hyvätuloisille kotitalouksille. Lisäksi asunto on hyvätuloisilla kotitalouksilla 

normaalisti keskimääräistä arvokkaampi. Asuntoverotuksen tulonjakovaikutuksia 

Suomessa arvioinut Saarimaa (2008) päätyy siihen tulokseen, että noin 70 prosenttia 

laskennallisen asuntotulon verottomuudesta koituvasta tuesta menee 

suurempituloiselle osalle kotitalouksista. (Korkman et al. 2009, 84.) 

Suomalainen yhteiskunta pyrkii monin tavoin tulonjaon tasaamiseen, mutta 

omistusasumisen suosiminen vuokra-asumisen kustannuksella on 

tulonjakonäkökulmasta ristiriidassa tämän tavoitteen kanssa. Jotakuinkin samaan 



16 

 

tulonjakoon päästäisiin pienemmillä kustannuksilla lopettamalla omistusasumisen 

suosiminen ja keventämällä pääomatuloverotusta tai vaikkapa ansiotuloverotuksen 

progressioita. (Korkman et al. 2009, 84.)  

Koska omistusasumista suositaan vuokra-asumista enemmän yhteiskunnan toimesta, 

kotitaloudet sitovat herkästi ison osan varallisuudestaan asuntoon. Jos kotitaloudella 

on paljon velkaa, asuntovarallisuuden arvo saattaa olla moninkertainen verrattuna 

nettovarallisuuteen. Tästä johtuen asuntojen hintakehityksellä on oleellinen merkitys 

kotitalouksien nettovarallisuuteen. Asuntovarallisuuden ollessa esimerkiksi kaksi 

kertaa nettovarallisuutta suurempi (100 000 euron asunto ja 50 000 euron 

asuntolaina), niin asunnon hinnan laskiessa 10 prosenttia nettovarallisuus laskee 20 

prosenttia. Tämä vaikeuttaa kotitalouksien taloudellisten riskien hallintaa. 

Taloudellinen riski omistusasuntoon liittyen realisoituukin tilanteessa, jolloin 

kotitalous menettää suurimman osan tuloistaan esimerkiksi työpaikan menetyksen 

takia. Jos vielä samaan aikaan asuntojen hinnat laskevat, tilanne voi olla hyvin 

ongelmallinen. Heikomman taloustilanteen aikana työttömyys ja asuntojen hintojen 

lasku ovat todennäköisempiä toteutumaan yhtäaikaisesti. (Korkman et al. 2009, 84 - 

85.) 

Myös työpaikoista johtuva muuttaminen ja liikkuvuus vähentyvät omistusasumisen 

myötä. Asuntokauppaan kuuluvat riskit aiheuttavat pohdintaa ja vuokralla asumisen 

kallis hinta sekä vuokramarkkinoiden pienuus vaikeuttavat asumispäätöstä. 

Asuntokauppojen varainsiirtovero vaikuttaa lisäksi omalta osaltaan siihen, että 

omistusasujat eivät ole välttämättä kovin halukkaita muuttamaan työn perässä. 

(Korkman et al. 2009, 85.) 

Omistusasumisen suosimiseen voidaan esittää ainakin kaksi perustelua. 

Ensimmäinen perustelu on se, että kotitalouksien säästämisaste kasvaa 

omistusasumisen suosimisen seurauksena. Voidakseen hankkia omistusasunnon 

tarvitsee säästöön saada omarahoitusosuus ja asuntokaupan jälkeen alkaa 

asuntolainan lyhentäminen. Voidaan ajatella, että kotitalouksien lisääntyvä 

säästäminen tällä tavoin on hyvä asia, koska voi olla, että muuten kotitaloudet eivät 

välttämättä säästä riittävästi eläkeikää varten ja ajattelevat lyhytnäköisesti. 

Säästämistä perustellaan joskus myös sillä, että osa rahoista kohdentuu kotimaisten 

yritysten investointien rahoitukseen. (Korkman et al. 2009, 85.) 
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Ensimmäisen perustelun voidaan sanoa oleva monelta osin vanhentunut. 

Omistusasuminen ei enää vaadi ratkaisevasti enempää säästämistä kuin vuokra-

asuminen kehittyneiden rahoitusmarkkinoiden takia. Omarahoitusosuudet ovat 

alhaisia ja asuntolainaa voi maksaa takaisin useita vuosikymmeniä. Tämä 

mahdollistaa sen, että omistusasunnossa pystyy asumaan sijoittamatta siihen paljon 

omia säästöjä. Omistusasumisen suosimisella ei siis ole merkittävää vaikutusta 

kotitalouksien säästämiskäyttäytymiseen. Toisaalta kotitalouksien säästämisellä ei 

ole enää yksiselitteistä yhteyttä kotimaisten yritysten investointien rahoitukseen. 

Pääosin yritysten rahoituksen saatavuus ja hinta määräytyvät kansainvälisillä 

rahoitusmarkkinoilla. (Korkman et al. 2009, 85.)  

Toinen perustelu omistusasumisen suosimiseen liittyy väitteeseen, että 

”omistusasujat ovat parempia kansalaisia” ja osallistuvat esimerkiksi yhteiseen 

päätöksentekoon muita aktiivisemmin. Yksi perustelu tälle väittämällä on se, että 

omistusasujilla on vuokra-asujia suurempi taloudellinen kannuste pitää huolta 

lähiympäristöstään, koska sen houkuttelevuus muiden ihmisten silmissä vaikuttaa 

heidän asuntonsa arvoon. (Korkman et al. 2009, 85.) 

Tätä väittämää ei ole kovin helppo arvioida, mutta jotain näyttöä on olemassa siitä, 

että yhteiskunnallisesti aktiivisempia ovat nimenomaan omistusasujat. Täysin selvää 

ei kuitenkaan ole se, saako omistusasuminen missään määrin enempää ihmisiä 

osallistumaan yhteiskunnalliseen toimintaan. Hyvätuloiset ja keskimääräistä 

paremmin koulutetut valikoituvat tyypillisesti omistusasujiksi, ja nämä ovat 

muutenkin keskimääräistä aktiivisempia yhteiskunnallisesti. (Korkman et al. 2009, 

85 - 86.)  

Perustelut omistusasumisen tukemiseen nojaavat siis siitä mahdollisesti koituviin 

positiivisiin ulkoisvaikutuksiin. Mikäli näin on, yhteiskunnan kannalta on 

hyödyllistä, että mahdollisimman moni asuu omistusasunnossa. Kun asunto on 

monen omistusasujan merkittävin varallisuuskohde, asuinalueen laadulla ja 

viihtyvyydellä on näin ollen vaikutusta asunnon arvoon ja omistajan varallisuuteen. 

Paikalliset palvelut, alueen julkiset tilat ja asuntojen julkisivut ovat omistusasujille 

tärkeitä ja näistä halutaan pitää huolta. Tämä hyödyttää myös muita alueen asukkaita 

eli luo positiivisia ulkoisvaikutuksia. (Kortelainen & Saarimaa 2012.) 
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Vuokralaisten tämä tyyppiset kannustimet ovat teorian mukaan heikommat, koska 

asuinympäristön laadun paranemisen myötä vuokrat nousevat. Tämän perusteella 

niiden asuinalueiden, joissa on paljon omistusasujia, pitäisi olla paremmassa ja 

viihtyisämmässä kunnossa kuin vastaavien alueiden, joissa asuu enemmän 

vuokralaisia. Johtopäätöksenä tästä voidaan siis vetää se, että omistusasteen 

kasvaessa myös alueen asuntojen hintatason pitäisi nousta. (Kortelainen & Saarimaa 

2012.) 

Viimeaikainen kansainvälinen tutkimuskirjallisuus osoittaa, että omistusasumisella ei 

ole olemassa merkittäviä positiivisia ulkoisvaikutuksia. Muun muassa Valtion 

taloudellisen tutkimuskeskuksen VATT:n tutkijoiden Mika Kortelaisen ja Tuukka 

Saarimaan tutkimuksessa päädytään tähän lopputulokseen. Tulokset tukevat omistus- 

ja vuokra-asumisen verotuksen uudistamista yhdenvertaisen kohtelun suuntaan. 

(Kortelainen & Saarimaa 2012.) 

Monissa maissa verojärjestelmä tukee ja suosii omistusasumista. Tutkimusten 

mukaan tällainen verojärjestelmä vääristää kotitalouksien säästämiskäyttäytymistä 

sekä sijoitusrakennetta ja tällä tavoin aiheuttaa hyvinvointitappioita. Aikaisempien 

tutkimuksien mukaan pääsääntöisesti keski- ja suurituloiset kotitaloudet hyötyvät 

omistusasumisen verotuista. (Kortelainen & Saarimaa 2012.)    

Kortelaisen ja Saarimaan empiiristen tulosten mukaan asuinalueen 

omistusasumisasteella ei ole syy-seuraus yhteyttä asuntojen hintatasoon. Tämän 

perusteella voidaan päätellä, että omistusasujat eivät paranna asuinalueen laatua. 

Tutkijat käyttivät tutkimuksessaan Helsingin kerrostaloista koostuvaa laajaa 

asuntokauppa-aineistoa ja perustavat tuloksensa tähän. Määritelmä tutkimuksen 

asuinalueista pohjautuu Tilastokeskuksen Ruututietokannan 250 m x 250 m kokoisiin 

ruutuihin. (Kortelainen & Saarimaa 2012.) 

Asuinalueiden muille asukkaille saattaa aiheutua myös negatiivisia ulkoisvaikutuksia 

omistusasujien toimenpiteiden johdosta. Tällaisesta negatiivisesta 

ulkoisvaikutuksesta voidaan ottaa esille esimerkiksi niin sanottu NIMBY-ilmiö (Not 

In My Back Yard). Omistusasujilla voi olla suuri tarve vaikeuttaa esimerkiksi 

kaupungin vuokra-asuntojen tai melua synnyttävien liiketonttien kaavoitus omalle 

asuinalueelleen tai lähelle sitä. Omistusasujien toiminnalla ei ole kuitenkaan 
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ollenkaan vaikutusta lopputulokseen kokonaisuus huomioon ottaen, mikäli 

kaupungin vuokra-asuntoja ollaan joka tapauksessa rakentamassa. Haitat vain 

siirtyvät naapurustosta toiseen toiminnan seurauksena. (VATT – työryhmä 2013, 23.) 

Silti on vaikeaa sanoa, käyttäytyvätkö kotitaloudet edellä kuvatulla tavalla 

omistusasumisen seurauksena, ja onko positiiviset ulkoisvaikutukset suurempia kuin 

negatiiviset. Empiirisesti asiaa on haastava tutkia, sillä vuokralaiset ja omistusasujat 

ovat monella tapaa erilaisia. Lisäksi tutkija kykenee havainnoimaan ja 

kontrolloimaan ainoastaan osan näistä ominaisuuksista, joita ovat esimerkiksi tulot 

tai koulutus. Mikäli omistus- ja vuokra-asujat toimivat siis eri tavalla, on haastavaa 

tutkia, liittyvätkö erot todella omistusasumiseen vai siihen, että erilaiset ihmiset 

valikoituvat omistusasujiksi kuin vuokralaisiksi. Viimeaikaisten tutkimustulosten 

mukaan omistusasuminen ei aiheuta positiivisia ulkoisvaikutuksia. Näin ollen 

tulonjakosyillä ja omistusasujien aiheuttamilla positiivisilla ulkoisvaikutuksilla ei 

voida perustella omistusasumisen verotuksellista suosimista. (VATT – työryhmä 

2013, 24.) 

 

2.3 Vuokra-asumisen tuet 

Edellisen tekstin perusteella voidaan havaita, että yhteiskunta tukee verotuksen 

kautta omistusasumista suhteessa vuokra-asumiseen. Erilaisten tukijärjestelmien 

avulla tuetaan toisaalta myös vuokra-asumista. Usein erilaiset sosiaaliset perusteet 

ovat syynä siihen, että esimerkiksi kuntien vuokra-asunnot vuokrataan 

markkinavuokraa alhaisemmalla hinnalla. Tämä merkitsee tulonsiirtoa jokaiselta 

kunnan veronmaksajalta kunnan asunnoissa asuville vuokralaisille. Vuokra-asuntojen 

rakentamista tuetaan valtion toimesta muun muassa Asumisen rahoitus- ja 

kehittämiskeskuksen (ARA) myöntämien korkotukilainojen avulla. 

Vuokrasäännöstelyä tehdään myös näissä ARAn rahoittamissa vuokra-asunnoissa. 

Lisäksi Kela maksaa yleistä asumistukea tukeakseen pienituloisten vuokra- ja 

omistusasumista. (Korkman et al. 2009, 86.) 

Toisella kädellä julkinen valta siis avustaa pienituloisten vuokra-asumista suorien 

tukijärjestelmien ja sosiaalisen vuokra-asuntotuotannon kautta. Toisella kädellä 

vastaavasti omistusasumista suositaan vuokra-asumisen kustannuksella verotuksen 
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kautta. Lopputulokseksi saadaan ensinnäkin se, että yksityiset vuokra-

asuntomarkkinat ovat hyvin pienet ja että suurin osa muista kuin pientuloisista 

valitsee omistusasumisen. (Korkman et al. 2009, 86.) 

Kannustinongelmat ovat lisäksi yksi seuraus asumisen erilaisista tukijärjestelmistä. 

Kunnan edullisesta vuokra-asunnosta ei kotitalouden välttämättä kannata luopua ja 

muuttaa työn perässä, mikäli vastaavaa asuntoa ei ole saatavilla kohdekunnassa. Osa 

tuista kohdistuu suhteellisen hyvätuloisille kotitalouksille, eikä ainoastaan 

pienituloisille. Edullisia vuokra-asuntoja jaettaessa kunnat soveltavat tarveharkintaa. 

Tämä tarkoittaa sitä, että usein edullisen vuokra-asunnon voi saada vain kotitalous, 

jonka tulot ovat alle tietyn tulorajan. Kotitaloutta ei kuitenkaan häädetä vuokra-

asunnosta kunnan toimesta, vaikka kotitalouden tulot olisivat myöhemmin kasvaneet 

selvästi keskiarvoa korkeammiksi. (Korkman et al. 2009, 86.) 

Kotitaloudet, jotka onnistuvat saamaan yhteiskunnan varoilla tuetun ja rakennetun 

vuokra-asunnon ovat ainoita hyötyjiä ja heidän asumisensa toki helpottuu. Vapaiden 

markkinoiden vuokratasot eivät kuitenkaan laske pidemmällä aikavälillä, vaikka 

julkisen vallan tarjoamia edullisia vuokra-asuntoja on saatavilla. Tämä johtuu siitä, 

että yksityinen vuokranantaja ottaa vuokra-asuntonsa tuoton vertailukohteeksi 

vaihtoehtoisen sijoituskohteen. (Korkman et al. 2009, 86.) 

Vuokra-asuntojen määrä ei välttämättä edes kasva julkisen vuokra-asuntotuotannon 

avulla. Kun subventoituja vuokra-asuntoja lisätään, tämä saattaa vain johtaa siihen, 

että tuettuun vuokra-asuntoon pääsee yhä useampi vuokra-asuntoa etsivä kotitalous. 

Tästä johtuen yksityinen vuokra-asuntomarkkina vain kutistuu. Samalla koituu lisää 

kustannuksia erilaisista tuki- ja vuokrasäännöstelyjärjestelmistä johtuen. (Korkman 

et al. 2009, 86.) 

Asuntorakentamista edesauttamalla julkinen valta voi pyrkiä laskemaan yksityisten 

vuokramarkkinoiden yleistä vuokratasoa. Kaavoituskysymykset ovat yksi 

tärkeimmistä ja ilmeisimmistä asioista, joihin yhteiskunnan tulisi kiinnittää 

huomiota. Julkinen valta kykenee myös itse toimimaan rakennuttajan roolissa, mikäli 

yksityiseen asuntotuotantoon voidaan katsoa liittyvän muitakin ongelmia ja 

hankaluuksia. Kun asuntoja rakennettaan lisää, asuntojen hinnat ja samanaikaisesti 
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myös vuokrat laskevat. Hintasäännöstely on turhaa, eikä sitä tarvita. (Korkman et al. 

2009, 86.) 

Silti voidaan olettaa, että joidenkin erityisryhmien asumisen helpottamiseksi julkisia 

ja reilusti subventoituja vuokra-asuntoja tullaan aina tarvitsemaan. Kun asunto on 

kaikille välttämättömyyshyödyke, köyhimpien ja pienituloisimpien asumista 

joudutaan luultavimmin aina jossain määrin tukemaan. Suorat rahalliset tulonsiirrot 

tuettaville kotitalouksille on pääsääntöisesti paras ja tehokkain keino tähän 

tarkoitukseen. Mikäli huono-osaisempien asumista halutaan tukea paremmin, lisää 

resursseja tähän työhön saataisiin tekemällä yksityisestä vuokra-asumisesta 

verotuksellisesti tasa-arvoisempaa omistusasumisen kanssa. (Korkman et al. 2009, 

86.)   

        

2.4 Verotetaanko omistusasumista liian vähän? 

Aikaisemmin kuvattiin, miten omistusasumista suositaan verotuksen avulla ja 

vuokra-asumisen kustannuksella. Tämä tarkastelu ei silti anna vastausta 

kysymykseen, onko omistusasumisen verotus riittävällä tasolla. Omistusasumisen 

verotusta tiukentamalla sekä vuokra-asumisen verotusta keventämällä verokohtelua 

olisi mahdollista tasapainottaa omistus- ja vuokra-asumisen välillä. (Korkman et al. 

2009, 87.) 

Pitkällä aikavälillä omistusasunto tuottaa hyötyä omistajalleen samalla tavalla kuin 

esimerkiksi televisio tai jääkaappi. Tämän lisäksi asuntolainan lyhentäminen on yksi 

säästämisen muoto. Luonteeltaan omistusasunto voidaan siis nähdä olevan 

samanaikaisesti sekä kestokulutushyödyke että sijoitusmuoto. Tästä johtuen 

verokohtelua, joka liittyy omistusasumiseen, olisi hyvä verrata niin muiden 

sijoituskohteiden kuin kulutushyödykkeidenkin verotukseen. (Korkman et al. 2009, 

87.) 

Dynaamisen optimiveroteorian perusteella Eerola ja Määttänen (2008) osoittavat, 

että asuntovarallisuutta tulisi verottaa samassa suhteessa, miten muuta pääomaa ja 

muuta kulutusta verotetaan. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä käyttämällä 

yleistä arvonlisäveroa asuntoinvestointien verotuksessa, kun samanaikaisesti 
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verotettaisiin omistusasumisen laskennallista tuottoa yhtä suurella veroasteella kuin 

vaihtoehtoista sijoitusta verotetaan rahoitusmarkkinoilla. (Korkman et al. 2009, 87.) 

Yleinen arvonlisäveroprosentti on käytössä Suomessa uusien asuntojen myynnin 

verotuksessa. Uuden asunnon hankinnan yhteydessä ostaja maksaa arvonlisäveroa 

yhtä paljon kuin useimmista muistakin hankinnoistaan. Myös vanhojen asuntojen 

hinta nousee ja ottaa vaikutteita siitä, kun uusien asuntojen myyntihintaan sisältyy 

arvonlisävero. Tästä johtuen myös omistusasumisen pääomakustannus ja vuokratasot 

pidemmän päälle nousevat kaikkien osalta. Tässä mielessä asumisen verotus on 

linjassa muuta kulutusta koskevan verotuksen kanssa. Asuntoinvestointien 

arvonlisävero on joissain EU-maissa normaalia matalammalla tasolla. Institute for 

Fiscal Studies (2005) tiedoista käy ilmi, että Englannissa uusien asuntojen 

rakentamista ei arvonlisäverotuksen kautta veroteta ollenkaan. (Korkman et al. 2009, 

87.) 

Suomessa omistusasumisen laskennallista tuottoa ei siis veroteta laisinkaan. Sen 

sijaan asunnon omistaja maksaa kiinteistöveroa kunnalle suoraan tai hoitovastikkeen 

kautta. Kunta määrittää kiinteistöveron suuruuden, mutta se on rajattu valtion 

toimesta 0.22 - 0.5 prosenttiin asuinrakennuksen verotusarvosta ja 0.5 – 1.0 

prosenttiin tontin verotusarvosta vuositasolla. (Korkman et al. 2009, 87 - 88.) 

Joensuun yliopiston Tuukka Saarimaan laskelmien mukaan keskimääräinen 

kiinteistövero omakotitaloille on arviolta 0.13 prosenttia. Tutkija sai selville tämän 

arvion yhdistämällä kiinteistökohtaiset tilastot maksetusta kiinteistöverosta 

Tilastokeskuksen varallisuusaineistoon. Jos tuotto-oletukseksi asetetaan viisi 

prosenttia, edellä mainitun suuruinen kiinteistövero vastaa ainoastaan 2.6 prosentin 

suuruista veroa omistusasumisen laskennalliselle tuotolle. (Korkman et al. 2009, 88.) 

Pääomavoitto, joka johtuu asunnon arvon noususta ja realisoituu myynnin 

yhteydessä, on verovapaa sillä ehdolla, että omistaja on itse vähintään kaksi vuotta 

asunnossaan. Osakesijoittaja puolestaan maksaa veroa muun muassa osakkeen 

myynnin yhteydessä aiheutuvasta pääomavoitosta. (Korkman et al. 2009, 88.) 

Toisaalta tiedetään, ettei kotitalous joudu maksamaan veroa esimerkiksi 

vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuotosta. On mahdollista, että verottomien 

sijoituskohteiden joukko vain kasvaa tulevaisuudessa. Omistusasumiseen liittyvä 
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veroetu pienenee näiden seikkojen johdosta suhteessa vaihtoehtoisiin 

säästämismuotoihin. Lisäksi on vielä varainsiirtovero, joka on omalta osaltaan 

nostamassa omistusasumisen kokonaisverotusta. (Korkman et al. 2009, 88.) 

Tontin arvolla on suuri merkitys asunnon hinnan määräytymiseen kasvukeskuksissa. 

Asumisen verotuksellinen kohtelu vaikuttaa tonttimaan hintaan ja asumisen 

verottaminen näin ollen samanaikaisesti myös maan verottamista. Mikäli 

päätettäisiin, että esimerkiksi omistusasumisen laskennallista tuottoa alettaisiin 

verottaa, tästä olisi seurauksena tonttimaan markkinahinnan lasku kasvukeskuksissa. 

Tästä johtuen myös asuntojen hinnat laskisivat välittömästi ja samoin vuokrataso 

laskisi asuntojen alentuneen hintatason seurauksena. Toisaalta asuntoverotus ei 

vaikuta maan hintaan tietyissä osissa maata, joissa maan tarjonta ei ole rajoittamassa 

asuntorakentamista. Näillä alueilla maan hinta muodostuu sen perusteella, millainen 

tuotto sille on saatavissa vaihtoehtoisessa käytössä. (Korkman et al. 2009, 88.) 

Maata tulisi verottaa raskaalla kädellä, koska se on pysyvä ja kiinteä tuotannontekijä. 

Verotus ei siis vähennä maan määrää. Näin ollen maan arvonnousu, joka ei ole 

maanomistajien omasta toiminnasta johtuvaa, tulisi hyödyttää mahdollisimman 

suurelta osin yhteiskuntaa. Muun muassa kaupunkien kasvun aikaansaama maan 

hinnan nousu voidaan ottaa tyypillisimmäksi esimerkiksi tällaisesta ”ansiottomasta” 

arvonnoustusta. (Korkman et al. 2009, 88.) 

Perusteita asuntojen verottamiselle muita sijoituskohteita ankarammin voidaan hakea 

vaikka siitä, että asunnon arvo muodostuu osittain maan arvostuksen mukaan. 

Toisaalta julkisen vallan kaavoitusmonopolin avulla maan arvonnousua on 

mahdollista verottaa myös suoraan. Tämä on hyvä käytäntö, sillä julkinen valta voi 

ostaa halpaa kaavoittamatonta maata kasvukeskuksien lähettyviltä ja myydä sen 

kaavoitettuna maana kalliimmalla edelleen. Kunnilla on kaavoitusmonopoli 

Suomessa, mutta jossain mielessä on valitettavaa, että suurin osa maan 

arvonnoususta jää silti maanomistajille, eivätkä kunnat käytä tätä mahdollisuutta 

ilmeisesti niin tehokkaasti kuin olisi mahdollista. (Korkman et al. 2009, 88 - 89.) 

Varovaisesti arvioituna perusteita on siis olemassa sille, että omistusasumisen 

verotusta kiristettäisiin suhteessa muuhun verotukseen. Jos verrataan 

omistusasumisen verotusta ja muun säästämisen verotusta, niiden välinen suhde ei 
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ole kuitenkaan selkeästi vääristynyt ainakaan samalla tavalla kuin omistusasumisen 

verotuksen ja vuokra-asumisen verotuksen suhde. (Korkman et al. 2009, 89.) 

             

2.5 Miten asumisen verotusta tulisi muuttaa? 

Edellä on useasti todettu, että nykyisessä asumisen verokohtelussa suurin epäkohta 

on mitä ilmeisimmin se, että verotuksen avulla omistusasumista tuetaan vahvasti 

vuokra-asumiseen nähden. Tilanteen korjaamiseen on kuitenkin olemassa useita 

vaihtoehtoisia ratkaisuja. (Korkman et al. 2009, 89.) 

Asuntolainakorkojen verovähennysoikeuden poistaminen on yksinkertainen ja 

monesti esitetty tapa tiukentaa omistusasumisen verotusta. Tämän voimaan 

saattaminen voitaisiin toteuttaa siten, että se koskisi aluksia vain uusia asuntolainoja. 

(Korkman et al. 2009, 89.) 

Omistusasumisen veroetu kaventuisi suhteessa vuokra-asumiseen, ja tässä mielessä 

asuntolainakorkojen verovähennysoikeuden poistaminen olisi parannus 

nykyjärjestelmään verrattuna. Mikäli pitkäaikaissäästämiselle suunnitellut 

verohelpotukset tulevat voimaan, korkovähennyksen poistamiselle olisi entistä 

enemmän perusteita. (Korkman et al. 2009, 89.) 

Tämänkaltaiseen uudistukseen liittyy myös ongelmia. Asumisen verotus kiristyisi 

eniten niiden kotitalouksien osalta, jotka rahoittavat omistusasuntonsa pääosin 

asuntolainan avulla. Kun tarkastellaan omistusasujien nettovarallisuutta, nämä 

kotitaloudet ovat tämän mittarin perusteella keskimääräistä köyhempiä ainakin 

omistusasujien joukossa. Vastaavasti niiden verotus, jotka rahoittavat 

omistusasumisensa täysimääräisesti itse, ei kiristyisi lainkaan tämän uudistuksen 

myötä. Tulonjakovaikutukset voisivat olla tästä johtuen kielteisiä korkovähennyksen 

poistamisen seurauksena. Vuokra- ja omistusasumisen verotuksen välinen epäsuhta 

ei poistuisi kokonaan, vaan se ainoastaan pienenisi jonkin verran. (Korkman et al. 

2009, 89.) 

Omistusasumisen laskennallisen vuokran verottaminen kulujen jälkeen 

pääomatuloveroprosentilla voisi olla kaikkein järkevin ratkaisu, kun tarkastellaan 

nykyistä kokonaisverojärjestelmää. Aikaisemmassa esimerkissämme vero olisi 
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tällöin 0.28*5 000 euroa = 1400 euroa. Käytännön ongelmana kohdattaisiin se, että 

jokaisen asunnon käypä markkinavuokra olisi mahdotonta tarkalleen määritellä. 

Kaavamainen arvio tiettynä prosenttiosuutena esimerkiksi asunnon verotusarvosta 

voisi olla hyvä tapa laskennallisen tuoton määrittämiseen. Tällöin asumisen verotus 

tiukentuisi huomattavasti enemmän kuin pelkän korkovähennyksen poistamisen 

seurauksena. Yhteiskunta keräisi merkittävät verotulot, ja tämän seurauksena 

voitaisiin esimerkiksi työn verotusta keventää huomattavasti. Myös asuntojen hinnat 

laskisivat todennäköisesti vauhdilla ja selvästi. Laskennallisen tuoton 

kokonaisvaltaisella verottamisella tulisi kuitenkin olemaan merkittäviä 

tulonjakovaikutuksia. (Korkman et al. 2009, 90.)  

Niiden kotitalouksien nettovarallisuus pienenisi erityisesti, joilla on suuri määrä 

asuntolainaa. Tämä olisi seurausta asuntojen hintojen laskusta. Asunnon arvo 

mahdollisesti alenisi siihen kuuluvaa lainaa pienemmäksi ainakin suuresti 

velkaantuneiden kotitalouksien kohdalla. Samanaikainen kotitalouden oman 

tulotason heikkeneminen aiheuttaisi sen, että taloudellinen tilanne voisi huonontua 

huomattavasti, koska velanmaksuun ei enää riittäisi asunnon myyminen. Tällaiset 

vaikutukset, jotka ovat seurausta asuntojen hintamuutoksista, ovat omalta osaltaan 

selittämässä sitä, miksi omistusasumisen verokohtelu on poliittisesti todella herkkä 

asia. (Korkman et al. 2009, 90.) 

Mikäli haluttaisiin välttää suuret tulonjakovaikutukset, omistus- ja vuokra-asumisen 

välistä suhdetta voisi lähteä korjaamaan molemmista suunnista. Tämä tapahtuisi 

vuokra-asumisen verotusta keventämällä sekä omistusasumisen verotusta 

kiristämällä. Asumisen keskimääräinen verorasitus olisi mahdollista säilyttää lähellä 

tämänhetkistä tasoaan ja äkillisten hintavaikutusten syntyminen estyisi. Kiinnostus 

vuokra-asuntosijoittamista kohtaan kasvaisi ja tämä kompensoisi tilannetta, jossa 

asuntojen kysyntä pienenisi omistusasumisen verotuksen kiristymisen seurauksena. 

(Korkman et al. 2009, 90.) 

Vuokra-asumisen verotusta olisi helpoin keventää vapauttamalla vuokratulot 

pääomaverosta. Tämän seurauksena verotus kohtelisi vuokra- ja omistusasumista 

tasapäisesti. Kiinteistöverotusta tiukentamalla voitaisiin paikata menetettyjä 

verotuloja, sillä kiinteistöverotus on tällä hetkellä todella kevyellä tasolla. Valtiolla 

olisi mahdollisuus korottaa kiinteistöveron alarajaa, vaikka kunnat ovatkin vastuussa 
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kiinteistöveron keräämisestä. Kuntien talous kohenisi kiinteistöveroprosentin noston 

seurauksena ja tämä tekisi mahdolliseksi tulonsiirtojen leikkaamisen, jotka menevät 

valtiolta kunnille. Omistus- sekä vuokra-asumisen verotus kiristyisi samalla tavalla 

kiinteistöverojen korottamisen seurauksena. (Korkman et al. 2009, 90.) 

Valtion verokertymä ei merkittävästi muuttuisi, jos uudistus suunniteltaisiin oikein. 

Lopputuloksena olisi se, että omistusasumisen verotus tiukentuisi jonkin verran ja 

yksityisen vuokra-asumisen verotus keventyisi huomattavasti. (Korkman et al. 2009, 

90.) 

Uudistus ei olisi kovin monimutkainen, eikä liian vaikeasti toteutettavissa. 

Verotukseen kuuluvat hallintokustannukset vähenisivät, koska sijoitusasuntoon 

liittyvät vähennykset vuokranantajien verotuksessa eivät enää aiheuttaisi selvittelyä. 

Veronkiertoon liittyvät ongelmat ja epäselvyydet vähentyisivät, koska 

kiinteistöveron välttäminen on hankalampaa verrattuna vuokratulosta maksettavan 

pääomatuloveron välttämiseen. Veronkiertoa on työlästä valvoa, mikäli se 

toteutetaan esimerkiksi siten, että vuokranantaja ja vuokralainen sopivat yhteisesti 

vuokran maksamisesta osittain pimeästi. (Korkman et al. 2009, 90 – 91.) 

Vastaväitteenä ja perusteluna tälle voidaan ottaa esille se, että uusi vääristymä 

syntyisi seurauksena vuokratulojen vapauttamisesta pääomatuloverosta. Vuokra-

asunnon hankkimisesta tulisi kevyemmin verotettu sijoitusmuoto kuin monista 

muista vaihtoehtoisista sijoitusmuodoista. Toisaalta pitkällä ajanjaksolla yksityisten 

markkinoiden vuokrataso muodostuu verotuksen sekä rahoitusmarkkinoilta saatavan 

tuoton pohjalta. Mikäli verotus kevenee vuokra-asuntoon sijoittamisesta saatavan 

tuoton osalta, myös vuokrataso alenee. Hyötyjinä eivät olisikaan pitkällä aikavälillä 

vuokranantajat, vaan vuokra-asuntoa käyttävät kotitaloudet. (Korkman et al. 2009, 

91.) 

Koska vuokra-asuntojen tarjonta ei silti voi kasvaa kovin nopeasti lyhyessä ajassa, 

niin vuokratkaan eivät laskisi välittömästi. Ongelman voisi olla ehdottomasti se, että 

vuokra-asumisen verohuojennus menisi alussa osittain nykyisten vuokra-

asuntosijoittajien hyödyksi. Jos verouudistuksesta tiedotettaisiin hyvissä ajoin 

muutamaa vuotta ennen sen toteutumista, ongelma olisi vältettävissä. Tällöin jo 
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ennen vuokra-asumisen verotuksen keventymistä vuokra-asuntojen tarjonta ehtisi 

jossain määrin sopeutua tilanteeseen. (Korkman et al. 2009, 91.) 

Vuokra-asumiseen liittyvä verokevennys olisi mahdollista antaa myös suoraan 

vuokralaisille vaikkapa erityisen verovähennyksen tai jokaiselle vuokralaiselle 

myönnettävän vuokratuen avulla. Byrokratia lisääntyisi tässä järjestelyssä, mikä olisi 

jo sinällään merkittävä varjopuoli hankkeessa. Olisi pidettävä huoli siitä, millaisen 

määrän vuokratuloa kunkin tukea saavan vuokralaisen vuokraisäntä ilmoittaa 

verottajalle, jotta väärinkäytöksiltä vältyttäisiin. Vastaavantyyppisiä ongelmia liittyy 

kylläkin jo nyt moniin asumistukijärjestelyihin. (Korkman et al. 2009, 91.) 

           

2.6 Asuntolainakannan kasvu 

Vuonna 2013 asuntolainakannan kasvu on osoittanut hyytymisen merkkejä, ja 

esimerkiksi toukokuussa uusia lainoja nostettiin laiskaan tahtiin Suomessa. 

Huhtikuussa kotitaloudet nostivat uusia asuntolainoja 1,3 miljardin euron verran. 

Tämä on 0,4 miljardia euroa pienempi summa kuin huhtikuussa vuotta aiemmin. 

Huhtikuun lopussa euromääräisten asuntolainojen kannan suuruus oli 87 miljardia 

euroa. Myös asuntolainakannan kasvu vuositasolla heikentyi edelleen huhtikuussa 

4,7 prosenttia vuoden takaisesta luvusta. (Talouselämä 2013a.) 

Asuntolainakanta kasvoi kuukauden takaisesta luvusta ainoastaan 106 miljoonaa 

euroa, ja tämä lukema on kymmenen vuoden ajanjaksolla kolmanneksi pienin 

kuukausikasvu. Vuoden 2013 tammikuussa asuntolainakannan kasvu oli ainoastaan 

23 miljoonaa euroa. Kuitenkin viime vuosikymmenen ajan lainakanta on kasvanut 

joka kuukausi, mutta trendi on ollut laskemaan päin. (Talouselämä 2013a.) 

Kotitalouksien lainoja tarkasteltaessa kulutusluottoja oli näistä lainoista huhtikuun 

lopussa yhteensä 13 miljardia euroa sekä muita lainoja yhteensä 15 miljardia euroa. 

Maaliskuussa 2013 voimaantullut korotettu varainsiirtovero oli omalta osaltaan 

vaikuttamassa asuntolainojen nostojen vähenemiseen, joka alkoi alkuvuonna. Lisäksi 

laskennallinen korkomarginaali on noussut asuntolainojen osalta. (Talouselämä 

2013a.) 



28 

 

Suomessa viime vuosina huomattavan suuri osa ensiasunnon ostajien nostamista 

asuntolainoista on ollut suuria verrattuna asunnon arvoon, joka on lainalla hankittu. 

Ensiasunnon ostajien asuntolainoista enemmän kuin puolet rikkoo Finanssivalvonnan 

suosituksia. Suomen Pankin laatimassa Euro & Talous – katsauksessa todetaan, että 

yli puolet ensiasunnon ostamiseen liittyvistä uusien asuntolainojen luototussuhteista 

on ollut korkeampi kuin 90 prosentin enimmäisluototussuhde, jota Finanssivalvonta 

suosittelee. Tämä tutkimus on otantatutkimus vuosilta 2010 ja 2012. (Talouselämä 

2013b.) 

Viimeisen 15 vuoden aikana pankit eivät ole enää vaatineet asunnonostajilta kovin 

suuria omarahoitusosuuksia ja takaisinmaksuajat ovat pidentyneet. Suomen Pankin 

mukaan nämä seikat ovat omalta osaltaan lisänneet kotitalouksien tuloihin ja 

asuntovakuuksiin nähden suurten asuntolainojen kysyntää. Viimeisen kymmenen 

vuoden kuluessa uusien asuntolainojen keskikoko onkin kasvanut merkittävästi. 

Samanaikaisesti asuntolainamäärät ovat kaksinkertaistuneet. Vuonna 2002 

asuntovelkaisten kotitalouksien keskimääräinen jäljellä oleva asuntolainan määrä oli 

44 000 euroa. Nykyisin luku on 89 000 euroa. (Talouselämä 2013b.) 

        

2.7 Omistusasuminen edullisena asumismuotona 

Vuokralla asumisen suhteellinen hinta verrattuna omistusasumiseen vaikuttaa 

epävarmuustekijöiden lisäksi vuokrien kehitykseen. Omistusasumisen hetkellinen 

kannattavuus voi heiketä omistusasumisen puolella tehtyjen politiikkaratkaisujen 

seurauksena. Esimerkiksi korkojen verovähennysoikeuden asteittaisella poistumisella 

voi olla sellainen vaikutus, että vuokra-asuntojen kysyntä kasvaa. (Alho, Esala, 

Holappa, Lahtinen & Pakarinen 2013, 20.) 

Kun omistusasumista verrataan vuokra-asumiseen, omistusasuminen on yhä 

poikkeuksellisen edullinen asumismuoto. Korkojen lasku ja vuokrien nousu on 

johtanut siihen, että omistusasuminen on tänä vuonna jo neljättä vuotta peräkkäin 

erityisen halpaa vuokralla asumiseen verrattuna. Lisäksi omistusasumisen edullisuus 

korostuu vielä nykyisestä vuoden 2013 aikana. Vuokrien nousu on tämän ilmiön 

merkittävin tekijä. (Alho et al. 2013, 21 – 22.)  
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Myös pienituloisilla kotitalouksilla on näin ollen suuria kannustimia hankkia 

omistusasunto. Tällaisten kotitalouksien taloudelliset resurssit riittävän tilavan 

asunnon hankkimiseen kohtuulliselta etäisyydeltä työpaikasta ovat rajalliset. Tämä 

johtuu siitä, että keskimääräiselle kotitaloudelle asunnot ovat kalliita tuloihin 

suhteutettuna. Mikäli kotitalous ei ole valmis tinkimään tavoittelemastaan 

kohtuullisesta asumistasosta, liian suuren velkataakan ottaminen uhkaa erityisesti 

matalan korkotason aikana. Toisaalta hyvätuloiset kotitaloudet, jotka epävarman 

työtilanteen takia asuvat vuokralla, siirtynevät omistusasumiseen pikaisesti tilanteen 

muuttuessa. Tästä saattaa aiheutua kysyntäpiikki omistusasumiselle. (Alho et al. 

2013, 22.) 

  

2.8 Laskennallisen asuntotulon verotus 

Laskennallinen asuntotulo tarkoittaa vuokraa, jonka omistusasunnossa asuva 

kotitalous maksaisi vastaavasta vuokra-asunnosta. Toisin sanoen se on arvio 

omistusasuntoon sijoitetun pääoman tuotosta. Laskennallinen asuntotulo voidaan 

käytännössä yleensä määrittää tiettynä prosenttina omistusasunnon verotusarvosta. 

Mikäli laskennallista asuntotuloa alettaisiin verottaa, olisi luonnollista, että 

asuntolainakorot saisi täysimääräisesti vähentää siitä. (Määttänen & Saarimaa 2007.) 

Julkisessa keskustelussa on todettu, ettei Suomessa tarvittaisi laskennallista 

asuntotulon veroa, sillä kiinteistöveron kautta omistusasumista jo verotetaan. 

Omistusasumisen verotuksen kannalta onkin yhdentekevää, onko käytössä 

asuntotulon vero, kiinteistövero vai kumpikin. Jos tarkasteluun otetaan mukaan myös 

vuokra-asuminen, asia ei ole aivan näin yksioikoinen. Kiinteistövero on maksettava 

huolimatta siitä, asuuko omistaja siinä itse vai onko asunto annettu vuokralle. Valtio 

saa kiinteistöveron lisäksi asunnon vuokratulosta maksettavan pääomatuloveron, 

mikäli asunto on laitettu vuokralle. Jos asunto on siis vuokralla, julkinen valta saa 

siitä enemmän veroja, kuin jos omistaja asuisi siinä itse. (Määttänen & Saarimaa 

2007.) 

Seuraava esimerkki havainnollistaa tilannetta hyvin. Otetaan tarkastelun alle kaksi 

henkilöä, jotka molemmat omistavat samanarvoisen asunnon. Toinen henkilöistä 

asuu itse omassa asunnossaan ja toinen vastaavasti vuokraa asuntoaan kolmannelle 
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osapuolelle asuen samalla itse vuokralla. Molemmilla on saman verran varallisuutta 

ja se koostuu vain tästä kyseisestä asunnosta. Kummallakaan ei ole muita sijoituksia 

tai velkoja. Näistä vain vuokranantaja, joka asuu vuokralla, joutuu maksamaan 

pääomatuloveroa. (Määttänen & Saarimaa 2007.) 

Kun vuokratulosta suoritetaan pääomatuloveroa, tämä vaikuttaa vuokratasoon. 

Loppujen lopuksi vuokratulosta maksettava pääomatulovero koituu vuokralaisen 

maksettavaksi. Näin ollen laskennallisen asuntotulon verottomuus yhdistettynä 

pääomatuloveroon aiheuttaa epäsuhdan omistusasumisen ja vuokra-asumisen välillä. 

(Määttänen & Saarimaa 2007.) 

Asuntolainakorkojen verovähennysoikeus on monien mielestä omistusasumisen 

tärkein verotuki. Tämä ei kuitenkaan aiheuta epätasa-arvoa asumismuotojen välillä 

samalla tavalla kuin laskennallisen asuntotulon verottomuus, koska myös 

vuokranantajalla on oikeus vähentää vuokra-asunnon hankintaan otetun lainan korot 

vuokrasta ennen pääomatuloveron maksamista. (Määttänen & Saarimaa 2007.) 

Aikaisemmin Suomessa perittiin asuntotuloveroa, mutta se lakkasi vuonna 1993. 

Mikäli asuntotuloa alettaisiin verottaa tänä päivänä, täysimääräinen asuntotulovero 

olisi merkittävästi korkeampi kuin 20 vuotta sitten. Esimerkiksi työn verotusta 

voitaisiin huomattavasti keventää asuntotuloveron tuomien verotulojen johdosta. 

Tämän uudistuksen mahdollisina häviäjinä olisivat kuitenkin ne kotitaloudet, jotka 

ovat hankkineet varallisuuteen ja tuloihinsa nähden arvokkaita asuntoja. Saattaakin 

olla poliittisesti mahdotonta, että omistusasumista alettaisiin verottaa yhtä paljon 

kuin yksityistä vuokra-asumista tällä hetkellä verotetaan. (Määttänen & Saarimaa 

2007.) 

Vuokra-asumisen verotuksellista asemaa omistusasumiseen verrattuna voitaisiin 

parantaa myös keventämällä vuokra-asumisen verotusta. Yksinkertaisimmillaan tämä 

olisi mahdollista toteuttaa siten, että vuokra-asunnoista saatavat vuokratulot 

vapautettaisiin pääomatuloverosta. Uudistuksen seurauksena vuokra-asuntojen 

tarjonta kasvaisi ja vuokratasot laskisivat. Asuinrakennusten kiinteistöveroja 

nostamalla voitaisiin paikata menetetyt verotulot. (Määttänen & Saarimaa 2007.) 

Espanjassa ainoastaan ei-residentti eli henkilö, joka ei asu vakituisesti maassa, on 

velvollinen maksamaan vakituisesta asunnostaan asuntotuloveroa. Veroprosentti on 
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kiinteä (25 %) ja se lasketaan laskennallisesta asuntotulosta, joka on viranomaisten 

toimesta määritelty (1.12 % kiinteistön verotusarvosta). Esimerkiksi jos kiinteistön 

verotusarvo 90 000 euroa, ei-residentti tilittää omaisuusveroa 180 euroa vuodessa. 

Vakituisesti Espanjassa asuva residentti ei ole velvollinen maksamaan vakituisesta 

asunnostaan asuntotuloveroa. Sen sijaan residentti on velvollinen maksamaan 

asuntotuloveroa kakkosasunnostaan, mikäli sellaisen omistaa. Vero lasketaan samalla 

tavalla kuin ei-residentin henkilön osalta. (Asunnon osto Espanjasta.) 

Ainoastaan muutamassa maassa täytyy maksaa omistusasumisen laskennallisesta 

tuotosta veroa, ja niissäkin verotus on rakennettu hyvin eri tavoilla. Van Ewijk, 

Jacobs ja de Mooij (2007) toteavat artikkelissaan, että omistusasumisen 

laskennallisesta tuotosta maksetaan veroa alankomaissa ja lisäksi vähennyskelpoisia 

ovat asuntolainan korot. Pääomatuloveroa maksetaan Alankomaissa laskennallisen 

neljän prosentin tuoton pohjalta pääomatuloveroasteen ollessa 30 %. 

Omistusasumisen laskennallinen tuotto on kuitenkin progressiivisen 

ansiotuloverotuksen piirissä, eikä sitä veroteta pääomatulona. Laskennallinen tuotto 

märiteltiin vuoteen 2006 asti siten, että ir = 0.006. Vuodesta 2007 eteenpäin se on 

ollut ir = 0.0055 eli entistä alhaisempi. Kun tuotto on määritelty varsin alhaiselle 

tasolle, suurin osa kotitalouksista ei käytännössä maksa asuntotuloveroa, sillä 

tuotosta on voinut vähentää lisäksi asuntolainan korot. Asuntotulovero tuotti valtiolle 

vuonna 2006 ainoastaan 2 miljardia euroa, kun samanaikaisesti korkovähennyksistä 

seurasi valtiolle 11 miljardin euron menetykset verotuloissa. (Eerola & Saarimaa 

2009, 15.) 

Sveitsissä omistusasumisesta maksetaan veroa muiden sijoituskohteiden tapaan. 

Asuntotulo on vähennyskelpoisten kulujen jälkeen veronalaista, kuten ovat myös 

luovutusvoitot. Toisaalta arvottamismenetelmät sekä vähennyskelpoiset kulut 

poikkeavat eri alueiden välillä ja asuntotulo on monesti alakanttiin määritelty 

markkinavuokriin ja -arvoihin suhteutettuna. Bourassa ja Hoesli (2010) mainitsevat, 

että asuntotulo on Genevessä kolme prosenttia asunnon verotusarvosta. 

Keskushallinnon tavoitteena Sveitsissä on, että bruttomääräinen asuntotulo olisi 

pienimmillään 70 % markkinavuokrasta. Varsinaista vuokrasääntelyä ei 

vuokramarkkinoilla ole, mutta vuokraa voi korottaa vain siinä tapauksessa, että 

korkotaso tai ylläpitokustannukset asunnon osalta nousevat. Vuokralaisen 
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häätäminen ei ole kovin helppoa, sillä vuokranantajalla täytyy olla painavat syyt. 

Lisäksi vuokralaisella on kohtalaisen hyvä asumisturva. (Eerola & Saarimaa 2009, 

15.) 

Joissain Sveitsin kantoneissa vuokralaisen maksama vuokra on vähennyskelpoinen 

kulu, kun määritetään paikallista veroastetta. Myös asuntotulo on vähennyskelpoinen 

meno ainakin yhdessä kantonissa. Nämä tekijät ovat osaltaan vaikuttamassa siihen, 

että omistusaste Sveitsissä on melko alhaisella tasolla (noin 34 %) muihin yhtä 

teollistuneihin maihin verrattaessa. Osittain tästä syystä asuntotulon vero ei aiheuta 

Sveitsissä niin voimakkaita vastalauseita kuin korkeamman omistusasteen maissa. 

Alhainen omistusaste voi selittyä myös erilaisella asuntokannalla, sillä 

asuntokannasta ainoastaan 23 prosenttia on omakotitaloja ja seitsemän prosenttia 

paritaloja. Institutionaaliset sijoittajat, kuten eläke- ja vakuutusyhtiöt omistavat 

melkein kolmanneksen vuokra-asuntokannasta. (Eerola & Saarimaa 2009, 15.) 

Tanskassa nettoasuntotulosta täytyi maksaa veroa vuoteen 2000 asti. Vuosina 1987 – 

1999 määriteltiin siten, että se oli neljä prosenttia asunnon arvosta. Asunnon arvon 

ylittäessä tietyn rajan, asuntotulon laskennassa käytettiin kuuden prosentin korkoa. 

Korkomenot ja eräät muut kulut olivat asuntotulosta vähennettäviä. Asuntotulon 

verosta luovuttiin siis vuonna 2000, mutta samalla säädettiin paikallisen 

kiinteistöveron (property tax/grundskyld) oheen valtakunnallinen kiinteistövero (real 

estate tax/ejendomsvaerdiskat). Tanskan valtiovarainministeriö on arvioinut, että 

valtakunnallisen veron avulla on saatu kerättyä 12.3 miljardia Tanskan kruunua 

vuonna 2009. Kunnallinen kiinteistövero puolestaan tuottaa noin 18 miljardia 

Tanskan kruunua samana vuonna. (Eerola & Saarimaa 2009, 15.) 

Vuonna 1993 pääomatuloverouudistuksen yhteydessä asuntotulon verotus lopetettiin 

Suomessa. Jo ennen vuotta 1993 asuntotulon verotus oli käytännössä todella lievällä 

tasolla. Asuntotulon verotuksen perustana käytettiin asuntojen verotusarvoja ja 

kolmen prosentin tuotto-oletusta. Näin ollen asuntotuloksi saatiin kolmen prosentin 

kokoinen osuus asunnon verotusarvosta. Mikäli laissa säädetty alaraja ei ylittynyt 

asuntotulon osalta, se jätettiin kuitenkin verottamatta. (Eerola & Saarimaa 2009, 15.)   
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3 KIINTEISTÖVERO 

 

3.1 Suomen kiinteistöverojärjestelmä 

Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna kiinteistövero on herättänyt mielenkiintoa jo 

pidemmän aikaa. Se määrättiin ensimmäisen kerran Suomessa vuonna 1993. Niin 

ikään useissa OECD-maissa kiinteistövero on saavuttanut merkittävästi jalansijaa, 

kuten Yhdysvalloissa, mutta on myös maita, jotka ovat tätä veroa vähemmän 

käyttäneet. Näin ollen kiinteistöverolainsäädäntö vaihtelee laajasti maasta toiseen. 

(Määttä 2007, 38 – 39.) 

Kiinteistöverolain (654/1992) perusteella kiinteistövero maksetaan kiinteistön 

sijaintikunnalle, ja veron suuruus määräytyy kiinteistön verotusarvon perusteella. 

Suomessa veronsaajana on näin ollen kunta, ei valtio. Sitä vastoin muun muassa 

Ruotsissa kiinteistövero maksetaan suoraan valtiolle. (Määttä 2007, 39.) 

Kiinteistöveroa voidaan pitää jossain määrin horisontaalisesti 

epäoikeudenmukaisena, koska on mahdollista, että käyvältä arvoltaan 

samanarvoisille kiinteistöille määrätään toisista poikkeava kiinteistövero. Tämä 

saattaa johtaa epätasa-arvoiseen kohteluun verovelvollisten kesken. Kiinteistöveron 

tasoa ei voidakaan nostaa kovin korkealle, koska siihen sisältyy tällainen 

verotusarvon määrittämisongelma ja mahdollinen epäoikeudenmukaisuuden 

toteutuminen. (Määttä 2007, 39.) 

Kiinteistövero on riippumaton siitä, minkä lain perusteella verovelvollista muuten 

verotetaan. Sillä ei siis ole merkitystä, verotetaanko verovelvollista tuloverolain, 

elinkeinotulon verottamista säädetyn lain tai maatilatalouden tuloverolain 

perusteella, koska kiinteistövero on oma verolajinsa. Kyseessä on kattava ja 

laajapohjainen vero, joskin joitakin olennaisia poikkeustapauksia on rajattu tämän 

veron ulkopuolelle. Esimerkiksi metsä ja maatalousmaa ovat kiinteistöverosta 

vapautettuja. (Määttä 2007, 39.) 

Kiinteistön arvioimisella on veroa määrättäessä iso vaikutus, koska kiinteistövero on 

objektivero. Pohjana tälle voidaan käyttää Kiinteistöverolain 2.1 pykälän 

määritelmää: ”Kiinteistöllä tarkoitetaan tässä laissa tonttia, tilaa ja muuta Suomessa 
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olevaa itsenäistä maanomistuksen yksikköä, joka on merkitty tai olisi merkittävä 

kiinteistönä kiinteistörekisterilaissa (392/1985) tarkoitettuun kiinteistörekisteriin.” 

(Määttä 2007, 39.) 

Kiinteistöverosta on vastuussa se henkilö, joka omistaa kiinteistön kalenterivuoden 

alussa (1. tammikuuta). Mikäli kyseisen vuoden aikana tapahtuu omistajanvaihdos, 

tämä ei vaikuta sinä vuonna maksettavaan kiinteistöveroon. Uusi omistaja on 

kuitenkin vastuussa myyjän ohella kaupantekovuoden kiinteistöverosta. 

Kiinteistöveroa ei voida jakaa Verohallinnon toimesta myyjän ja ostajan kesken 

maksettavaksi. (Kiinteistöveron maksaminen 2012.) 

Asunnon omistaja maksaa kiinteistöveroa kunnalle joko suoraan tai hoitovastikkeen 

yhteydessä. Sen prosentuaalinen määrä vaihtelee Suomessa kunnittain, ja valtion 

toimesta sitä on rajoitettu 0.22 - 0.50 prosenttiin asuinrakennuksen verotusarvosta ja 

0.50 - 1.00 prosenttiin tontin verotusarvosta vuositasolla. Korkeammat mahdolliset 

veroasteet ovat käytössä ainoastaan muutamilla kunnilla. Tärkeä on huomioida, että 

asuntojen verotusarvot ovat markkina-arvoja matalammat. (Korkman et al. 2009, 87 

– 88.) 

Muita kiinteistöverotuksessa sovellettavia veroprosenttiasteikoita ovat rakentamaton 

rakennuspaikka 1.00 – 3.00 prosenttia sekä voimalaitokset enintään 2.50 prosenttia. 

Nimellisteholtaan pienehköihin vesi- ja tuulivoimalaitoksiin sovelletaan yleistä 

kiinteistöveroprosenttia, eikä tämä korotettu voimalaitosten veroprosentti koske näitä 

tapauksia. Muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytettävään asuinrakennukseen 

sovelletaan enintään 0.60 prosenttiyksikköä korkeampaa veroprosenttia kuin mitä se 

on pääasiassa vakituiseen asumiseen käytettävien asuntojen osalta. Tällä tarkoitetaan 

siis vapaa-ajan asumiseen käytettäviä rakennuksia. Vapaa-ajan komplementteihin 

kohdistuu näin ollen normaalia ankarampi verokohtelu, mikä heijastaa Corlett – 

Hague- säännön mukaista ajattelua. (Määttä 2007, 40.)      

Kiinteistön omistaja saa verohallinnosta maaliskuun aikana kiinteistöveropäätöksen 

ja tilisiirron, joista veron määrä käy ilmi. Kiinteistövero maksetaan joko yhdessä tai 

kahdessa erässä, ja vuonna 2012 eräpäivät olivat 19.9.2012 ja 1.11.2012. Mikäli vero 

on alle 170 euroa, se täytyy maksaa kerralla ensimmäisenä eräpäivänä. Jos veron 
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määrä on alle 17 euroa, kiinteistöveroa ei määrätä. (Kiinteistöveron maksaminen 

2012.) 

Tärkeimmät kiinteistöveroon liittyvät veromuodot ovat yleinen kiinteistövero sekä 

vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero. Noin 90 prosenttia 

kiinteistöverotuotoista muodostuu näistä veromuodoista. Rakennuksen koon sekä 

keskimääräisten rakennuskustannusten perusteella saadaan rakennuksen 

jälleenhankinta-arvo, johon vakituisen asuinrakennuksen kiinteistövero kohdistuu. 

Vero onkin tässä kohtaa selvästi vääristävä, sillä jos kiinteistön omistaja rakentaa 

vuokrattavaksi tarkoitettuun kiinteistöön vähemmän kerroksia, hän maksaa 

vähemmän vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroa. Lisäksi verolta välttyy 

täysin, mikäli jättää rakennuksen kokonaan rakentamatta. (VATT – työryhmä 2013, 

28 – 29.) 

Asuin- ja liiketonteista sekä liikerakennuksista maksetaan yleistä kiinteistöveroa. 

Yleinen kiinteistövero voidaan nähdä liikerakennusten osalta vääristävänä verona 

siksi, että se kohdistuu yhteen tuotannontekijään ja vaikuttaa samalla yritysten 

tuotantopanosten käyttöön. Sen sijaan yleinen kiinteistövero asuin- ja liiketonttien 

osalta on käytännön tasolla vääristämätön maavero. Tämä selittyy sillä, että tontilla 

olevat rakennukset eivät vaikuta kyseisen tontin verotusarvoon Suomessa, vaan 

verotusarvo perustuu tontin markkinahintaan, joka arvioidaan lähialueilla tehtyjen 

maakauppojen perusteella. (VATT – työryhmä 2013, 29.) 

Suomen kiinteistöverojärjestelmässä on näin ollen sekä hyviä että huonoja 

ominaisuuksia. Hyödyllistä olisi erottaa liikerakennusten sekä tonttien veroprosentti 

toisistaan, jotta verojärjestelmä kehittyisi järkevään suuntaan. Tällä tavoin 

tulevaisuudessa tehtävät kiinteistöveron korotukset olisi mahdollista kohdentaa 

nimenomaan maapohjaan. (VATT – työryhmä 2013, 29.) 

   

3.2 Maan arvoon perustuva verotus ja tulonjakovaikutukset 

Kiinteistöveron osalta on käyty keskustelua, olisiko järkevämpää kohdistaa vero vain 

maapohjaan. Käytössä olisi tällöin niin sanottu maavero. Nykyisessä mallissa vero 

kohdistetaan myös rakennuksiin ja tätä mallia tukee muun muassa se, että 
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kohtuullisella veroprosentilla voidaan saavuttaa merkittävä verotuotto rakennusten 

ollessa mukana. On myös havaittu myönteisiä vaikutuksia siten, että rakennuskanta 

on tehokkaassa käytössä kiinteistöveron myötä. Vasta-argumenttina voidaan mainita 

se, että maa-alueiden tarjonta on joustamatonta, mutta pitkällä ajan jaksolla 

rakennusten tarjonta ei ole. Tällöin verovelvollisten käyttäytyminen voi vääristyä, 

koska rakennukset sisällytetään veron soveltamisalaan. (Määttä 2007, 39 - 40.) 

Tutkijoiden mielipiteet siitä, minkälaisia tulonjakovaikutuksia kiinteistöverolla on, 

vaihtelevat kolmen eri ryhmän välillä. Ensimmäinen on niin sanottu vanha näkemys 

(traditional view), jonka mukaan maa-alueiden omistajat ja vuokralaiset joutuvat 

kantamaan kiinteistöveron. Koska suurituloisten maksama vero on suhteellisesti 

pienempi kuin pienituloisten maksama, maaveron voidaan katsoa olevan 

regressiivinen. Samaa asiaa perustellaan rakennusmaan osalta sillä, että mitä 

paremmat tulot henkilöllä on, sitä pienemmät asumiseen käytetyt varat ovat 

suhteellisesti. (Määttä 2007, 40 - 41.) 

Toinen ajattelutapa on uusi näkemys (new view), jossa kiinteistövero rinnastetaan 

yleiseen pääoman verotukseen. Tämän mukaan kovan verorasituksen alaisena olevat 

kohteet vaihdetaan vähemmän verotettuihin kohteisiin pitkällä aikavälillä. Tästä 

johtuen verorasituksen joutuvat kantamaan kaikki pääoman omistajat pitkällä 

ajanjaksolla, sillä kohteiden vaihtelu vaikuttaa pääoman hintaan yleisesti. 

Kiinteistövero olisi tällöin progressiivinen, koska pääoma on pitkälti suurituloisten 

omistuksessa. (Määttä 2007, 41.) 

Kolmantena ryhmänä on hyötynäkemys (benefit view), jonka mukaan kiinteistövero 

pitää ajatella veron sijaan käyttömaksuna (user charge), joka maksetaan alueen 

julkisista palveluista. Julkisten palvelujen käyttäjät pääsevät liikkumaan 

esteettömästi paikkakunnalta toiselle, ja näin ollen kiinteistöveroa voidaan pitää tässä 

suhteessa tehokkaana välineenä. Tulonjakovaikutuksia ei tässä näkökulmassa ole 

otettu merkittävästi huomioon ainakaan samalla tavalla kuin kahdessa aiemmin 

esitetyssä näkemyksessä. Ilmeistä on, että minkään näkemyksen puolesta ei 

kuitenkaan ole esitettävissä täysin yksiselitteisiä tuloksia. (Määttä 2007, 41.) 

Kiinteistöverolla voidaan nähdä olevan erilaisia vaikutuksia talousyksiköiden 

käyttäytymiseen. Teoreettisesti voidaan ajatella, että kiinteistövero saattaa vähentää 
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halukkuutta investoida kiinteistöihin. Myös yritysten sijoittautumispäätöksiin voi 

vaikuttaa se, miten kiinteistövero määräytyy. (Määttä 2007, 41.) 

Kaiken kaikkiaan kiinteistöt ovat suosittu verotuksen kohde muullakin tavalla kuin 

kiinteistöveron muodossa. Esimerkiksi Suomessa on käytössä varainsiirtoverolaki 

(931/1996), jonka perusteella määrätään suoritettavaksi neljä prosenttia veroa 

kauppahinnasta tai muun vastikkeen arvosta kiinteistön ja rakennuksen luovutuksen 

yhteydessä. Samalla tavalla varainsiirtovero määrätään myös arvopapereiden 

luovutuksen yhteydessä, mutta verokanta on tällöin 1, 6 prosenttia. (Määttä 2007, 

41.)   

Kiinteistöverosta puhuttaessa tärkeää on huomata, että se kohtelee samalla tavalla 

sekä omistus- että vuokra-asumista. Tästä johtuen sen muutoksilla ei ole vaikutusta 

vuokra-asumisen verotukseen suhteessa omistusasumisen verotukseen. (Korkman et 

al. 2009, 82.) 

Maahan kohdistuvan veron määräytymisperuste voi olla lähes millainen tahansa, eikä 

se silti vääristä maanomistajan käyttäytymistä. Tontin koosta tai arvosta riippumatta 

vero voisi olla esimerkiksi 100 euroa vuodessa. Vaihtoehtoisesti vero voisi olla 

esimerkiksi 10 euroa hehtaarilta, jolloin tontin suuruus vaikuttaisi veron määrään. 

Veron määrään ei kuitenkaan olisi vaikutusta maanomistajan toimilla maankäytön 

suhteen. On myös mahdollista, että vero perustuisi tontin markkina-arvoon, jolloin 

vero saataisiin laskettua kiinteistöveroprosentin ja tontin arvon tulona. Vaikka 

maapohjaa verotetaan millä hyvänsä näistä yllä mainituista tavoista, siitä ei koidu 

hyvinvointitappioita, joten nämä menetelmät ovat yhtä hyviä. Tämä aiheutuu siitä, 

että maan tarjonta on kokonaan joustamatonta. Maata ei siis ilmaannu lisää, eikä sitä 

häviä käytöstä, joten sitä voidaan verottaa ilman, että maanomistajan toimilla olisi 

vaikutusta veron määrään. (VATT – työryhmä 2013, 27.) 

Tontin arvoon pohjautuva vero on kuitenkin monella tavoin parempi tapa verottaa 

maanomistajia kuin muut vastaavat. Yhtenä seikkana voidaan mainita se, että tontin 

arvoon pohjautuva vero nähtävästi progressiivisempi verrattuna esimerkiksi tontin 

pinta-alaan liittyvään veroon. Tärkeämpänä perusteluna voidaan kuitenkin pitää sitä, 

että niin kutsuttu ”hyötyjä maksaa” – periaate toteutuu maan arvoon perustuvan 

veron avulla paikallisten julkisten palvelujen tuotannon yhteydessä. Tämä on 
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seurausta siitä, että monien paikallisten palveluiden arvo heijastuu maan hintaan. 

Näin ollen siellä, missä julkiset palvelut ja liikenneyhteydet ovat paremmalla tasolla, 

tontitkin ovat kalliimpia. Tämän seikan johdosta maahan kohdistuva kiinteistövero 

on hyvin soveltuva veromuoto nimenomaan paikallis- tai kuntatasolla. Kiinteistövero 

on myös oikeudenmukainen veromuoto sen vuoksi, että parempaa palvelua saava 

maksaa myös suuremman määrän veroja. Esimerkiksi paikallinen tulovero ei ole tällä 

tavalla progressiivinen, vaan kaikkien kuntalaisten veroprosentti on samalla tasolla 

riippumatta vaikkapa kunnan tarjoamien palveluiden läheisyydestä. (VATT – 

työryhmä 2013, 28.) 

Omistajan käyttäytyminen ja tontin käyttötarkoitus ei vääristy maahan kohdistuvan 

kiinteistöveron takia, mutta sillä on kuitenkin vaikutusta siihen, kuinka paljon 

tonteista ollaan valmiita maksamaan. Tähän sopiva esimerkki voisi olla vaikka 

rakentamaton tontti, jolle tontin ostaja suunnittelee rakentavansa kerrostalon, josta 

saisi vuokratuloa. Vuokralaisten maksuhalukkuus määrittää saatavilla olevan 

vuokratuoton ja maksuhalukkuus puolestaan määräytyy tontin sijainnin ja asuntojen 

ominaisuuksien perusteella. Tulevien vuokratuottojen nettonykyarvo vastaavasti 

kertoo ostajalle tontin arvon. (VATT – työryhmä 2013, 28.) 

Jos maaveroa korotetaan, tällaisessa tilanteessa veron nostolla ei ole vaikutusta 

siihen, paljonko vuokralaiset ovat halukkaita maksamaan tontilla sijaitsevista 

asunnoista. Tulevaisuudessa saatava vuokratuotto ei siis muutu veron noston 

seurauksena. Tontin ostaja joka tapauksessa tajuaa, että hän joutuu maksamaan 

maaveron korotuksen, ja tästä johtuen verojen jälkeen saatava vuokratuotto pienenee. 

Tontin tuoton pienentyessä ostaja ei ole kohonneen veron jälkeen halukas 

maksamaan tontista niin paljoa kuin ennen veron korottamista. Vero kapitalisoituu 

kokonaisuudessaan tontin hintaan eli maaveron korottaminen laskee tontin hintaa 

tismalleen maaveron nettonykyarvoa vastaavan määrän. Tässä voidaan huomata se, 

kuka joutuu todellisuudessa maaveron maksamaan. Henkilö, joka omistaa tontin 

maaveron korottamisen hetkellä, kantaa veron täysimääräisesti. Veron kustannus ei 

siis lankea tontin ostajalle, vaikka hän tulevaisuudessa suorittaakin maaveron 

verottajalle. Maaveron kantaa tontin aikaisempi omistaja alentuneena tontin hintana. 

(VATT – työryhmä 2013, 28.) 
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Vaikka tontin hinta laskee maaveron noston seurauksena, niin tontin optimaaliseen 

käyttötarkoitukseen veronnosto ei vaikuta. Mikäli asuinrakennusten rakentaminen 

sekä asuntojen vuokraaminen on paras mahdollinen tapa käyttää tonttia, 

rakentamisen määrä tai kyseinen käyttötarkoitus eivät muutu mitenkään maaveron 

korotuksen seurauksena. (VATT – työryhmä 2013, 28.)     

    

3.3 Kiinteistöveron hyödyt ja haitat  

Globalisaatioita mietittäessä kiinteistöt vaikuttaisivat olevan todella houkutteleva 

verokohde. Maapohja ei sinällään voi siirtyä minnekään, vaikka veroastetta 

korotettaisiin, eikä kiinteistöistä tule juurikaan veropakolaisia. Rakennukset ovatkin 

muutoksille alttiita ainoastaan kulumisen määrittämän aikavälin puitteissa. 

Kiinteistöveron hyödyksi voidaan mainita, että se kannustaa käyttämään tonttimaata 

tehokkaasti. Se ei ole heikentämässä yrittäjyyttä tai vähentämässä työntekoa, eikä 

tuhoamassa kannustimia itsensä kouluttamiseen. Näin ollen se ei ole sosiaalisesti 

epäoikeudenmukainen. (Korkman et al. 2009, 32.) 

Hyvätuloiset ovat pääsääntöisesti kiinteistöveron maksajia ja arvokiinteistöt ovat 

varakkaiden omistuksessa. Lisäksi verovapaa vähimmäismäärä voidaan asettaa 

kiinteistöille niin halutessa. Yleinen päätelmä on se, että kiinteistöjen markkina-arvo 

alenee kiinteistöveron kohottamisen seurauksena, ja tästä johtuen kiinteistövero ei 

rasita vasta asunnon hankkimista suunnittelevia nuoria samalla tavalla kuin 

iäkkäämpiä. Kiinteistöveron voidaan ajatella myös olevan korvaus kunnille 

investoinneista yhdyskuntarakenteen kehittämiseen, koska tämä toiminta tyypillisesti 

kohottaa kiinteistöjen arvoa. Kuntien näkökulmasta vero voisi olla antamassa 

tietyntyyppistä taloudellista liikkumatilaa ja samanaikaisesti myös luomassa 

kannustimia sellaiseen toimintaan, joka lisää kunnan houkuttelevuutta. Kiinteistövero 

on kansantaloudelle ainakin pienempi paha verrattuna rajuun työn verottamiseen, ja 

se on kaiken kaikkiaan mainettaan parempi vero. (Korkman et al. 2009, 32.) 

Kansainvälisessä mittakaavassa kiinteistövero on Suomessa erittäin matalalla tasolla 

ja globalisaation näkökulmasta alhainen. Esimerkiksi Yhdysvalloissa ja yleensäkin 

OECD-maissa moninkertainen osuus veroista saadaan kerättyä kiinteistöveron avulla 

Suomeen verrattuna. Kansantaloudellisesti olisi järkevää kohottaa kiinteistöveroa ja 
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käyttää tästä saatava lisätuotto kunnallisverotuksen keventämiseen. Kiinteistöt ovat 

yksi niistä harvalukuisista veropohjista globalisaation näkökulmasta tarkasteltuna, 

joihin kohdistuva veroaste voisi mahdollisesti olla tämän hetkistä korkeammalla 

tasolla ilman, että se vaikuttaisi huomattavan kielteisesti talouden toimintaan. 

(Korkman et al. 2009, 32.) 

Taloustieteen kirjallisuudessa kiinteistövero usein tulkitaan oikeudenmukaisuuden ja 

taloudellisen tehokkuuden takia hyväksi veroksi. Kansalaisilla on asiaan kuitenkin 

useasti vastakkainen näkemys, ja siihen suhtaudutaan kielteisesti sekä jopa 

vihamielisesti. Kiinteistöveron kohottamisen kannattajana ja puolestapuhujana ei 

kukaan poliitikko halua ainakaan julkisesti esiintyä. Mieluummin sitä oltaisiin 

poistamassa kokonaan. Veropopulismi aiheutti Ruotsissa sen, että kiinteistöverosta 

luovuttiin vastikään tai pikemminkin se korvattiin ”kiinteistömaksulla” ja 

myyntivoittoverolla. Ekonomisteilla ja kansalaisilla on kuitenkin asiasta tyypillisesti 

vahvasti eriävät näkemykset. (Korkman et al. 2009, 33.) 

Kiinteistöveroa vastaan voidaan mainita ensimmäiseksi argumentti, että 

kiinteistövero on luonteeltaan kahdenkertaista verotusta. Oletettavasti asunto 

hankintaan tuloilla, joista tulovero on jo suoritettu. Kun ihminen on jo kerran 

raatanut ja säästänyt omaa asuntoaan varten, verottaja ei saisi enää tulla toistamiseen 

käymään kukkarolla. Tuloverojärjestelmällä on kuitenkin yleinen periaate 

kahdenkertaisesta verottamisesta niin vuokra- kuin osinkotulojenkin kohdalla. 

Tarvitaan todella erityisiä ja hyvin harkittuja perusteluita, jotta yksittäistä 

varallisuuserää voitaisiin suosia tässä järjestelmässä. Vasta-argumenttina voidaan 

ajatella, että kaikkien täytyy kuitenkin asua ja yhteiskunta voi tukea lapsiperheiden 

asemaa helpottamalla asumista. Kiinteistöjen verosuosinnasta koituvat hyödyt 

menevät suurelta osin kuitenkin hukkaan. Korkeiden kiinteistöarvojen ylläpitäminen 

hyödyttää kyllä jo asuntonsa omistavien asemaa, mutta nuorten lapsiperheiden 

asunnon hankinta vaikeutuu. (Korkman et al. 2009, 33.) 

Toinen argumentti kiinteistöveroa vastaan on se, että köyhät eläkeläiset ovat 

pakotettuja luopumaan kodeistaan, jos kiinteistöveroja ei pystytä maksamaan 

vähäisten tulojen takia. Esimerkiksi omakotitalo pääkaupunkiseudulla, joka on 

aikoinaan ostettu halvalla, voi olla tällä hetkellä todella arvokas. Tällöin jo alhaisella 

veroasteella euromääräinen kiinteistövero saattaa muodostua suureksi tulotasoon 
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verrattuna. Etenkin tilanteessa, jossa talo ei ole suuri ja se sijaitsee talon kokoon 

suhteutettuna ison rakennusoikeuden mahdollistavalla tontilla. Vastaväitteenä 

voidaan mainita, että kallista pääkaupunkiseudun tonttimaata ei tulisikaan käyttää 

vihannesten kasvattamiseen tai pelkkänä joutomaana. Lisäksi ikääntyneille on 

olemassa nykyään pitkäaikaisia luottoja vakuuksia vastaan. Pankit voivat myöntää 

tällaisia käänteisiä asuntolainoja. Toisaalta voi tuntua, että on epäoikeudenmukaista 

pakottaa vanhus pankin lainatiskille maksamattomien verojen johdosta. Yleinen 

oikeustaju ei helposti hyväksy sitä, että vähätuloinen eläkeläismummo pakotetaan 

kodistaan pois verojen johdosta. Tämä on muun muassa yksi syy sille, että monen 

mielestä vero tulisi poistaa kokonaan tai vähintään pienentää sitä edelleen. Veron 

sitomista asukkaan tuloihin on niin ikään ehdotettu, ja tämä tekisi 

verojärjestelmästämme entistä progressiivisemman. (Korkman et al. 2009, 33.) 

Verosta ei silti tarvitse luopua, sillä likviditeettiongelma kiinteistöveron heikon 

legitimiteetin taustalla voidaan ratkaista. Esimerkiksi tiettyihin raameihin sopivat 

omistajat voisivat saada oikeuden verovelan kartuttamiseen ja verojen maksamatta 

jättämiseen, mikäli eduskunta säätäisi tähän sopivan asetuksen. Perinnön jaon 

yhteydessä velka ja siihen kertynyt korko voitaisiin maksaa pois. Mökin omistava 

vanhus ja perilliset eivät joutuisi maksuvalmiusvaikeuksiin. Veronmaksukyvyn 

puutteen vuoksi ei vähätuloisia eläkeläisiä tulisi ajaa kodeistaan. Sitä ei kukaan 

halua, eikä siihen myöskään tarvitse mennä. (Korkman et al. 2009, 33.)               
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4 VUOKRA-ASUMISEN VEROTUKSESTA 

 

4.1 Sijoitustoiminta ja verotus 

Sijoituksen juokseva tuotto, esimerkiksi korkotulo tai osinko, sekä sijoituksen 

arvonnousu muodostavat sijoittajan tulon. Arvonnousua verotetaan vasta 

sijoituskohteen myynnin eli realisoinnin yhteydessä. Tulon hankkimisesta koituneet 

kulut voidaan vähentää veronalaisista tuloista, kun verotettavan tulon määrä 

lasketaan. (Korpela 2007, 11.)  

Kotimaisen kuolinpesän ja luonnollisen henkilön sijoituksen verotus on tyypillisesti 

pääomatulojen verotusta. Ansiotuloa ovat sitä vastoin esimerkiksi palkat ja eläkkeet. 

Yritystoimintaa verotetaan erilaisten käytäntöjen mukaan, kuin tavanomaista 

sijoitustoimintaa. (Korpela 2007, 11.)  

Verotus hoidetaan kalenterivuosittain. Kyseisen vuoden aikana kertyneiden tulojen 

sekä vähennyskelpoisten menojen ja muiden vähennysten erotus verotetaan ennalta 

säädetyn veroasteikon mukaisesti ansio- tai pääomatulona. (Korpela 2007, 11.) 

Asuntosijoittamiseen liittyvistä veroista olennaisin vero on pääomatulovero, jota 

asunnon omistaja maksaa mm. vuokratulosta valtiolle. Vuonna 2012 

pääomatuloveron suuruus on 30 %. Vielä vuonna 2011 pääomatuloveron suuruus oli 

28 %. Vuodelle 2012 pääomatulovero on lisäksi muutettu progressiiviseksi siten, että 

veron suuruus on 32 % 50 000 euron ylittävältä osalta. (Verohallinto 2012a.) 

 

4.2 Vuokratulo 

Kun omistaja luovuttaa hyödykkeen maksua vastaan määräajaksi tai toistaiseksi 

toisen hallintaan, kysymys on vuokraustoiminnasta. Kaikki se mitä vuokralainen 

maksaa vuokranantajalle vuokrasuhteen perusteella, luokitellaan vuokraksi. Vuokra 

voidaan myös maksaa kertakorvauksena pidemmältäkin ajalta. Tulo verotetaan 

samana vuonna, kun vuokranantaja saa sen hallintaansa. Tuottoja ei siis jaksoteta 

tuloverolain mukaan verotettaessa. (Korpela 2007, 12.)        
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Vuokranantajan perimää takuuvuokraa tai takuumaksua ei luokitella kuitenkaan 

vuokranantajan tuloksi. Mikäli takuuvuokra käytetään vuokranantajan saatavan 

esimerkiksi maksamattoman vuokran suoritukseksi, voidaan näin tehdä. Takuumaksu 

ei silti ole vuokranantajan vapaassa käytössä, vaikka vuokralainen on sen 

vuokranantajalle maksanut. Jos vuokranantaja on käyttänyt takuumaksun, eikä voi 

palauttaa sitä vuokrasopimuksen päättyessä, voi vuokranantaja saada pahimmillaan 

syytteen kavalluksesta. Maksujen eri käyttötarkoituksesta johtuen 

vuokrasopimuksella tulisikin tarkasti määritellä, onko takuumaksu etukäteen 

maksettu vuokra vai vakuus. (Korpela 2007, 12.)        

Vuokralainen voi hoitaa vuokranmaksun myös suoraan vuokranantajan velkojalle 

joko osittain tai kokonaisuudessaan. Näin ollen vuokranantajan tuloa eli 

vuokranmaksua ovat muun muassa suoraan asunto-osakeyhtiölle maksetut 

vastikkeet, joskin ne ovat samalla myös vuokranantajan kulua. (Korpela 2007, 12.)        

Asunto-osakeyhtiöllä ja vuokralaisella saattaa olla myös keskinäisiä maksuja, joita ei 

luokitella vuokranantajan tuloiksi tai menoiksi. Muun muassa maksu saunavuorosta, 

autopaikasta tai pyykkituvan käytöstä eivät ole osa vuokraa. Vesi- ja kaasumaksu, 

jotka sisältyvät hoitovastikkeeseen, ovat sitä vastoin osa vuokraa, vaikka 

vuokralainen tilittäisi ne suoraan asunto-osakeyhtiölle. (Korpela 2007, 12.) 

        

4.3 Vähennykset vuokratuloista 

Kaikki vuokratulon hankkimisesta johtuneet vuokranantajan maksamat kulut ovat 

vähennyskelpoisia vuokratulosta. Tällaisia kuluja ovat muun muassa hoitovastike ja 

kiinteistövero. Huoneisto-osakkeen hankintameno ei ole vähennyskelpoinen. 

Vuokratun rakennuksen hankintameno on vuotuisin poistoin vähennettävä. 

Rakennuskulut tai rakennettuna hankitun kiinteistön kauppahinnasta rakennusta 

vastaava osa sekä korjauskulut heti oston jälkeen ennen rakennuksen laittamista 

vuokralle ovat rakennuksen hankintamenoa. Peruskorjauskulut voidaan lisätä 

rakennuksen hankintamenoon peruskorjauksen tekoajasta riippumatta. (Korpela 

2007, 12 – 13.) 

4.3.1 Yhtiövastike 
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Vuokratulosta voidaan aina vähentää asunto-osakeyhtiön perimä hoitovastike. Jos 

huoneistossa on alivuokralainen (osittain vuokralla), vuokranantaja voi vähentää 

vuokrattua osuutta vastaavan osan hoitovastikkeesta. Tyypillisesti vähennettävä 

osuus lasketaan lattiapinta-alojen suhteessa. (Korpela 2007, 13.)  

Osakkaan yhtiölle maksamat lisäpääomamaksut, kuten rahastoitavat 

pääomavastikkeet rinnastetaan verotuksessa huoneisto-osakkeen hankintamenoon. 

Mikäli asunto-osakeyhtiö tulouttaa pääomavastikkeen tuloslaskelmassa ja 

verotuksessa, osakas saa vähentää sen vuokratuloistaan vuosikuluna. Tällöin 

osakkaan on syytä varmistaa isännöitsijältä, mikä on vähennyskelpoista vastiketta. 

Olennaista tässä on se, mikä osa pääomavastikkeesta on tuloutettu ja mikä osa on 

rahastoitu. Käytännössä sillä ei ole merkitystä, onko tuloutettu vastike käytetty 

asunto-osakeyhtiössä perusparannusmenoihin vai johonkin toiseen tarkoitukseen. 

(Korpela 2007, 13.)   

Esimerkiksi voidaan ottaa seuraavanlainen tapaus: Osakkailta kerätään ylimääräinen 

remonttivastike asunto-osakeyhtiössä tehtävää kattoremonttia varten. 

Remonttivastikkeen voi maksaa yhdellä kertaa asunto-osakeyhtiön määräyksen 

mukaan, jolloin asunto-osakeyhtiö tulouttaa sen. Vaihtoehtoisesti osakkaat voivat 

maksaa kuukausittaista rahoitusvastiketta, jolla katetaan remonttikuluista se osuus, 

jota varten yhtiö on päätynyt ottamaan lainaa. Osakkailta, jotka valitsevat 

kuukausimaksun, peritään rahoitusvastikkeena määrä, jolla lainan pääoma ja korko 

maksetaan. Kirjanpitosäännösten perusteella koron maksua varten perittyä osaa 

vastikkeesta ei voida rahastoida. Tästä johtuen osakas saa vähentää kuluna korkoa 

vastaavan osuuden remonttivastikkeesta. Normaalisti rahastoitavaa osuutta 

rahoitusvastikkeesta ei erikseen ilmoiteta, vaan siitä on kysyttävä isännöitsijältä. 

(Korpela 2007, 13.) 

Tilanne on saatettu järjestää joissain erityistapauksissa sellaiseksi kiinteistöyhtiössä 

päätösvaltaa käyttävän osakkaan toimesta, että huoneisto-osakkeen hankintamenoa 

katetaan yhtiön tulouttamalla rahoitusvastikkeella. Yleisen veronkiertonormin VML 

28 § nojalla tällaisiin ongelmiin voidaan puuttua. (Korpela 2007, 14.) 
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4.3.2 Peruskorjaus ja vuosikorjaus 

Verotuksessa osakkaan huoneistossa tekemät korjaukset ja kunnostukset jaetaan 

perusparannuksiin, vuosikorjauksiin ja huoneiston hankinnan yhteydessä tehtyihin 

korjauksiin. Tämä koskee huoneisto-osaketta, joka on annettu vuokralle. 

Vuokratuloista ei voida vähentää heti huoneiston hankinnan jälkeen tehtyjä 

korjauksia, jotka on tehty ennen sen ottamista vuokrauskäyttöön. Nämä lisätään 

osaksi huoneiston hankintamenoa. (Korpela 2007, 14.) 

Osakehuoneistoon oikeuttavat osakkeet oli luovutettu testamentilla verovelvolliselle. 

Huoneiston pinta-ala oli 57 neliömetriä, eikä sitä onnistuttu vuokraamaan siinä 

kunnossa mihin se oli jäänyt aikaisemman omistajan jäljiltä. Tästä johtuen 

huoneistossa teetettiin korjaustöitä verovelvollisen toimesta. Keittiön seinät, 

huoneiston katot ja kalusteet oli maalattu, lattiat päällystetty ja olohuoneen sekä 

makuuhuoneen seinät tapetoitu. Lisäksi oli ostettu pesukoneen vedenottohana sekä 

hankittu uusi jääkaappi. Korjaukset olivat maksaneet yhteensä 12 550 markkaa ja 

samana verovuonna vuokratulot olivat 24 370 markkaa 10 kuukaudelta korjauksien 

jälkeen. Kulut käsiteltiin hankintamenoon rinnastettavina menoina, koska ne 

aiheutuivat kunnostustöistä, jotka oli tehty omistajanvaihdoksen jälkeen, mutta ennen 

kuin huoneisto oli laitettu vuokrauskäyttöön. Tästä syystä kuluja ei saanut 

verovuonna vähentää saataviin vuokratuloihin kohdentuvina vuosikuluina. Verovuosi 

1997. Äänestys 4-3. (KHO 2000:51) 

Vain tietty osa remontointikustannuksista hyväksytään vähennettäväksi 

vuokratuloista, mikäli huoneiston käyttötarkoitus muuttuu ja samalla siihen tehdään 

vuosikorjaustyyppisiä kunnostuksia. (Korpela 2007, 14.)  

Kustannukset, jotka ovat aiheutuneet huoneisto-osakkeen perusparannuksesta, 

vähennetään enintään 10 vuodessa vuotuisin tasapoistoin vaikutusaikanaan. 

Perusparannuskulut lisätään huoneiston hankintamenoon samoilla syiden perusteella, 

kuin edellä todettiin tehtävän vuosikorjauskulujen osalta. (Korpela 2007, 15.) 

Henkilö A:lla oli vuokratuloja useasta omistamastaan osakehuoneistosta. Hän oli 

ostanut yhteen vuokralla olevaan huoneistoon parvekelasit, joiden hankinta oli 

kustantanut 7 900 markkaa. Huoneistosta omistaja sai vuokraa 15 660 markkaa ajalta 

1.1. - 30.6.1998 eli 2 610 markkaa kuukaudelta. Parvekelasien asentamisen jälkeen 
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ajalta 1.8. - 31.12.1998 omistaja sai 13 550 markkaa eli 2 710 markkaa kuukaudelta. 

Henkilö A oli pyytänyt hallinto-oikeudessa parvekkeen hankintamenoa 

vähennettäväksi vuosikuluna. Hallinto-oikeus tulkitsi, että huoneisto oli muutettu 

aikaisempaa tasokkaammaksi parvekkeen lasituksella, ja tästä syystä kulut katsottiin 

olevan huoneiston perusparannusmenoja. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa 

veroasiamies edellytti parvekelasien katsomista vasta mahdollisessa osakkeiden 

luovutusvoittoverotuksessa vähennyskelpoiseksi hankintamenoksi, mutta korkein 

hallinto-oikeus ei muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä, jossa mainittiin, että henkilö 

A sai vähentää perusparannusmenot vuokratulostaan vuotuisina tasapoistoina. 

Todennäköisesti menon vaikutusaika oli yli 10:tä vuotta pidempi, joten henkilö A:lla 

oli oikeus vähentää kustannukset 10 verovuotena, ja näin ollen verovuonna 1998 790 

markkaa. Verovuosi 1998. (KHO 2001:2) 

Perusparannus luokitellaan sellaiseksi korjaukseksi, jossa huoneisto muuttuu 

aikaisempaa paremmaksi. Esimerkiksi materiaalin tason parantaminen, 

kylpyhuoneen kaakelointi, parvekkeen lasittaminen ensimmäistä kertaa sekä 

huonejärjestelyillä tehtävä toiminnallisuuksien parantaminen luokitellaan 

perusparannukseksi. Muun muassa muuttamalla vaatehuone saunaksi voidaan 

huoneistoa muuttaa aikaisempaa paremmaksi. (Korpela 2007, 15 – 16.)  

Kun huoneisto remontoidaan alkuperäiseen tasoon, kutsutaan tätä vuosikorjaukseksi. 

Parkettien hionta, tapetointi, maalaus sekä esimerkiksi keittiökaapiston uusinta 

luokitellaan tyypillisesti vuosikorjaukseksi. Vaikka vanhaa korvataan uudella 

teknisesti paremmalla materiaalilla, luokitellaan tämä vuosikorjaukseksi. (Korpela 

2007, 16.) 

Poistoin vähennetään myös vuokratussa huoneistossa olevien koneiden 

hankintameno. Muun muassa keittiökalusteisiin upotetut jääkaapit, mikroaaltouunit, 

liedet sekä tiski - ja pesukoneet ovat tällaisia. Valaisimet ja tuulettimet eivät ole 

kodinkoneita ja ne kuuluvat kiinteistöön. Niiden uusiminen luokitellaan 

vuosikorjaukseksi. Lisäksi enintään 1000 euron pienehköt hankinnat vähennetään 

vuosikuluna. (Korpela 2007, 16.) 
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4.3.3 Vuokraukseen liittyvä korkokulu 

Lainan korko vähennetään tulonhankkimisvelan korkona pääomatuloista, kun laina 

on otettu vuokrahuoneiston hankintaa tai hoitoa varten. Huoneiston on oltava aidosti 

tulonhankkimistarkoituksessa, jotta korko voidaan vähentää. Lainan korko ei ole 

vähennyskelpoinen, jos peritty vuokra on suuruudeltaan merkittävästi alle 

paikkakunnan normaalin vuokratason ja samalla vähemmän kuin vastaavan asunnon 

luontoisetuarvo. Tällöin vuokralle antamisen perusteena katsotaan olevan jokin 

toinen syy kuin tulonhankinta. Alihintaan vuokratun huoneiston vuokrasta 

vähennetään yhtiövastikkeet ja muut kulut, mutta vähennys saa olla enintään saadun 

vuokratulon määrä. (Korpela 2007, 16.) 

4.3.4 Kiinteistön ja rakennuksen vuokraaminen 

Vuotuinen poisto on mahdollista tehdä vuokratun rakennuksen hankintamenosta. 

Tulonhankkimistoiminnan poistot tehdään EVL:n laatimien poistosäännösten 

määräämällä tavalla, mikäli sitä verotetaan tuloverolain perusteella (TVL 114 §). 

Rakennuksen käyttötarkoitus määrittää poiston suuruuden. Poistoprosentti asuin- ja 

toimistorakennuksille on 4. Myymälä-, varasto-, tehdas-, työpaja-, talous-, voima-

asema- ja muusta vastaavasta rakennuksesta poistoprosentti on 7. 

Tutkimusrakennuksista ja kevyistä rakennelmista on mahdollista tehdä korkeampi 

poisto 20 prosentin poistoprosentilla. (Korpela 2007, 16 – 17.)    

4.3.5 Muut vuokratulosta vähennettävät menot 

Vuokratulosta voidaan vähentää vuokralle annetusta kiinteistöstä maksettu 

kiinteistövero. Myös vuokraustoiminnan harjoittamisesta aiheutuvat kulut saa 

vähentää vuokratuloista. Tällaisia kuluja voivat olla muun muassa välittäjälle 

maksettu palkkio vuokralaisen hankkimisesta, lehdissä ja netissä tehtävät 

vuokralaisen hakuilmoitukset sekä näyttöjen järjestämisestä aiheutuvat kulut. Kotoa 

tehdyt matkat huoneiston sijaintipaikalle voidaan katsoa huoneiston esittelykuluiksi. 

Vähennyskelpoisia kuluja ovat lisäksi muut välttämättömät matkustamiseen liittyvät 

kulut kiinteistön sijaintipaikkakunnalle. (Korpela 2007, 19.) 

Matkakulut voi vähentää toteutuneiden kustannusten mukaan. Matkoihin liittyvät 

kuitit pitää säilyttää, mikäli kiinteistön sijaintipaikalle on menty taksilla tai muulla 
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julkisella kulkuneuvolla. Verohallitus ilmoittaa joka vuosi kilometrikorvauksen 

suuruuden kodin ja työpaikan välisille matkoille, jota sovelletaan kun käytössä on 

oma auto. Tätä samaa senttimäärää sovelletaan omaa autoa käytettäessä. Esimerkiksi 

vuonna 2006 kilometrikorvauksen suuruus oli 22 senttiä/kilometri. Mikäli omaa 

autoa käytetään matkojen tekemiseen, olisi hyvä laatia matkalasku tai 

vastaavanlainen selvitys tai pitää ajopäiväkirjaa. Matkoihin liittyvistä tiedoista olisi 

hyvä olla tallella ajankohta, matka, matkareitti ja syy matkan tekemiseen. (Korpela 

2007, 19.) 

Muita vähennettäviä menoja, jotka liittyvät vuokratulon hankkimiseen ovat muun 

muassa vuokrasopimuksen laatimisesta sekä vuokralaisen irtisanomisesta aiheutuneet 

kulut. Vuokrien perimisiin liittyvät kustannukset sekä mahdolliset 

oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet vuokrasuhteen aikana, ovat myös 

vähennettäviä menoja. (Korpela 2007, 19.) 

Hoitovastikkeet ja muut kustannukset voidaan vähentää koko siltä ajalta, jonka 

vuokrauskäytössä oleva huoneisto on varattuna vuokraustarkoitukseen. Vaikka 

vuokratulo katkeaisi vuokralaisen vaihtuessa, hoitovastike ja muut menot ovat 

siltikin vähennyskelpoisia, kunnes huoneisto otetaan muuhun käyttöön. 

Vuokratuoton hankkimisesta aiheutuneet kustannukset eivät oikeuta 

kotitalousvähennyksen tekemiseen. (Korpela 2007, 19 – 20.) 
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5 ASUNTOLAINAKORKOJEN VEROVÄHENNYSOIKEUS 

 

5.1 Vähennysoikeuden rajoittaminen 

Vuonna 2012 maksetuista asuntolainan koroista 85 % on ainoastaan 

vähennyskelpoisia, kun aiemmin asuntolainan korkovähennys laskettiin korkojen 

koko määrästä. Tulevaisuudessa vähennysoikeus pienenee edelleen, sillä vuonna 

2013 koroista saa vähentää enää 80 % ja vuonna 2014 enää 75 % on 

vähennyskelpoista. (Asuntolainan korkovähennys 2012.) 

Vähennyksestä koituva rahallinen hyöty on kuitenkin pienempi, koska 

vähennyskelpoisista koroista vähennys hyvittää vain osan. Alijäämähyvitys 

palkkatulojen verosta on tyypillisin tapa tehdä asuntolainan korkovähennys. 

Alijäämähyvityksestä koituva hyöty on 25,5 % maksetuista koroista vuonna 2012. 

Koroista siis noin neljäsosa saadaan tällä tavalla hyvitettyä. (Asuntolainan 

korkovähennys 2012.) 

Ensiasunnon hankintaan otetun lainan korkovähennys on edelleen suurempi kuin 

muiden asuntolainojen. Asuntolainan verovähennyksen asteittainen karsiminen ei siis 

vaikuta tähän huojennukseen. Myös ensiasunnon ostaja saa vähentää 85 % 

asuntolainan koroistaan vuonna 2012, mutta vähennyksestä koituva hyöty on 27,7 % 

maksetuista koroista. (Asuntolainan korkovähennys 2012.) 

Asuntolainojen korot vähennetään ensisijaisesti pääomatuloista. Mikäli 

asuntovelallisella ei ole riittävästi pääomatuloja, otetaan käyttöön alijäämähyvitys 

korkojen vähentämisessä. Korot ovat vähennyskelpoisia kymmenen vuoden ajan. 

Asuntolainojen korkovähennystä on viime vuosina karsittu ja sitä tullaan kiristämään 

edelleen. Vielä vuonna 2011 asuntolainan koroista 100 % oli vähennyskelpoisia. 

(Asuntolainan korkovähennys 2012.) 

 

5.2 Korkovähennysoikeuden vaikutukset    

Asuntolainojen korkovähennysoikeus johtaa siihen, että rahoitusmuoto ei vaikuta 

kovin paljon asumisen kustannuksiin. Taloustieteen kirjallisuudessa asuntolainojen 
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korkovähennystä ei tästä johtuen yleensä pidetä varsinaisena verotukena. Jos 

asuntolainakorkoja ei saisi vähentää, asumiseen liittyvä pääomakustannus nousisi. 

Asuminen olisi tällöin kalliimpaa sellaiselle kotitaloudelle, joka rahoittaa ainakin 

osittain asuntoaan asuntolainalla, jos korkovähennystä ei saisi tehdä. Vastaavasti 

kotitaloudelle, joka ei tarvitse lainaa, korkovähennysoikeuden poistumisella ei olisi 

merkitystä. (Korkman et al. 2009, 81.) 

Asuntolainojen korkovähennysoikeus ei aiheuta vuokra- ja omistusasumisen välistä 

kustannuseroa, sillä ennen pääomatuloveron maksamista myös vuokranantaja saa 

vähentää sijoitusasunnon rahoittamiseksi otetun lainan korot vuokrasta. Kun 

kyseessä on vuokra-asunnon rahoittaminen, siihen liittyvä lainakorkojen 

vähennysoikeus vaikuttaa luontevammalta kuin omistusasunnon rahoittamisen 

yhteydessä tehty vähennys. Omistusasuja ei maksa asunnostaan veroa, mutta sitä 

vastoin vuokra-asuntosijoittaja maksaa sijoituksensa tuotosta veroa. Omistus- ja 

vuokra-asumisen verokohtelua voitaisiin tasoittaa siten, että lainakorkojen 

vähennysoikeus poistettaisiin vain omistusasuntojen rahoittamiseksi otettujen 

lainojen osalta. Tämä kiristäisi omistusasumisen keskimääräistä verotusta. Tosin vain 

niiden kustannuksella, jotka tarvitsevat asuntolainaa asuntonsa rahoittamiseksi. 

(Korkman et al. 2009, 82.) 

Asuntolainakorkojen verovähennysoikeus on kyseenalainen silloin, kun tarjolla on 

laaja joukko verovapaita sijoituskohteita. Lainakorkojen vähennysoikeus ja 

verovapaa sijoituskohde voivat yhdessä kannustaa kotitaloutta lainaamaan rahaa 

asuntoaan vastaan ja sijoittamaan niitä verovapaaseen kohteeseen. Tällöin kotitalous 

saattaa päästä hyötymään verottajan kustannuksella tilanteesta, jossa lainarahasta jää 

maksettavaksi verojen jälkeen pienempi korko kuin riskitön sijoitus tuottaa. 

(Korkman et al. 2009, 83.) 

 

5.3 Vähennysoikeuden poistaminen ja seuraukset 

Asuntolainakorkojen verovähennysoikeuden poistaminen omistusasujilta lienee 

yksinkertaisin ja useimmin esitetty tapa kiristää omistusasumisen verotusta, ja tällä 

tavoin pienentää omistusasumisen veroetua suhteessa vuokra-asumiseen sekä 

parantaa nykyistä järjestelmää. Tämä toimenpide ei kuitenkaan poistaisi 
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omistusasumisen veroetua kokonaan. Uudistus voitaisiin laittaa koskettamaan 

esimerkiksi ainoastaan uusia asuntolainoja. Pitkäaikaissäästämiseen kohdistuvat 

verohelpotukset aiheuttavat myös sen, että korkovähennyksen poistamiselle voisi olla 

tarvetta. (Korkman et al. 2009, 89.) 

Tällainen uudistus ei olisi kuitenkaan täysin ongelmaton, koska asumisen verotus 

kiristyisi eniten sellaisten osalta, jotka ovat suurelta osin rahoittaneet 

omistusasuntonsa asuntolainalla. Omistusasujien joukossa nettovarallisuuden suhteen 

keskimääräistä köyhempiä ovat tällaiset kotitaloudet. Samalla niitä, jotka rahoittavat 

omistusasuntonsa kokonaan itse, uudistus ei koskisi ollenkaan. Tässä mielessä 

tulonjakovaikutukset, jotka johtuisivat korkovähennyksen poistamisesta, voisivat olla 

kielteisiä. Omistus- ja vuokra-asumisen verotuksen välinen epäsuhta ei kokonaan 

poistuisi, vaan ainoastaan pienenisi jonkin verran. (Korkman et al. 2009, 89.) 

Taloussanomien teettämän selvityksen mukaan asuntolainojen korkojen 

verovähennysoikeuden täydellinen poistaminen voi merkitä kotitaloudelle 

kuukaudessa jopa satojen ja vuositasolla tuhansien eurojen menetystä. Tutkimuksen 

laati Suomen Rahatieto, ja siinä otettiin esille muutoksen vaikutuksia eri suuruus- ja 

korkoluokan lainoihin. Esimerkiksi pariskunta, jolla olisi 200 000 euron laina 25 

vuodeksi, menettäisi 138 euron verohyödyn kuukaudessa, ja vuositasolla menetys 

olisi 1659 euroa. Tämä siis toteutuisi, jos asuntolainan korko olisi kolme prosenttia. 

(Taloussanomat 2011.) 

Muutoksesta koituvat vaikutukset vaihtelevat korkoprosentin mukaan. 

Verovähennyksen poistuessa kotitalous menettäisi kuukaudessa kuuden prosentin 

korolla 233 euroa. Vastaavasti menetys kohoaisi vuodessa 2 800 euroon. 

Korkovähennyksen poistumisen seurauksena myös yksin asuvalle ja asuntovelkaansa 

maksavalle koituisi suhteellisen suuria menetyksiä. Kun yksin asuva ottaa lainaa 

100 000 euroa 15 vuoden takaisinmaksuajalla, vaikutus kolmen prosentin korolla 

olisi 68 euroa kuukausitasolla sekä vuositasolla 819 euroa. Vastaavasti menetys olisi 

117 euroa kuukaudessa 1 400 euroa vuodessa, mikäli korko olisi kuusi prosenttia. 

(Taloussanomat 2011.) 

Alijäämähyvityksen enimmäismäärä on 1 400 euroa yhtä henkilö kohden, joten 

pariskunnalla on mahdollista vähentää 2 800 euroa. Lisäksi on mahdollista vähentää 
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400 euroa lisää yhtä alaikäistä lasta kohden. Mikäli alaikäisiä lapsia on kaksi tai 

useampi, kotitalous voi vähentää vielä 800 euroa lisää. Nelihenkinen perhe saa näin 

ollen vähentää verosta alijäämähyvityksenä korkeimmillaan 3 600 euroa. 

(Taloussanomat 2011.) 

Selvimmin muutoksen vaikutukset tuntuisivat pieni- ja keskituloisilla 

asuntovelallisilla ja muun muassa nuorilla lapsiperheillä. Palkkaveroprosentti nousisi 

enemmän tällaisten kotitalouksien kohdalla, kuin suurituloisten. Näin käy ilmi 

samoista laskelmista, jotka Suomen Rahatieto on Taloussanomille teettänyt. 

Ansiotulojen veroprosentti nousisi esimerkiksi pariskunnalla korkovähennyksen 

poistumisen seurauksena noin 2 – 3 prosenttiyksikköä. (Taloussanomat 2011.) 

Otetaan esimerkiksi Helsingissä asuvan pariskunnan toinen osapuoli, joka tienaa 

2500 euroa kuukaudessa eli 30 000 euroa vuodessa. Tällaisen henkilön palkan 

veroprosentti nousisi 17,0 prosentista 20,0 prosenttiin korkovähennyksen 

poistumisen seurauksena. Tämä koskisi siis tilannetta, jossa asuntolainan korko olisi 

kolme prosenttia. Muutos olisi huomattavasti suurempi, mikäli asuntolainan korko 

olisi kuusi prosenttia. Korkovähennyksen poistuessa henkilön veroprosentti nousisi 

15,0 prosentista 20,0 prosenttiin. (Taloussanomat 2011.) 

Vastaavasti veroprosentti nousisi ensimmäisessä esimerkissä 23,5 prosentista 25,5 

prosenttiin ja jälkimmäisessä esimerkissä 22,0 prosentista 25,5 prosenttiin 

pariskunnan enemmän ansaitsevan osapuolen kohdalla (3500 e/kk, 42 000 e/v). 

Lisäksi kolme tonnia kuussa ansaitsevan yksineläjän veroprosentti nousisi 20,5 

prosentista 23,0 prosenttiin korkovähennyksen poistuessa, mikäli korko olisi kolme 

prosenttia. Kuuden prosentin korolla veroprosentti nousisi 19,0 prosentista 23,0 

prosenttiin. (Taloussanomat 2011.) 

Asuntolainan korkovähennys maksaa valtiolle vuositasolla noin miljardin euron 

verran, ja tämä etu koskee noin 700 000 suomalaista. Valtio etsii keinoja, joiden 

avulla voisi leikata menojaan huonontuneen taloustilanteen aikana. Korkovähennys 

näyttäisi olevan leikkauslistalla ensimmäisten joukossa. (Lainamarkkinat 2011.) 

Asuntolainan verovähennyksen tarkoituksena on ollut asuntolainojen ottamisen ja 

omistusasuntojen hankkimisen tukeminen. Lainaamisesta on haluttu tehdä 

edullisempaa. Useiden osapuolien mielestä korkovähennys on vaikuttanut kuitenkin 
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asuntojen hintaan, sillä ostaja saa tämän menettelyn kautta tuhansien eurojen hyödyn, 

ja näin ollen myyjä ottaa tämän huomioon asunnon hinnassa. Vähennysoikeuden 

poistumisen seurauksena asuntojen hinnat saattaisivat olla matalammalla tasolla. 

Siksi lainanottaja kuluttaisi loppujen lopuksi aika lailla samansuuruisen summan 

rahaa asuntoonsa. (Lainamarkkinat 2011.) 

Suurempituloiset kotitaloudet hyötyvät enemmän asuntolainan verovähennyksestä, 

koska heillä on mahdollisuus nostaa suurempi laina. Tällöin euromääräinen summa 

on suurempi, jonka verottaja maksaa koroista. Lisäksi väitetään, että näillä 

kotitalouksilla on suuremmat kannustimet ottaa ylisuuria lainoja, koska 

verovähennyksen suuruus riippuu lainan koosta. Ylisuuret lainat voivat johtaa 

velkakierteeseen. (Lainamarkkinat 2011.)   

Asuntolainan verovähennyksen poistumisen seurauksena valtion verokertymä kasvaa 

150 miljoonaa euroa. Muutos vaikuttaa eniten pieni- ja keskituloisten taloudenpitoon 

verovähennyksen pienentymisen johdosta, vaikka suurituloiset menettävät enemmän 

euromääräisesti. Jos kotitaloudella ei ole pääomatuloja ja ansiotulotkin ovat pienet, 

prosentuaalinen määrä on silti suurempi tällaisen kohdalla. Ei ole olemassa varmaa 

tietoa siitä, poistuuko korkovähennys joskus kokonaan. Tämä on kuitenkin yksi 

tavoite, jota julkinen valta ajaa eteenpäin. Tämän vaalikauden ajan muutoksen 

vaikutuksia tarkkaillaan, ja tulevaisuus näyttää, poistuuko asuntolainan verovähennys 

kokonaisuudessaan. (Lainamarkkinat 2011.)  

 

5.4 Säädökset Yhdysvalloissa ja muualla Euroopassa 

Yhdysvalloissa ja useissa Euroopan maissa asuntolainan korot ovat 

vähennyskelpoisia siitä huolimatta, että asuntotulosta ei tarvitse maksaa veroa. 

Näissä maissa veropolitiikka näyttää kuitenkin eroavan ainakin sen suhteen, miten 

verojärjestelmää halutaan jatkossa kehittää. (Eerola & Saarimaa 2009, 16.) 

Korkovähennys poistui Isossa-Britanniassa vaiheittain. Ensimmäiset rajoitukset 

pantiin toimeen asuntolainan koon perusteella. Vuodesta 1974 korkovähennysoikeus 

koski ainoastaan sitä lainan osaa, joka oli alle 25 000 puntaa. Myöhemmin 1980-

luvun alussa rajaa nostettiin 30 000 puntaan. Hillsin (1991) mukaan suurin osa 
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uusista asuntolainoista oli tätä rajaa suurempia 1980-luvun lopulla. Loppujen lopuksi 

korkovähennysoikeus poistettiin siten, että rajoitettiin vaiheittain korkeinta sallittua 

korkovähennysprosenttia. Hendershotten ja Prycen (2006) mukaan se alennettiin 40 

prosentista 25 prosenttiin vuonna 1992 ja 20 prosenttiin vuonna 1994. Vuonna 1995 

korkein sallittu korkovähennysprosentti laskettiin 10 prosenttiin ja lopulta vuonna 

1999 oikeus poistettiin kokonaan. (Eerola & Saarimaa 2009, 16.) 

Yhdysvalloissa korkovähennys on sitä suurempi, mitä suuremmat ovat 

veronmaksajan tulot, koska asuntolainojen korkovähennys laaditaan progressiivisen 

verokannan perusteella. Korkovähennys kuuluu Yhdysvalloissa asuntoon sidottuihin 

kiinnelainoihin (mortgage), ja lainan käyttötarkoitus ei ole perusteena 

korkovähennyksen määräytymiselle. Näin ollen esimerkiksi kulutuksen 

rahoittamiseen on mahdollista ottaa korkovähennyskelpoinen kiinnelaina. Koska 

Yhdysvalloissa käytetään kaikkia veronmaksajia koskevaa suhteellisen korkeaa 

perusvähennystä, tästä aiheutuu osittain se, että asuntolainojen korkovähennys 

painottuu suurituloisille kotitalouksille. Hyöty korkovähennyksestä koituu vasta siinä 

vaiheessa, kun asuntolainan korot ja muut vähennykset yhteenlaskettuna ylittävät 

perusvähennyksen. Korkovähennystä on yritetty rajoittaa Yhdysvalloissa viime 

vuosina, mutta siinä ei ole onnistuttu. Pääsisältönä ehdotuksissa on ollut 

vakioprosentti, jonka mukaan korkovähennys jatkossa tehtäisiin (tax credit –

tyyppisesti), ja tämä lisäksi korkovähennyskelpoiselle lainalle tulisi katto. Näiden 

uudistusten myötä Yhdysvaltojen järjestelmä tulisi lähemmäs Suomen järjestelmää, 

mutta näitä uudistuksia ei ole onnistuttu viemään läpi. (Eerola & Saarimaa 2009, 16.) 

Vuoden 1993 verouudistuksessa korkovähennystä uudistettiin merkittävällä tavalla 

Suomessa samanaikaisesti kun siirryttiin eriytettyyn tuloverojärjestelmään. Ennen 

uudistuksen voimaanastumista asuntolainan korot vähennettiin verotettavista tuloista 

progressiivisen verokannan perusteella. Tämä tarkoitti sitä, että suuremmat 

veronalaiset tulot omaava verovelvollinen sai korkovähennyksestä enemmän hyötyä. 

Tänä päivänä asuntolainan korot vähennetään suhteellisen verokannan perusteella 

pääomatuloista. (Eerola & Saarimaa 2009, 16.) 

Asuntolainan korkovähennysoikeutta rajattiin Tanskassa 1980-luvun loppuvaiheilla 

samalla tavalla kuin Suomessa, vaikka asuntotulon vero oli vielä tuohon aikaan 

käytössä Tanskassa. Vuodesta 2001 eteenpäin korkovähennysprosentti on ollut 33 
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prosenttia ja sitä pyritään laskemaan vaiheittain 25 prosenttiin vuoteen 2019 

mennessä. Vastaavasti maita, joissa asuntolainojen korot eivät ole ollenkaan 

vähennyskelpoisia, ovat esimerkiksi Australia, Kanada sekä Ranska. (Eerola & 

Saarimaa 2009, 16.) 
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6 VEROJÄRJESTELMÄ JA MUU ASUMISEN VEROTUS 

 

6.1 Hyvä verojärjestelmä 

Julkisten palvelujen ja tulonsiirtojen rahoittaminen on verojärjestelmän tärkein 

tehtävä. Haittavaikutukset, jotka vaikuttavat talouden toimintaan, tulisivat olla 

mahdollisimman pienet. Lisäksi järjestelmän pitäisi olla oikeudenmukainen. Erilaisia 

pitkään vaikuttavia valintoja taloudessa tehdään jatkuvasti yritysten ja kotitalouksien 

toimesta. Näin ollen veropolitiikaltakin on syytä odottaa johdonmukaisuutta ja 

ennustettavuutta. Tällaiset tavoitteet koskevat yleisesti verojärjestelmiä, mutta myös 

julkisen talouden ongelmat taloudenpidossa korostavat näiden merkitystä. (VATT - 

työryhmä 2013, 1.) 

Nämä käytännöt ja periaatteet eivät kuitenkaan heijastu Suomessa viime vuosina 

harjoitetussa veropolitiikassa. Näyttäisi siltä, että asioissa olisi paljon parantamisen 

varaa. Toimintaa tällä politiikan osa-alueella on leimannut epäjohdonmukaisuus. 

Uusia verotukia on ajettu sisään samanaikaisesti, kun veroasteita on nostettu. 

Lakimuutoksia on peruttu nopeasti niiden voimaantulon jälkeen ja lisäksi monet 

uudistuksista on valmisteltu hätäisesti sekä pintapuolisesti. Lyhyen ajanjakson 

vaikutukset verotuottoihin ja tulonjakoon on noussut keskusteluissa liian 

merkitsevään asemaan, kun tärkeämpää olisi tarkastella uudistusten vaikutuksia koko 

talouden suorituskykyyn. (VATT – työryhmä 2013, 1.) 

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijoiden mielestä veropolitiikan 

valmistelussa ja yleisessä verokeskustelussa tulisi tukeutua enemmän taloudelliseen 

tutkimustietoon. Mahdollisuudet tähän ovat hyvät, sillä taloustiede on edennyt 

ripeästi verokysymysten saralla. Lisäksi hyvästä veropolitiikasta ja verotuksen 

vaikutuksista on saatavilla lukuisia ajantasaisia katsauksia ja arvioita. (VATT – 

työryhmä 2013, 1.) 

Hyvää verojärjestelmää voidaan luonnehtia siten, että se on yksinkertainen ja helppo 

toteuttaa. Lisäksi se ei vaikuta taloudenpitäjien käyttäytymiseen paljoa ja jakaa 

verorasituksen oikeudenmukaisesti. Kaikki nämä näkökulmat on syytä ottaa 

huomioon. (VATT – työryhmä 2013, 2.) 
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Kuitenkin yleisessä keskustelussa nousee monesti vahvasti esille se, miten 

veromuutos vaikuttaa verotuottoon ja eri kotitalouksien tilanteeseen. 

Tulonjakovaikutukset kyllä selvitetään ja niistä raportoidaan näkyvästi hallituksen 

toimesta. Laskelmiin perustuvissa arvioissa ei yleensä oteta huomioon sitä, miten eri 

veronmaksajien käyttäytyminen muuttuu muutoksen seurauksena. Veromuutokset 

aiheuttavat pääsääntöisesti käyttäytymisvaikutuksia. Moniin taloudellisiin valintoihin 

voi olla verotuksella suuri merkitys. Tällaisia ovat muun muassa asumismuodon 

valinta, työuran valinta, eläke, säästäminen sekä investoinnit. 

Käyttäytymisvaikutuksista osa toteutuu nopeasti, mutta jotkut tulevat näkyviin 

hitaammalla syklillä. Silti muutoksilla on vaikutusta tulonmuodostukseen, 

kulutukseen sekä siihen millaisia tulonjakovaikutuksia veromuutoksella on. (VATT – 

työryhmä 2013, 2.) 

Hyvinvointitappiolla tarkoitetaan verotuksen aiheuttamaa taloudellista menetystä eli 

sitä osaa verotuloista, joka menetetään kokonaan. Sen suuruus on riippuvainen 

kysynnän ja tarjonnan joustoista, mutta lisäksi myös veroasteesta. Eräs tärkeä hyvän 

verojärjestelmän ominaisuus on se, että verojärjestelmä ei tarpeettomasti vaikuta 

taloudenpitäjien käyttäytymiseen. Tällöin verotuksesta johtuva hyvinvointitappio on 

niin pieni kuin on mahdollista. Kun verorakenne sekä eri veromuotojen veropohjat ja 

verokannat valitaan oikealla tavalla, tähän tilanteeseen voidaan päästä. (VATT – 

työryhmä 2013, 3.) 

Sellaisia veroja, jotka eivät vaikuta käyttäytymiseen, on myös olemassa, ja niitä 

kutsutaan neutraaleiksi veroiksi. Esimerkiksi voidaan ottaa kiinteämääräinen vero, 

jonka jokainen maksaa riippumatta muista olosuhteista, kuten tuloista. Tällainen vero 

on muun muassa maapohjan kiinteistövero. Ihmisten toiminta ei juuri vaikuta 

maapohjan määrään, joka on kutakuinkin vakio. Näin ollen siihen kohdistuva vero ei 

vaikuta kotitalouden valintoihin, kuten siihen, miten suuria investointeja tehdään tai 

kuinka paljon työtä tehdään. (VATT – työryhmä 2013, 3.)  

 

6.2 Arvonnousun ja muuttamisen verottaminen   

Yleisenä käytäntönä on, että varallisuuden arvonnousua ei veroteta siinä vaiheessa, 

kun se syntyy. Vasta kun varallisuus realisoidaan, siitä on maksettava vero. Tästä 
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johtuen varallisuuden pitäminen myymisen sijasta antaa suojan arvonnousuun 

liittyvältä verolta, mikäli varallisuuden arvo on noussut. Tästä johtuen pääoma ei 

välttämättä kohdistu sinne, mistä sille saataisiin paras tuotto, ja tämä lukitusvaikutus 

aiheuttaa hyvinvointitappioita. Oman asunnon myyntivoiton verottamiseen liittyy 

myös tämän tyylinen lukitusvaikutus. Myyntivoiton verolla onkin tutkimustulosten 

mukaan huomattava vaikutus kaupankäyntiin. (VATT – työryhmä 2013, 24.) 

Samalla tapaa varainsiirtoverotuksesta aiheutuu lukitusvaikutus. Kun arvioidaan 

varainsiirtoveron vaikutuksia, tärkeää on huomata, että niin kotitaloudet kuin 

asunnotkin ovat erilaisia. Suurimmillaan hyvinvointi on silloin, kun jokaisessa 

asunnossa asuu sitä eniten arvostava kotitalous. Mikäli asunnon ostaja arvostaa 

asuntoa vähintään samassa määrin kuin myyjä, asuntokaupat voivat syntyä ilman 

varainsiirtoveroa. Esimerkiksi voidaan ottaa tilanne, jossa myyjä asettaisi 

kiinteistönsä hinnaksi 200 000 euroa ja kiinnostunut ostaja olisi halukas maksamaan 

enintään 201 000 euroa. Jos varainsiirtoverotusta ei olisi, kauppa syntyisi molempia 

osapuolia tyydyttävällä tavalla. Mikäli varainsiirtovero on 4 %, kauppaa ei synny. 

Ostajan täytyisi kyetä maksamaan 208 000 euroa, jotta myyjä saisi 200 000 euroa. 

(VATT – työryhmä 2013, 24.) 

Kun tarkastellaan esimerkkiperheen valintoja elinkaaren eri kohdissa, voidaan 

varainsiirtoveron käyttäytymisvaikutuksista saada havainnollinen käsitys. Ajatellaan 

aluksi tilanne, jossa varainsiirtoveroa ei ole. Aluksi perhe asuu vuokralla ja perheessä 

ei ole lapsia. Välittömästi kun pariskunnalla on varaa, he ostavat kaksion. Pian 

perheeseen syntyy lapsi ja tilaa tarvitaan enemmän. Kaksio myydään ja samalla 

ostetaan kolmio. Perheen tulot kasvavat työkokemuksen myötä ja perheeseen 

saadaan toinenkin lapsi myöhemmässä vaiheessa, joten kolmio päätetään vaihtaa 

neliöön. Kun lapset muuttavat kotoa ja pariskunta jää eläkkeelle, he muuttavat taas 

kolmioon. (VATT – työryhmä 2013, 24.) 

Jos jokaisen asuntokaupan yhteydessä verottaja ottaa välistä siivun, perhe 

mahdollisesti pysyttelee pienessä omistuskaksiossaan pidemmän ajan, ja muuttaa 

suoraan neliöön, jossa asutaan elämän loppuun asti. Kaksi muuttoa vähemmän 

tarkoittaisi perheelle pääkaupunkiseudun asunto hinnat huomioon ottaen kevyesti 

10 000 euron säästöä. Tästä seurauksena on kuitenkin se, että perhe asuu aluksi liian 
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pienessä ja tämä jälkeen liian suuressa asunnossa. (VATT – työryhmä 2013, 24 – 

25.) 

Muuttamisen kustannusten nousun seurauksena perheet asuvat aiempaa useammin 

asunnoissa, jotka ovat tulotasoa, perhekokoa tai elämäntilannetta tarkasteltaessa 

turhan suuria tai pieniä tai sopimattomia sijainniltaan. Tutkimustulosten perusteella 

varainsiirtovero vaikuttaa muuttamiseen huomattavalla tavalla. Arvion mukaan 

varainsiirtoveron nosto yhdellä prosenttiyksiköllä vähentää asuntokauppoja 10 - 20 

prosentilla. Jos veron korottaminen vähentää muuttamista, se vähentää samalla myös 

verotuloja ja hyvinvointitappio kasvaa suuremmaksi. Varainsiirtoverosta aiheutuva 

hyvinvointitappio saattaa olla jopa kymmeniä prosentteja kerätystä verotulosta. 

Voidaan siis todeta varainsiirtoveron olevan huomattavan haitallinen tapa kerätä 

verotuloja. (VATT – työryhmä 2013, 25.)          
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Samasta asunnosta kerätään valtion toimesta suurempi määrä veroja, jos se on 

vuokrakäytössä kuin jos se on omistusasuntona. Omistus- ja vuokra-asumisen hinta 

määräytyvät osittain verotuksen perusteella. Yksityinen vuokra-asuminen on 

normaalisti omistusasumista kalliimpaa verotuksen seurauksena. (Korkman et al. 

2009, 91.) 

Ihmisten asumisiin liittyviin valintoihin vaikutetaan verotuksella. Omistusasuminen 

nähdään houkuttelevana siitäkin huolimatta, että se edellyttäisi suuren asuntolainan 

nostamista. Tällä tavalla myös kotitalouksien taloudelliset riskit kasvavat verotuksen 

avulla. Kotitalouden tulojen romahtaessa samanaikaisesti asuntojen hintojen kanssa 

omistusasumiseen liittyvät riskit realisoituvat. (Korkman et al. 2009, 91.) 

Lisäksi yksityiset vuokramarkkinat ovat varsin ohuet omistusasumisen suosimisen 

johdosta. Soveltuvaa vuokra-asuntoa saattaa olla hankala löytää, joten vuokra-

asumisen hinta ei ole ainoa tähän liittyvä kysymys. Seurauksena tästä on myös se, 

että työn perässä muuttaminen on hankalaa monien kotitalouksien osalta. (Korkman 

et al. 2009, 91 – 92.) 

Tilanteen korjaamiseksi omistus- ja vuokra-asumisen verotuksellista epäsuhtaa olisi 

hyvä lähteä muuttamaan molemmista päistä. Keventämällä vuokra-asumisen 

verotusta ja tiukentamalla omistusasumisen verotusta voitaisiin samalla välttää suuret 

tulonjakovaikutukset. Kiinteistöverojen avulla olisi mahdollista paikata menetettyjä 

verotuloja. Nämä verot ovat muutenkin Suomessa suhteellisen matalla tasolla. On 

mahdollista, että yksityinen vuokra-asuminen ja omistusasuminen verotuksellisesti 

tasa-arvoisiksi asumismuodoiksi siten, että kukaan ei joudu kokemaan suuria 

menetyksiä omassa taloudessaan. (Korkman et al. 2009, 92.) 

Kiinteistöverotus kohtelee samalla tavoin sekä vuokra- että omistusasumista, joten se 

ei ole aiheuttamassa epäsuhtaa näiden asumismuotojen välillä. Kiinteistövero ei ole 

sosiaalisesti epäoikeudenmukainen ja se ei aiheuta veropakolaisuutta. Tätä veroa 

korottamalla olisi mahdollista saada lisää liikkumatilaa kuntien talouksiin, eikä 

korotus aiheuttaisi merkittävästi kielteisiä käyttäytymisvaikutuksia. Ekonomistien 
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mielestä kiinteistövero onkin kaiken kaikkiaan varsin kiinnostava vero, mutta 

tavallisten veronmaksajien käsitys asiasta on tyypillisesti toisenlainen.  

Vuokra-asunnon omistaja maksaa pääomatuloveroa valtiolle saamastaan 

vuokratulosta, ja tämä vero on asuntosijoittamisessa merkittävin vero. Vuokratulosta 

voidaan vähentää ennen verojen maksamista kaikki vuokraustoimintaan liittyvät 

kulut, kuten esimerkiksi hoitovastike sekä maksettu kiinteistövero. Yksityiset 

vuokramarkkinat ovat Suomessa varsin ohuet, mikä johtunee osittain siitä, että 

omistusasumista suositaan erilaisin menetelmin varsin voimakkaasti.  

Asuntolainakorkojen verovähennysoikeutta on lähdetty rajaamaan Suomessa viime 

vuosina, ja tarkoituksena on mitä ilmeisimmin tulevaisuudessa täysimittainen 

luopuminen korkovähennysoikeudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että pääomakustannus 

nousee niiden kotitalouksien osalta, jotka rahoittavat asuntonsa ainakin osittain 

asuntolainan avulla. Korkovähennysoikeuden poistamisella voidaan yrittää hillitä 

ylisuurien asuntolainojen nostamista, ja sitä kautta myös asuntojen hintojen nousua. 

Samalla valtio saa lisää tuloja, joita se tarvitsee huonon taloustilanteen aikana.  

Asuntolainan korkovähennysoikeus ei aiheuta omistus- ja vuokra-asumisen välistä 

epäsuhtaa, sillä myös vuokranantaja voi vähentää asuntolainansa korot vuokrasta 

ennen pääomatuloveron maksamista. 

Verojärjestelmän tärkeimmät tehtävät ovat julkisten palvelujen ja tulonsiirtojen 

rahoittaminen. Järjestelmän tulisi olla oikeudenmukainen, eikä se saisi aiheuttaa 

haittavaikutuksia taloudelliseen toimintaan. Veropolitiikan tulisi olla johdonmukaista 

ja verorasituksen tulisi jakautua niin ikään oikeudenmukaisesti. Suomessa viime 

vuosina toteutettu veropolitiikka on ollut ainakin jossain määrin tempoilevaa ja 

veropolitiikka on tästä syystä kritisoitu. Veromuutokset aiheuttavat 

käyttäytymisvaikutuksia, joita ei kritiikin perusteella ole osattu tarpeeksi huomioida. 

Lisäksi hyvä verojärjestelmä tarkoittaa myös sitä, että hyvinvointitappioiden määrä 

on mahdollisimman pieni. 

Eräiden osapuolien mielestä varainsiirtovero on erittäin haitallinen tapa kerätä 

veroja, sillä se estää kotitalouksia muuttamasta silloinkin, kun se olisi kaikilta osin 

järkevää. Tämä myös vähentää asuntokauppoja ja aiheuttaa hyvinvointitappioita. 

Samalla tavoin arvonnousun verottaminen saattaa aiheuttaa hyvinvointitappioita, 
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sillä varallisuuden pitäminen suojaa veron maksamiselta ja pääoma ei tällöin 

välttämättä kohdistu sinne, missä se tuottaisi eniten.     
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