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Tiivistelmä: Raportissa vertaillaan kotitalouden keskeisimpien säästämisvaih-
toehtojen tosiasiallista verorasitusta Suomessa. Verorasitusta mitataan efektiivi-
sellä veroasteella, joka kuvaa verojen suhteellista osuutta sijoituskohteen 
reaalisesta keskimääräisestä tuotosta. Laskelmien mukaan efektiivinen veroaste 
vaihtelee sijoitusmuodoittain huolimatta Suomen pääosin yhtenäiseen verokan-
taan perustuvasta pääomaverotuksesta. Efektiivinen veroaste on monissa tapauk-
sissa korkea, erityisesti jos otetaan huomioon yritystason verotus ja 
varallisuusvero. Matalin tosiasiallinen verorasitus kohdistuu vapaaehtoiseen elä-
kevakuutukseen. Sen veroaste riippuu kuitenkin voimakkaasti sijoittajan ansiotu-
lon rajaveroasteista ja sijoituksen pituudesta. Ankarimmin verotetaan talletusta ja 
osakerahastosijoitusta. Raportissa arvioidaan myös hallituksen veropaketin vai-
kutuksia. Laskelmat osoittavat, että eläkevakuutuksen siirtäminen 
pääomaverotuksen piiriin parantaisi verotuksen tasapuolisuutta ja efektiivisen 
verorasituksen ennakoitavuutta sekä poistaisi verorasituksen 
pitoaikariippuvuuden. Osakesijoituksen verotus kiristyy vain vähän ja 
osakerahastosijoituksen verotus kevenee. 
Asiasanat: Efektiivinen veroaste, pääomatulojen verotus, vapaaehtoinen 

eläkevakuutus, verouudistus 

Abstract: The report analyses the effects of taxation on savings incentives for 
several household savings instruments by calculating effective tax rates. Effec-
tive tax rate is defined as the ratio of taxes to the real pre-tax return on invest-
ment. The analysis shows that despite a broad tax base and a unified flat tax rate 
of 29 % on capital income, there is wide variation in the effective tax rates for 
different assets. In certain cases the effective tax rates are very high despite the 
fairly low nominal tax rate. The assets with the lowest effective tax rates are pri-
vate pension schemes. This is because the contributions to pension funds are al-
lowed to be made out of pre-tax income. The least privileged assets are interest 
bearing assets and shares in mutual funds. The recent proposal by the Finnish 
government, according to which the taxation of private pensions would be moved 
from the sphere of earned income taxation to the sphere of proportional capital 
income taxation is also analysed. We argue that the reform would improve fair-
ness of taxation and predictability of the outcome and reduce dependency of the 
effective tax rate on the length of the holding period. Also, the tax reform pack-
age would cause only a modest increase in the tax burden of corporate shares and 
the position of mutual funds would be improved. 

Key words: Taxation of capital income, private pension schemes, effective 

tax rate, tax reform 



 



Yhteenveto 

Tutkimuksessa vertaillaan kotitalouksien keskeisimpien säästämiskohteiden tosi-
asiallista verorasitusta. Verorasitusta mitataan efektiivisellä veroasteella, joka 
kuvaa verojen osuutta sijoituskohteen reaalisesta, inflaatiolla puhdistetusta brut-
totuotosta. Tutkimuksessa esitellään myös laskelmia hallituksen marraskuussa 
julkistaman veropaketin vaikutuksista säästämisinsentiiveihin. 

Taloudellisen analyysin näkökulmasta säästämisen verotukseen liittyy seuraavat 
keskeiset kysymykset: Onko säästämisen verojen jälkeinen reaalituotto riittävä 
synnyttämään tarpeelliset kannusteet yksilöiden omaehtoiseen varautumiseen 
tuleviin hankintoihin  ja riskeihin? Kohteleeko verotus eri säästämismuotoja riit-
tävän yhdenmukaisesti? Epäneutraali verotus vääristää säästövarojen allokaatio-
ta, estää kilpailua ja heikentää monipuolisen tuotevalikoiman tarjontaa 
rahoitusmarkkinoilla.  

Raportin vertailussa ovat mukana seuraavat sijoituskohteet: vapaaehtoinen eläke-
vakuutus, pankkitalletus, osakerahastosijoitus, suora osakesijoitus, vuokra-
asuntosijoitus ja oma vakituinen asunto.  

Kotitalouden säästöilleen saamat tulot verotetaan Suomessa pääsäännön mukaan 
pääomatuloina suhteellisella 29 %:n verokannalla. Selvimmin tästä yleislinjasta 
poikkeaa vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verokohtelu. Vakuutus-
maksut ovat vähennyskelpoisia tietyissä rajoissa vakuutuksen ottajan ansiotulo-
verotuksessa. Vakuutukseen perustuvat eläke-etuudet sisällytetään vastaavasti 
saajansa veronalaiseen ansiotuloon. Myös oman vakituisen asunnon verokohtelu 
on poikkeava. Asunnon tuoma rahanarvoinen kustannussäästö ja myynnissä saa-
tava luovutusvoitto ovat verovapaita. Muissa sijoituskohteissa efektiivinen vero-
aste on tyypillisesti korkeampi kuin 29 %. Osaltaan tämä johtuu siitä, että 
pääomatulon vero kohdistuu sijoituksen nimellistuottoon eikä reaaliseen inflaati-
on jälkeiseen tuottoon. Käytännössä eroja syntyy myös siitä, että joidenkin koh-
teiden, kuten vuosittaista korkoa tuottavan talletuksen, tuotto verotetaan 
vuosittain, mutta eräiden muiden kohteiden tuotto muodostuu arvonnoususta, 
jonka verotus lykkääntyy tuoton realisointiajankohtaan. Verotuksen lykkäänty-
minen synnyttää sijoittajalle rahanarvoisen edun, joka keventää sijoituksen tosi-
asiallista verorasitusta. Suoralle osakesijoitukselle saatu osinko antaa saajalleen 
oikeuden yhtiöveron hyvitykseen, joka käytännössä eliminoi yhtiötason verorasi-
tuksen. Samaa etua ei liity sijoitusrahaston välityksellä osakemarkkinoille tehtä-
vään sijoitukseen eikä myöskään osaketuottoon, joka saadaan myymällä osake. 

Tutkimuksen laskelmat osoittavat että rajattaessa tarkastelu säästäjän maksamiin 
veroihin (tulovero ja kiinteistövero) ankarimmin verotetaan pankkitalletusta ja 
sijoitusasuntoa. Niiden efektiivinen veroaste on noin 58 prosenttia oletettaessa 
sijoituksen veroja edeltäväksi tuottoasteeksi 4 prosenttia. Sijoitusasunnon vero-



tusta keventää osaltaan se, että osa tuotosta saadaan arvonnousuna, joka verote-
taan viivästetysti vasta luovutuksen tapahduttua. Kiinteistövero puolestaan nostaa 
asuntosijoituksen verorasitusta finanssisijoituksiin verrattuna. Matalin efektiivi-
nen veroaste on vapaaehtoisella eläkevakuutuksella ja vakituisella asunnolla. 
Eläkevakuutuksen efektiivinen veroaste on luvussa 3 raportoitujen laskelmien 
mukaan -43 prosenttia oletettaessa vakuutuksen ottajan rajaveroasteet 45 ja 40 
prosentiksi (pitoaika 10 vuotta, bruttotuotto 4 prosenttia). Oman vakituisen asun-
non efektiivinen veroaste on hieman alle 10 prosenttia. Osakesijoituksen veroaste 
on 23,9 prosenttia 6 prosentin tuottoasteella, yhtiöverotusta ei huomioida. Varal-
lisuusveron havaitaan nostavan osakemarkkinoille tehtävän sijoituksen efektiivis-
tä veroastetta yli kymmenellä prosenttiyksiköllä ja asuntosijoitusten veroastetta 
noin viidellä prosenttiyksiköllä. 

Osakesijoituksia tarkasteltaessa on perusteltua ottaa huomioon myös yhtiövero-
tus. Ankarimmin verotettujen sijoituskohteiden joukkoon nousevat tällöin osake-
rahastosijoitus ja osakesijoitus. Näiden efektiiviset veroasteet ovat kahdeksan 
prosentin bruttotuottoasteella 61 ja 51 prosenttia.  

Raportin luvussa 3.2 tarkastellaan eläkevakuutuksen verotusta tarkemmin ja ar-
vioidaan myös hallituksen veropaketissaan eläkevakuutusten kohteluun ehdotta-
mien muutosten vaikutuksia. Paketissa ehdotetaan vapaehtoisten 
eläkevakuutusten siirtämistä pääomaverotuksen piiriin. Vakuutusmaksut vähen-
nettäisiin pääomatulosta tai alijäämähyvityksenä ansiotulon verosta ja vakuutuk-
seen perustuvat eläke-etuuden verotettaisiin vastaavasti pääomatulona. 
Eläkevakuutussäästämiseen kaavailtu pääomatulomalli olisi kaikille säästäjille 
tasapuolinen ja siksi oikeudenmukainen. Nykyisessä ansiotulomallissa on suuria 
säästäjien välisiä eroja ja suurituloiset saavat pääsääntöisesti suurimman ve-
roedun. Pääomatulomallissa veroetu on yhtä suuri kaikille. Eläkevakuutussäästöt 
ovat pääomatulomallissa käytännössä verovapaita, koska veroina peritään myön-
netty verovähennys tuottoineen ja säästäjä saa vähennystä edeltävän sijoituksen 
tuottoineen verovapaasti. Efektiivinen veroaste on nolla. Nykymallissa säästä-
misajan ja eläkeajan veroaste-erosta aiheutuva veroetu on suhteellisesti suurin 
lyhytaikaisessa säästämisessä. Uudistuksen jälkeen veroetu ei riipu sijoitusajan 
pituudesta. Pääomatulomalliin siirtyminen vähentäisi kannustimia säästää ennen-
aikaista eläkkeelle siirtymistä varten. 

Hallituksen veropaketissa ehdotetaan myös, että yhtiöverokanta alennetaan 26 
prosenttiin, pääomatulon verokanta alennetaan 28 prosenttiin, yhtiöveron hyvi-
tyksestä luovutaan ja noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 70 prosenttia luetaan 
saajan pääomatuloksi. Ehdotukset kiristäisivät suoran pörssiosakesijoituksen ve-
rotusta vain vähän, koska yhtiöveron ja pääomaveron keveneminen kompensoi 
osinkojen kaksinkertaista verotusta. Osakesijoituksen efektiivinen veroaste nou-
sisi 51 prosentista 54 prosenttiin oletettaessa sijoituksen tuottoaste 8 prosentiksi 
ja kun laskelmassa on mukana osakkaan tuloverotus ja yhtiövero. Suomalaisiin 
osakkeisiin sijoittavan rahaston efektiivinen veroaste laskisi samoin oletuksin 61 



prosentista 57 prosenttiin. Korkoa tuottavan sijoituskohteen, ja sijoitusasunnon 
verotus kevenisi vähemmän. 
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1 Johdanto 

Kansantalouden rahoitusjärjestelmän yksi tärkeä tehtävä on tarjota kotitalouksille 
näiden tarpeisiin sopivia keinoja kulutuksen tasaamiseen ja varautumiseen tule-
viin vaikeasti ennakoitaviin menoihin. Hyvin toimiva rahoitusjärjestelmä tarjoaa 
kotitalouksille sijoituksen pituuden, likviditeetin ja riskiominaisuuksien suhteen 
monipuolisen valikoiman erilaisia säästämisvaihtoehtoja. Tuotteita koskevan in-
formaation tulee olla läpinäkyvää ja riittävää. Tämä helpottaa sopivan tuotteen 
löytämistä ja mahdollistaa eri palveluntarjoajien tuotteiden vertailun ja kilpailut-
tamisen. Kilpailu takaa rahoituksen välittämisestä perittävien palkkioiden koh-
tuullisuuden.  

Verotus vaikuttaa monella tavoin kuluttajien säästämispäätöksiin ja rahoitusjär-
jestelmän toimintaan. Korkea reaalituoton verotus heikentää säästämiskannusti-
mia. Epäneutraali verotus vääristää kuluttajien sijoituskohdevalintoja ja 
realisointihetkeen sidottu verotus kannustaa lykkäämään arvonnousun realisoi-
mista synnyttäen pääomien lukitusvaikutuksen. Monimutkainen ja epäneutraali 
verotus heikentää säästämistuotteiden vertailtavuutta ja tuotevalikoiman lä-
pinäkyvyyttä sekä saattaa haitata kilpailua markkinoilla. 

Viime aikojen kehitys on tehnyt rahoitusjärjestelmästä entistä alttiimman vero-
tuksen vääristäville vaikutuksille. Näitä kehityspiirteitä ovat mm. kansainvälis-
tyminen, tekninen kehitys, tuotevalikoiman laajeneminen, rahoitus- ja 
vakuutuslaitosten yhdistyminen ns. finanssitavarataloiksi sekä väestön vaurastu-
minen. Yksi tämän kehityksen ilmentymä on ollut veronäkökohtien painottumi-
nen asiakkaiden neuvonnassa ja tuotteiden markkinoinnissa. 

Pääomatulojen verotus on perustunut Suomessa vuodesta 1993 laajaan veropoh-
jaan ja yhtenäiseen suhteelliseen verokantaan. Poikkeavalla tavalla verotetaan 
mm. vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tuottoa ja omasta vakituisesta asunnosta 
saatavaa taloudellista etuutta. Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut säästäjä 
voi vähentää veronalaisesta ansiotulostaan ja vakuutuksen tuoma eläke-etuus ve-
rotetaan ansiotulona. Vähennysmalli tuo tälle säästämismuodolle selvän ve-
roedun verrattuna muihin tavanomaisiin sijoituskohteisiin. Omistusasunnosta 
maksetaan kiinteistöveroa, mutta asunnon omistamisen tuoma rahanarvoinen 
kustannussäästö sekä mahdollinen luovutusvoitto ovat verovapaita tuloverotuk-
sessa. 

Tarkemmassa analyysissa voidaan havaita lisäksi, että Suomen verotus kohtelee 
yleisemminkin eri sijoituskohteita varsin eri tavoin – huolimatta yhtenäisestä ve-
rokannasta. Mm. osakerahastosta saatu tuotto on kahdenkertaisen verotuksen 
kohteena kun taas suoran osakesijoituksen tuottamaa osinkoa verotetaan yhtiöve-
ron hyvitysjärjestelmän ansioista vain yhteen kertaan. Myös realisointiviiveet ja 
inflaatio vaikuttavat sijoitustuottojen tosiasialliseen verorasitukseen. 
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Tässä tutkimuksessa selvitetään eri sijoitusmuotojen tosiallista verorasitusta. Ai-
hepiiristä on tehty Suomessa hyvin vähän johdonmukaiseen laskentamenetel-
mään perustuvia kvantitatiivisia selvityksiä. Tähän lienevät syynä yhtäältä 
verosäännösten monimutkaisuus ja toisaalta säästämiskohteiden keskinäinen eri-
laisuus. Verorasituslaskelmien keskeinen haaste on ottaa huomioon kaikkien si-
joituksen pitoaikana maksettavien erilaisten verojen yhteisvaikutus. 
Laskumenetelmältä vaaditaan myös joustavuutta hyvin erityyppisten sijoituskoh-
teiden tarkastelemiseksi. Eri verojen synnyttämää kokonaisvaikutusta olisi lisäksi 
kuvattava yksinkertaisella tunnusluvulla, joka avaisi hyödyllisiä näköaloja talou-
dellisille tulkinnoille. 

Tässä tutkimuksessa verorasitusta mitataan laskemalla sijoituskohteen efektiivi-
nen veroaste, jolla tarkoitetaan verojen suhteellista osuutta sijoituskohteen reaali-
sesta keskimääräisestä vuosituotosta. Tarkastelun kohteena on kuusi erilaista 
sijoituskohdetta pankkitalletus, suora osakesijoitus, osakerahastosijoitus, vapaa-
ehtoinen eläkevakuutus, sijoitusasunto ja omassa käytössä oleva asunto. 

Tutkimusraportti on jäsennelty seuraavasti. Luvussa kaksi kuvataan sovellettava 
laskumenetelmä sekä esitellään efektiivisen veroasteen kaavat eri sijoituskohteil-
le. Jaksossa 3.1 esitetään vertailulaskelmia eri sijoitusmuotojen verorasituksesta 
erilaisilla laskentaoletuksilla. Jaksossa pohditaan myös eri taustatekijöiden, kuten 
inflaation ja pitoajan vaikutuksia efektiiviseen varoasteeseen sekä arvioidaan las-
kelmien herkkyyttä oletuksille parametrien arvoista. Jakson 3.1 lopussa arvioi-
daan hallituksen tuoreessa veropaketissa ehdotettujen muutosten vaikutusta 
sijoitusten efektiiviseen veroasteeseen.1 Jaksossa 3.2 nostetaan esiin erityistee-
mana vapaaehtoisen eläkevakuutuksen verokohtelu. Tarkastelun taustalla on hal-
lituksen ehdottama muutos, jonka mukaan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen 
verotus siirrettäisiin pääomaverotuksen piiriin. Jaksossa arvioidaan nykyjärjes-
telmään liittyviä ongelmia ja muutoksen vaikutuksia erilaisten vakuutuksenottaji-
en efektiiviseen veroasteeseen. 

 

                                              
1 Hallituksen kannanotto. Yritys ja pääomatuloverotuksen uudistaminen, 13.11.2003. 
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2 Laskentamenetelmä 

Arvioitaessa verotuksen vaikutuksia investointeihin ja säästämiseen menetelmäl-
lisenä apuvälineenä käytetään usein pääoman efektiivistä veroastetta. Nimellinen 
verokanta saattaa antaa hyvin puutteellista informaatiota tosiasiallisesta verorasi-
tuksesta. Verotaakkaan vaikuttavat verokannan lisäksi mm. inflaatio, veropohjan 
määrittely, useiden verojen kohdistuminen samaan veropohjaan ja veronmaksun 
ajoitus. Efektiivisessä veroasteessa pyritään huomioimaan kaikki nämä tekijät. 
Efektiivisiä veroasteita lasketaan useilla eri tavoilla,2 mutta investointeja tarkas-
televan taloustieteen piirissä vakiintuneen aseman on saavuttanut menetelmäko-
konaisuus, jossa tarkastellaan investoinnin efektiivistä rajaveroastetta (King ja 
Fullerton 1984). Tämä verorasitusmittari kuvaa marginaali-investoinnin tuoton 
reaalista verorasitusta.3 Efektiivinen veroaste määritellään menetelmän piirissä 
seuraavasti: 

(2.1) 
r

sr

ef

−

=τ , 

missä r on yrityksen investoinnin reaalinen veroja edeltävä tuottoaste (tuottovaa-
timus) ja s on rahoittajan saama reaalinen verojen jälkeinen tuottoaste. Näiden 
erotusta kutsutaan verokiilaksi. Efektiivinen veroaste lasketaan suhteuttamalla 
verokiila investoinnin reaaliseen tuottoon r.  

OECD:n julkaisu “Taxation and household saving” esittelee menetelmän laajen-
nuksen kotitalouden säästämiskohteisiin (OECD 1994). Tutkimus rajautuu tar-
kastelemaan henkilöverotuksen vaikutuksia eri säästämismuotojen 
verorasitukseen. Rahoituksen välittäjän ja rahoituksen käyttäjän (yrityksen) vero-
tusta ei siis oteta huomioon. Menetelmä olettaa että kaikkien tarkasteltavien sijoi-
tuskohteiden tuotto ennen veroja vastaa reaalista markkinakorkoa, r. Verojen 
jälkeinen tuottoaste, s, johdetaan mallista, jossa sijoittaja harkitsee yhden euron 
suuruisen lisäsijoituksen tekemistä tiettyyn sijoituskohteeseen.  Sijoitus on juuri 
ja juuri kannattava eli sijoituksesta tulevaisuudessa saadun tuoton ja siitä makset-
tujen verojen erotuksen odotettu nykyarvo vastaa sijoitettua summaa. Tästä tuot-
tojen ja kustannusten yhtälöstä saadaan ratkaistuksi lauseke verojen jälkeiselle 
tuottoasteelle s.  

Suomen osalta OECD:n (1994) tutkimuksessa raportoidaan efektiiviset veroas-
teet seuraaville sijoituskohteille: pankkitalletus, valtion velkakirja, suora osakesi-
joitus, eläkevakuutus ja omassa käytössä oleva omistusasunto. OECD:n 

                                              
2 Ks. mm. Hietala ja Lyytikäinen (2003).  
3 Marginaali-investoinnilla tarkoitetaan minimituottoista lisäinvestointia, jonka verojen jälkeinen tuotto 

juuri ja juuri kattaa investoinnista aiheutuvat menot.   
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laskelmat ovat kuitenkin Suomen osalta vanhentuneet verojärjestelmän muutos-
ten myötä.4 

Poterba (1989) esittelee hieman OECD:n menetelmästä poikkeavan ja samalla 
varsin yksinkertaiselta vaikuttavan tavan johtaa efektiivinen veroaste sijoituskoh-
teelle, jossa tuotto muodostuu pelkästä arvonnoususta. Poterban tavoitteena on 
johtaa realisointiperusteista nimellistä verokantaa vastaava arvonnousun synty-
hetkeen liittyvä reaalinen efektiivinen veroaste (ns. kertymäperusteinen efektiivi-
nen veroaste, accrual equivalent tax rate) ts. myyntivoiton efektiivinen veroaste, 
jonka suuruus heijastaa verotuksen lykkääntymisen tuottamaa rahanarvoista etua. 
Poterban kehittämällä menetelmällä on ainakin kaksi merkittävää etua verrattuna 
OECD:n metodiin. Se on useimmissa sovelluskohteissa OECD:n menetelmää 
yksinkertaisempi. Lisäksi sillä tuotetut efektiivisen veroasteen laskukaavat ovat 
suhteellisen helposti tulkittavia.  

Poterban menetelmää ovat soveltaneet Suomessa aiemmin Kari (1999) vapaaeh-
toisen eläkevakuutuksen verorasituksen tarkasteluun ja Kukkonen (2000) efektii-
visen luovutusvoittoveroasteen tarkasteluun. Myös tässä tutkimuksessa 
sovelletaan Poterban menetelmää.  

Tarkastellaan tilannetta, jossa henkilö sijoittaa T vuodeksi summan V0 johonkin 
sijoituskohteeseen. Sijoitettu summa karttuu vakioisella nimellisellä tuottoasteel-
la i. Efektiivisen veroasteen laskemista varten muodostetaan ensin lauseke, joka 
kertoo, kuinka suuri summa henkilölle jää verojen jälkeen käteen, kun hän reali-
soi sijoituksensa vuonna T. Tätä summaa kutsutaan sijoituksen pääoma-arvoksi.  

Pelkkää arvonnousua tuottavan sijoituskohteen tapauksessa sijoituksen pääoma-
arvo realisointihetkenä on yksinkertaista laskea, koska kaikki kassavirrat (tuotto 
ja verot) toteutuvat vasta realisointihetkenä. Useimmissa sijoituskohteissa kassa-
virtoja on kuitenkin useampana ajanhetkenä. Esimerkiksi eläkevakuutussäästäjä 
saa sijoittamishetkellä hyväkseen verovähennyksen ja realisointihetkellä karttu-
neen summan ansiotulon verolla vähennettynä. Pankkitalletus taas tuottaa korko-
tuloa vuosittain. OECD:n tutkimuksessa kaikki kassavirrat diskontataan 
sijoitushetkeen analyyttisesta mallista määräytyvällä diskonttokorolla. Tässä tut-
kimuksessa oletetaan yksinkertaisesti, että sijoitusaikana saadut tuotot ja verovä-
hennykset sijoitetaan edelleen samaan tarkastelun kohteena olevaan 
sijoituskohteeseen. Eläkevakuutuksessa verovähennys sijoitetaan edelleen eläke-
vakuutukseen ja pankkitalletuksen korko jätetään kasvamaan korkoa korolle. 
Suoran osakesijoituksen ja asuntosijoituksen tapauksessa tämä ei kuitenkaan ole 
mahdollista, koska tuotto- ja verokomponentteja on useita. Näiden sijoituskoh-
teiden osalta oletetaan, että sijoitusaikana realisoituvat tuotot uudelleensijoitetaan 

                                              
4 Lisäksi selvitys perustuu puutteellisiin tietoihin Suomen silloisesta verojärjestelmästä. Mm. vapaehtoi-

sen eläkevakuutuksen verokohtelua koskevia tietoja voi pitää virheellisinä. 
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korolla (1 – τ)i, missä τ on pääomaverokanta ja i on tarkasteltavan sijoituksen 
tuottoaste. 

Esimerkkinä voidaan tarkastella pankkitalletuksen korkotuottoa i, joka verotetaan 
vuosittain lähdeverokannalla τ . Kun oletetaan, että korkotulo jätetään kasva-
maan korkoa korolle, pankkitalletuksen pääoma-arvo on T vuoden kuluttua 

0
])1(1[ Vi
T

τ−+ . Tässä tutkimuksessa sijoituskohteiden pääoma-arvon lausekkeet 

muodostetaan kuitenkin jatkuva-aikaista korkolaskua hyödyntäen. 5  Tällä ratkai-
sulla helpotetaan efektiivisen veroasteen lausekkeiden johtamista ja tulosten ana-
lyyttistä tulkintaa. Pankkitalletuksen pääoma-arvoksi saadaan jatkuva-aikaisella 
korkolaskulla    

(2.2) ])1exp[(
0

iTVV
T

τ−= . 

Mikäli taloudessa on inflaatiota, sijoittajan ostovoima ei kasva yhtä nopeasti kuin 
sijoituksen nimellisarvo, sillä hintataso on realisointihetkellä korkeampi kuin 
sijoitushetkellä. Taloudellisesta näkökulmasta reaalinen, inflaation jälkeinen, 
tuotto on sijoituksen todellista tuottoa. Efektiivistä veroasetta laskiessa tulee siis 
tarkastella verojen osuutta reaalisesta tuotosta. Nimellistuotto voidaan kirjoittaa 
reaalisen tuottoasteen r ja inflaatioasteen π summana (i = r + π). Poterban mene-
telmän ideana on etsiä sellainen reaaliseen tuottoon jatkuvasti kohdistuva veroas-
te, joka tuottaa yhtä suuren verorasituksen kuin sijoituskohteeseen 
todellisuudessa kohdistuvat verot. Muodostetaan nyt pääoma-arvon lauseke sel-
laiselle hypoteettiselle sijoituskohteelle, jossa tuottoaste ja sijoitettu summa ovat 
samat kuin tutkittavassa sijoituskohteessa, mutta veroa maksetaan reaalisesta tuo-
tosta. Tätä sijoituskohdetta kutsutaan vertailusijoitukseksi. Vertailusijoituksen 
pääoma-arvo pitoajalla T on 

(2.3) ]))1exp[((
0

TrVV ef

vert

T πτ +−= . 

Seuraavaksi asetetaan yhtä suuriksi vertailusijoituksen pääoma-arvo ja kiinnos-
tuksen kohteena olevan sijoituskohteen pääoma-arvo (

T

vert

T
VV = ). Tarkasteltavan 

sijoituskohteen efektiivinen veroaste saadaan ratkaisemalla efτ  yhtälöstä. Efek-

tiivinen veroaste on yleisesti 

(2.4) 
rT

VV

r

T
ef

)/ln(
1 0

−+=
π

τ . 

Tämä voidaan myös kirjoittaa muodossa 

                                              
5 Jos esimerkiksi korko on 5 prosenttia, kasvaa 100 euron sijoitus 10 vuodessa vuosittaista korkolaskua 

hyödyntäen arvoon 1,0510*100 = 163 ja jatkuva-aikaisella korkolaskulla arvoon exp(0,05*10)*100 = 165. 
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 (2.5) 
r

sr

r

TVVr T
ef

−

=

−−

=

]/)/[ln(
0

π

τ , 

jossa s on sijoituksen reaalinen verojen jälkeinen tuottoaste.6 Kaavasta (2.5) näh-
dään, että Poterban menetelmällä saatu efektiivinen veroaste on reaalisen tuotto-
asteen suhteellinen verokiila samoin kuin OECD:n (1994) tutkimuksessa. 
Menetelmillä tuotetut veroasteen eivät kuitenkaan vastaa täysin toisiaan, sillä 
sijoituksen verojen jälkeinen tuottoaste s määritetään niissä eri tavalla. 

Sijoituskohteen efektiivisen veroasteen lauseke saadaan sijoittamalla pääoma-
arvon lauseke kaavaan (2.4) tai (2.5). Esimerkiksi pankkitalletuksen efektiivisek-
si veroasteeksi saadaan lauseketta (2.2) ja kaavaa (2.5) hyödyntäen 

(2.6) ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ +
=

r

r

ef

π

ττ , 

josta nähdään mm. efektiivisen veroasteen riippuvuus inflaatiosta. Jos inflaatiota 
ei ole, efektiivinen veroaste vastaa lähdeverokantaa τ. Jos taas taloudessa on in-
flaatiota, efektiivinen veroaste ylittää nimellisen verokannan. Tarkastellaan esi-
merkiksi vuodeksi tehtyä 100 euron pankkitalletusta. Korko on 4 prosenttia ja 
inflaatio on 2 prosenttia. Sijoittaja saa 4 euroa korkotuloa, josta hän maksaa 29 
prosentin lähdeveron eli 1,16 euroa. Inflaation takia sijoitetun 100 euron arvo 
alenee 2 euroa, joten sijoittajan ostovoiman kasvu on vain 2 euroa. Tästä reaali-
sesta tuotosta 1,16 euron vero on 58 prosenttia, joka on sijoituksen efektiivinen 
veroaste. 

Seuraavassa johdetaan efektiivisen veroasteen lausekkeet eräille yleisimmille 
sijoituskohteille. Sijoitus oletetaan kaikissa tapauksissa tehtäväksi omalla pääo-
malla. Sijoitukseen ja sen realisointiin ei liity liikekuluja tai muita transaktiokus-
tannuksia. Tarkastelussa ovat mukana omistajan tuloverotus ja asunnon 
verotusarvon perusteella maksettava kiinteistövero. Sijoittajan varallisuuden ve-
rotusarvon oletetaan jäävän varallisuusverokynnyksen alapuolelle, mistä syystä 
sijoituksella ei ole vaikutusta varallisuusveroon.7 Tuottoaste, inflaatio ja verotus 
oletetaan ajassa muuttumattomiksi.  Lisäksi oletetaan lähtökohtaisesti, että sijoi-
tusten reaalituotto ennen veroja on sama kaikille sijoituskohteille (King-
Fullerton-menetelmän käsitteistössä r-tasapaino). Tästä seuraa edelleen, että ni-
mellinen veroja edeltävä tuotto i on sama kaikille sijoituskohteille. 

Jatkossa käytetään seuraavia symboleita: 

                                              
6 Yhtäläisyys π−= TVVs

T
/)/ln(

0
 nähdään laskemalla, millä sijoituksen sisäisellä reaalisella 

tuottoasteella päädytään pääoma-arvoon 
T

V  eli ratkaisemalla s yhtälöstä 
T

VTsV =+ ])exp[(
0

π . 

7 Luvussa 3 esitetään laskelmia myös tapauksesta, jossa on mukana yhteisövero ja varallisuusvero.  
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T = aika sijoitushetkestä realisointihetkeen (pitoaika) 

t = aika välillä [0, T] 

V = sijoituksen pääoma-arvo 

i = nimellinen tuottoaste = (r + π) 

r = reaalinen tuottoaste = (i – π) 

π = inflaatio 

a = arvonnousun osuus osakkeen tuottoasteesta 

b = arvonnousun osuus sijoitusasunnon tuottoasteesta  

τ = pääomatulon verokanta, lähdeverokanta ja yhteisöverokanta 

τef = efektiivinen veroaste 

τk = kiinteistöveroaste 

τs = ansiotulon rajaveroaste  

τe = eläketulon rajaveroaste 

c = verotusarvon osuus asunnon arvosta 

HMO = hankintameno-olettama  

 

2.1 Vapaaehtoinen eläkevakuutus 

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen vakuutusmaksut ovat vähennyskelpoisia ansio-
tuloverotuksessa tietyin edellytyksin 8500 euroon asti. Realisoitava sijoitus vero-
tetaan eläketulona. Tarkastellaan nyt tilannetta, jossa sijoitettu summa on 
täysimääräisesti vähennyskelpoinen.  

Vakuutusmaksujen vähennyskelpoisuus kasvattaa vakuutussijoittajan sijoitus-
mahdollisuuksia, koska ansiotuloverojen väheneminen vakuutusmaksujen myötä 
lisää sijoittajan käytettävissä olevaa tuloa. Olkoon henkilön käytettävissä oleva 
tulo on K euroa. Hän on valmis uhraamaan eläkevakuutukseen sen verran, että 
hänelle jää kulutukseen K – V0 euroa. Ansiotulon rajaveroaste on τs. Sijoittaja voi 
verovähennyksen ansiosta itse asiassa sijoittaa summan V0 /(1- τs). Tästä sum-
masta hän saa verovähennystä τs* V0 /(1 – τs) euroa, jolloin hänen käytettävissä 
oleva tulonsa on sijoituksen jälkeen haluttu K – V0 euroa.  

Eläkevakuutukseen sijoitettu summa V0/(1 – τs) voidaan jakaa sijoittajan omalla 
pääomalla tehtyyn sijoitukseen V0 ja vähennyksestä aiheutuvalla veroluotolla 
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tehtyyn sijoitukseen τsV0 /(1 – τs). Tämä on tärkeää efektiivistä veroastetta tulkit-
taessa. 

Eläkevakuutukseen sijoitettu summa V0/(1 – τs) karttuu nimellisellä tuottoasteella 
i = r + π. Nostetusta eläkkeestä maksetaan eläketulon veroa τe. Oletetaan, että 
sijoitettu summa realisoidaan yhdessä osassa hetkellä T. Eläkevakuutuksen pää-
oma-arvo voidaan nyt kirjoittaa 

 (2.7) )exp(
)1(

)1( 0
iT

V
V

s

eT

τ

τ

−

−= . 

Sijoittamalla pääoma-arvon lauseke kaavaan (2.5) saadaan eläkevakuutuksen 
efektiivinen veroasteeksi 

(2.8) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

−

−
=

e

s

ef
rT τ

τ

τ

1

1
ln

1
. 

Luonnollisen logaritmin ominaisuuksien perusteella nähdään, että efektiivinen 
veroaste on negatiivinen, jos rajaveroaste on matalampi eläkeaikana kuin säästä-
misaikana. Tässä tapauksessa verottaja ei peri kokonaan takaisin veroluoton 
osuutta sijoituksesta, joten sijoittajalle jää käteen veroluottoa edeltävä omalla 
pääomalla tehty sijoitus verovapaine tuottoineen ja lisäksi osa veroluotosta ja sen 
tuotosta. Jos rajaveroasteet ovat samat, hetkellä T maksettava vero vastaa täsmäl-
leen vähennyksen synnyttämää veroluotto ja sen tuottoa. Sijoittajalle jää omalla 
pääomalla tehty sijoitus ja sen tuotto verovapaana, joten efektiivinen veroaste on 
nolla. Efektiivinen veroaste on positiivinen, jos ansiotulon rajaveroaste on eläke-
aikana korkeampi kuin säästämisaikana. Tällöin verona peritään veroluoton li-
säksi osa sijoittajan oman pääoman tuotosta. Seuraava esimerkki havainnollistaa 
tilannetta: 

Tarkastellaan henkilöä, joka säästää 100 euroa vapaaehtoiseen eläkevakuutuk-
seen. Rajaveroaste säästämisaikana on 40 %, siten sijoitetusta summasta 60 € on 
sijoittajan omaa pääomaa ja 40 € verovähennyksestä aiheutuvaa veroluottoa. Si-
joitettu summa kaksinkertaistuu nostohetkeen mennessä 200 euroon. Tästä 120 
euroa on sijoittajan oman pääoman osuutta ja 80 euroa veroluoton osuutta. 

1) Jos eläkeajan rajaveroaste on sama 40 % kuin säästämisajan rajaveroaste, 
sijoittaja maksaa 200 eurosta veroa 80 euroa, joka vastaa veroluoton 
osuutta karttuneesta summasta. Hänelle jää käteen 120 euroa – sama 
summa, jonka hän olisi saanut sijoittaessaan 60 euron oman pääoman ve-
rovapaasti. 

2) Jos eläkeajan rajaveroaste on 30 %, henkilölle jää käteen 140 euroa. Kä-
teen jäävä summa on suurempi kuin, jos hän olisi sijoittanut 60 euron 
oman pääoman verovapaasti. 
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3) Jos eläkeajan rajaveroaste on 50 %, henkilölle jää käteen vain 100 euroa. 
Veroina peritään tällöin veroluoton lisäksi 20 euroa henkilön oman pää-
oman tuotosta. 

2.2 Osakerahastosijoitus 

Osakerahastojen osalta tarkastellaan osakerahaston kasvuosuutta, josta ei makse-
ta vuosittaista tuottoa sijoittajalle. Osakerahaston myyntivoitto verotetaan pää-
omatulon verokannalla τ. Verotettava myyntivoitto lasketaan siten, että sijoittaja 
saa vähentää rahasto-osuuksien myyntihinnasta joko ostohinnan V0 tai hankinta-
meno-olettaman HMO. Hankintameno-olettama on alle 10 vuoden sijoituksissa 
20 prosenttia myyntihinnasta ja vähintään 10 vuoden sijoituksissa 50 prosenttia 
myyntihinnasta. Sijoittajan oletetaan nyt valitsevan hänelle edullisemman vaihto-
ehdon. Rahastosijoituksen pääoma-arvo on tällöin 

(2.9) )],max()exp([)exp(
000
HMOViTViTVV

T
−−= τ . 

Oikean puolen ensimmäinen termi on rahasto-osuuden myyntihinta ja toinen 
termi on myyntivoiton vero. Myyntihinta määrätään olettaen, että rahaston osa-
kesalkun tuottoaste on i.  

Hyödyntämällä kaavaa (2.5) saadaan rahastosijoituksen efektiiviseksi veroas-
teeksi 

(2.10) 
rT

VHMOViTiT o
ef

]/),max()exp()1ln[(
0

ττ

τ

+−−

= . 

Tämän lausekkeen perusteella voidaan osoittaa mm., että efektiivinen veroaste on 
sitä korkeampi, mitä suurempi on inflaation ja reaalituoton suhde. Tämä johtuu 
siitä, että myyntivoiton veroa maksetaan nimellisestä myyntivoitosta huomioi-
matta inflaatiota. Lisäksi efektiivinen veroaste pienenee pitoajan pitkittyessä, 
koska arvonnousun verotuksen lykkääntymisestä aiheutuu sijoittajalle etua. 

2.3 Suora osakesijoitus 

Suoran osakesijoituksen myyntivoittoa verotetaan samoin kuin osakerahastosijoi-
tuksen. Myyntivoittoa laskettaessa osakas saa vähentää myyntihinnasta joko os-
tohinnan sekä kulut tai hankintameno-olettaman. Osinkotuotto on veronalaista 
pääomatuloa. Osakas saa kuitenkin suoran osakesijoituksen tapauksessa yhtiöve-
ron hyvityksen, joka korvaa osakkaalle yhtiön voitosta maksetun yhtiöveron.  

Osakesijoituksen tuottoaste i jaetaan arvonnoususta johtuvaan komponenttiin ja 
osingoista johtuvaan komponenttiin. Osakkeen hinnan kasvuaste on ai, jolloin V0 
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suuruisen osakesijoituksen osakkeiden hinta vuonna t on V0exp(ait).8 Sijoittajan 
saamat osinkotulot oletetaan vakioiseksi osuudeksi osakkeen arvosta. Osinkotu-
loja käsitellään nyt jatkuvana osinkovirtana (1 – a)iV0exp(ait). Osinkotulot pro-
longoidaan9 sijoituksen hetken T pääoma-arvoon korolla (1 – τ)i.   

Osakesijoituksen pääoma-arvo voidaan kirjoittaa seuraavasti: 

(2.11) 

∫ −−−+−−=

T

T
dttTiaitiVaHMOVaitVaitVV

0

0000
)]()1exp[()exp()1()],max()exp([)exp( ττ

 

Ensimmäinen termi on osakkeiden markkina-arvo realisointihetkellä T ja toinen 
termi on myyntivoiton vero. Integraalilauseke kertoo aikavälillä [0 – T] saadun 
osinkovirran arvon sijoittajalle hetkellä T. 

 Kuva 2.1 havainnollistaa osinkovirran hetken T arvon laskemista. Alempi käyrä 
kertoo osinkovirran suuruuden kullakin ajanhetkellä. Käyrä nousee, koska osinko 
oletettiin vakio-osuudeksi osakkeen hinnasta, joka kasvaa. Käyrän alapuolisen 
alueen A pinta-ala kertoo ajalla 0 – T saatujen osinkotulojen summan. Pinta-ala A 
voidaan laskea integroimalla osinkovirran käyrä. Sijoituksen alkuvaiheessa saa-
dut osingot ehtivät kasvaa korkoa pitkän aikaa ennen realisointihetkeä. Niiden 
arvo on siis hetkellä T huomattavasti korkeampi kuin osingon irtoamishetkellä. 
Lähellä realisointihetkeä saadut osingot ehtivät karttua vain vähän. Kuvan ylempi 
käyrä kertoo kullakin hetkellä saadun osingon arvon hetkellä T. Osinkovirran 
kokonaisarvo hetkellä T on ylemmän käyrän alapuolinen pinta-ala A + B, joka 
voidaan laskea kaavan (2.11) mukaisena integraalina. 

                                              
8 Tutkimuksessa oletetaan, että osakkeen arvonnousu aiheutuu puhtaasti voiton jättämisestä yritykseen. 

Arvostuskerroin on lisäksi yksi eli yhden voittoeuron jättäminen yritykseen nostaa välittömästi osakekan-
nan markkina-arvoa yhdellä eurolla. 
9 Prolongoinnilla tarkoitetaan tänään saadun tai maksetun rahasumman tulevaisuuden arvon laskemista. 

Esimerkiksi tänään saadun 100 euron arvo vuoden kuluttua on 5 prosentin korolla laskettuna 105 euroa.  
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Kuva 2.1. Osinkovirta ja sen arvo hetkellä T. 

T

Osinkovirta

Kunkin hetken osingon arvo vuonna T

A

B

Aika

€

 
 

Kun kaavan (2.11) integraali lasketaan, saadaan pääoma-arvon lauseke muotoon 

(2.12) 

)])1exp(()[exp(
)1(

1
)],max()exp([)exp(

0000
iTaiT

a

a
VHMOVaiTVaiTVV

T
τ

τ

τ −−

−−

−
+−−=

 

Tällä lausekkeella osakesijoituksen pääoma-arvo voidaan laskea halutuilla ole-
tuksilla, joten myös efektiivinen veroaste voidaan laskea kaavaa (2.5) hyödyntä-
en.10 

Osakesijoituksen verorasitus koostuu luovutusvoiton verosta ja osinkoveroista. 
Osakesijoituksen tuotosta arvonnoususta johtuva osa verotetaan vasta tulevaisuu-
dessa, kun osakkeet myydään. Tästä veronmaksun lykkääntymisestä seuraa osa-
kesijoittajalle rahanarvoinen korkoetu. Hän voi esim. sijoittaa maksamatta jäävän 
veron verran rahaa. Tämä korkoetu vähentää efektiivistä verorasitusta. Koska 
korkoedun arvo on ajan myötä kasvava, osakesijoituksen efektiivinen veroaste 
laskee pitoajan pitkittyessä.  

                                              
10 Lausekkeen (2.12) oikean puolen viimeinen termi on muotoa 0/0, kun a = (1 – τ). Tämän termin raja-

arvo pisteessä a = (1 – τ) voidaan laskea hyödyntämällä l’Hospitalin sääntöä. Raja-arvoksi saadaan 

V0iTτexp[(1 – τ)iT]. 
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2.4 Asuntosijoitus 

Asuntosijoituksen efektiivinen veroaste lasketaan erikseen sijoitusasunnolle ja 
omalle vakituiselle asunnolle. 

Asuntosijoituksen tuottoaste i jaetaan hinnannoususta johtuvaan komponenttiin 
bi ja vuokrakomponenttiin (1 – b)i. Vuokra oletetaan vakioiseksi osuudeksi 
asunnon hinnasta – samalla tavalla kuin osinko osakkeen hinnasta. Sijoituksen 
pitoaikana saadun vuokravirran ja maksetun kiinteistöverovirran arvo realisointi-
hetkellä lasketaan samoin kuin osinkovirran arvo edellisessä kappaleessa. Vuokra 
kiinteistöveron vähentämisen jälkeen oletetaan sijoitettavaksi kohteeseen, jossa 
se kasvaa korkoa tuottoasteella (1 – τ)i. Asuntokaupan tekoon liittyviä veroja ei 
oteta huomioon. 

1) Sijoitusasunto, joka annetaan vuokralle 

Sijoitusasunnon pääoma-arvo muodostuu myyntihinnasta ja vuokratulosta. 
Myyntivoitosta ja vuokratulosta maksetaan pääomatulon vero. Lisäksi asuntosi-
joittaja maksaa kiinteistöveroa. Asunnon verotusarvon ja asunnon käyvän hinnan 
suhdetta kuvataan c:llä. Sijoitusasunnon pääoma-arvo voidaan kirjoittaa seuraa-
vasti: 

(2.13) 

dttTibitcV

dttTibitiVbHMOVbiTVbiTVV

T

k

T

T

)]()1exp[()exp(

)]()1exp[()exp()1)(1()],max()exp([)exp(

0

0

0

0000

−−−

−−−−+−−=

∫

∫

ττ

τττ

 

Oikean puolen ensimmäinen termi on asunnon myyntihinta hetkellä T. Toinen 
termi on myyntivoitosta maksettava vero. Ensimmäinen integraali kuvaa vuokra-
virran ja jälkimmäinen kiinteistöverovirran arvoa realisointihetkellä. 

Pääoma-arvon lauseke saadaan muotoon 

(2.14) 

]})1exp[(){exp(
)1(

)1)(1(

)],max()exp([)exp(
0000

iTbiT
b
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T
τ

τ

τ

τ

τ −−

−−

−−−
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jota voidaan hyödyntää efektiivisen veroasteen laskemiseen kaavalla (2.5).11 

2) Omassa käytössä oleva asunto 

Omassa käytössä olevan asunnon verotus poikkeaa sijoitusasunnosta siten, että 
laskennallinen vuokratuotto on verovapaata. Myöskään myyntivoiton veroa ei 
tarvitse maksaa, jos on asunut asunnossa yli kaksi vuotta. Omassa käytössä ole-
van asunnon pääoma-arvo saadaan poistamalla nämä verot sijoitusasunnon pää-
oma-arvon lausekkeesta, jolloin pääoma-arvo on 

(2.15) 

dttTibitcV

dttTibitiVbbiTVV

T

k

T

T

)]()1exp[()exp(

)]()1exp[()exp()1()exp(

0

0

0

00

−−−

−−−+=

∫

∫

ττ

τ

 

joka yksinkertaistuu muotoon 

(2.16) ]})1exp[(){exp(
)1(

)1(

)exp(

int

00
iTbiT

b

i

c
b

VbiTVV

ki

T
τ

τ

τ

−−

−−

−−

+= . 

Tätä muotoa voidaan käyttää efektiivisen veroasteen laskemisessa. 

                                              
11 Kaavan (2.17) oikean puolen kolmannen termin raja-arvo, kun b = (1-τ), on V0iTexp[(1–τ)τ – cτk/i].   
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3 Tulokset  

Seuraavassa esitetään laskelmia eri sijoituskohteiden efektiivisistä veroasteista. 
Laskelmissa hyödynnetään luvussa 2 johdettuja kaavoja. Jaksossa 3.1 keskitytään 
eri sijoitusmuotojen vertailuun. Jakson lopussa tuodaan lisäksi esiin havaintoja 
hallituksen tuoreen veropaketin vaikutuksista. Jaksossa 3.2 tarkastellaan eläkeva-
kuutuksen verorasitusta nykyisessä ansiotulomallissa ja hallituksen ehdottamassa 
pääomatulomallissa.   

3.1 Efektiivisen verorasituksen vertailu  

Seuraavassa esitettävät laskelmat perustuvat luvussa 2 johdettuihin efektiivisen 
veroasteen kaavoihin. Tarkastelun yksi keskeinen oletus on se, että sijoituksen 
bruttotuottoaste ennen sijoittajan veroja on sama kaikissa sijoituskohteissa. Las-
kelmia esitetään seuraavassa kolmella nimellistuottoasteella 4, 6 ja 8 prosenttia. 
OECD:n laajan tutkimuksen tavoin huomion pääkohteena tässäkin tutkimuksessa 
ovat sijoittajan maksamat verot. Tällä rajauksella rahoituksen välittäjän ja käyttä-
jän verot jäävät ottamatta huomioon. Yhteisövero muodostaa kuitenkin yhden 
tärkeän osan osakesijoituksen kokonaisverorasituksesta ja siksi jakson lopussa 
esitetään myös laskelmia joissa yhteisövero on mukana (kuva 3.2).  Samassa yh-
teydessä poiketaan myös yhtenäisen bruttotuoton oletuksesta. Tuottoaste porras-
tetaan siten, että talletuksen nimellistuotoksi oletetaan 4 prosenttia, 
asuntosijoituksen 6 prosenttia ja osakesijoituksen 8 prosenttia. Laskelmien muut 
oletukset ovat seuraavat: 

Laskentaoletukset: 

Pitoaika ( T ) 10 vuotta 

Arvonnousun osuus osakkeen tuotosta ( a ) 0,64 

Arvonnousun osuus asunnon tuotosta ( b ) 0,4 

Nimellinen tuottoaste ( i ) muuttuu 

Inflaatio ( π ) 0,02 

Pääomatulon veroaste ( τ ) 0,29 

Verotusarvon osuus asunnon arvosta ( c ) 0,3 

Kiinteistöveroaste ( τk ) 0,0036 

ELÄKEVAKUUTUS 1   

   Rajaveroaste säästämisvaiheessa ( τs ) 0,45 

   Rajaveroaste eläkevaiheessa ( τe ) 0,4 

ELÄKEVAKUUTUS 2   

   Rajaveroaste säästämisvaiheessa ( τs ) 0,4 

   Rajaveroaste eläkevaiheessa ( τe ) 0,45 

 

Arvonousun osuus osakkeen tuotosta on laskelmissa 64 prosenttia. Arvio perus-
tuu pelkkää arvonnousua kuvaavan HEX25-hintaindeksin ja osinkotuoton huo-
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mioivan HEX25-tuottoindeksin kehityksen tarkasteluun. Tuottoindeksin nousua 
huhtikuusta 1991 huhtikuuhun 2003 vastaa 8,1 prosentin tasainen kasvuaste. Hin-
taindeksillä vastaava kasvuaste on 5,2 prosenttia, joka on 64 prosenttia tuottoin-
deksin kasvuasteesta. Arvonnousun osuutta asuntosijoituksen tuotosta on 
vaikeampi arvioida. Osuudeksi valittiin 40 prosenttia, koska vuokran suhteellinen 
merkitys asuntosijoituksessa arvioitiin suuremmaksi kuin osinkojen merkitys 
osakesijoituksessa. 

Vakituiseen asumiseen käytettävän rakennuksen kiinteistöveroaste on kunnasta 
riippuen 0,22 – 0,5 prosenttia. Kiinteistöveroasteeksi valittu 0,36 prosenttia on 
tämän vaihteluvälin keskiarvo. Verotusarvon oletetaan olevan 30 prosenttia 
asunnon myyntihinnasta. 

Inflaatio-oletus on Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitteen mukainen. 

Kuvassa 3.1 vertaillaan efektiivistä verorasitusta eri sijoituskohteissa kolmella eri 
nimellisellä tuottoasteella. Osakesijoituksia rasittavaa yhtiöverotusta ei oteta 
huomioon. Kevyimmin verotettu sijoituskohde on vapaaehtoinen eläkevakuutus, 
kun rajaveroaste on eläkeaikana alempi kuin säästämisaikana. Negatiivinen efek-
tiivinen veroaste merkitsee sitä, että verojen jälkeinen reaalituotto on korkeampi 
kuin veroja edeltävä. Myös omassa käytössä oleva asunto on verotuksellisesti 
hyvin edullinen sijoituskohde, koska myyntivoittoa ja laskennallista vuokratuot-
toa ei veroteta. Ankarimmin verotetaan pankkitalletusta ja sijoitusasuntoa.  

Kuva 3.1. Efektiivinen veroaste eri sijoituskohteissa ( nimellistuotto 4, 6 tai 8 

prosenttia). 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

E
fe

k
ti

iv
in

e
n

 v
e
r
o

a
s
te

 %

Tuottoaste 4 % 58,0 50,2 33,3 -43,5 43,5 60,2 10,8

Tuottoaste 6 % 43,5 35,1 23,9 -21,8 21,8 42,9 8,8

Tuottoaste 8 % 38,7 26,1 20,4 -14,5 14,5 36,9 8,8

Pankkit

alletus

Osaker

ahasto
Osake

Eläkeva

kuutus 

1

Eläkeva

kuutus 

2

Sijoitus

asunto

Oma 

asunto

 



 16 

 

Kuvan 3.1 laskelmissa ei huomioida varallisuusveroa, koska vain harvat sijoitta-
jat maksavat sitä. Varallisuusvero voidaan tuoda laskelmiin mukaan samoin kuin 
kiinteistövero (ks. kappale 2.4). Varallisuusveroa maksavan sijoittajan efektiivi-
set veroasteet ovat kuvan 3.1. veroasteita huomattavasti korkeammat siten, että 6 
prosentin tuottoasteella efektiivinen veroaste on osakesijoituksessa 37,7 %, osa-
kerahastosijoituksessa 50,9 %, sijoitusasunnossa 47,7 % ja omassa asunnossa 
14,0 %. Varallisuusvero nostaisi siis osakesijoitusten efektiivistä veroastetta n. 
15 prosenttiyksiköllä ja asuntosijoitusten veroastetta n. 5 prosenttiyksiköllä. 
Pankkitalletus ja eläkevakuutus eivät ole veron alaista varallisuutta.  

Efektiivinen veroaste on pääomatuloveron alaisissa sijoituskohteissa yleensä 
korkeampi kuin pääomatulon 29 prosentin verokanta. Syynä tähän on se, että 
pääomatuloveroa maksetaan sijoituksen nimellisestä tuotosta, joka on korkeampi 
kuin reaalinen inflaation jälkeinen tuotto. Osakkeiden ja osakerahaston efektiivi-
nen veroaste on korkeammilla tuottoasteilla alle 29 %, koska yhtiöveroa ei otettu 
huomioon. Osakerahaston verotus on kevyempää kuin saman tuottoasteen pank-
kitalletuksen, koska tuoton verotus lykkäytyy realisointihetkeen. Osakesijoitus on 
vertailussa kevyesti verotettu lykkäytymisedun ja osinkojen verovapauden ansi-
osta. 

Osakerahaston efektiivinen veroaste on korkeampi kuin suoran osakesijoituksen, 
koska säästäjä maksaa osakerahastoon kasautuvista osingoista myyntivoiton ve-
ron, kun taas suorassa osakesijoituksessa osingot ovat yhtiöveron hyvityksen an-
siosta verovapaita. Hyvin korkean tuottoasteen tai pitkän pitoajan tapauksessa 
osakerahasto saattaa kuitenkin olla verotuksellisesti edullisempi. Osinkojen ku-
muloituminen rahasto-osuuden arvoon nostaa hankintameno-olettaman ostohin-
nan yli aiemmin kuin suorassa osakesijoituksessa, mikä keventää rahaston 
verorasitusta. Osakerahastoilla on suoraan osakesijoitukseen verrattuna verotuk-
sellinen etu myös, koska rahaston tasolla ei makseta myyntivoiton veroa vaan se 
lykkääntyy hetkeen, jolloin sijoittaja realisoi sijoituksensa. Tätä etua ei otettu 
huomioon laskelmissa. 

Kiinteistöveron merkitys asuntosijoituksen verorasituksessa on vähäinen. Oman 
asunnon efektiivinen veroaste aiheutuu suurimmaksi osaksi siitä, että laskennal-
linen vuokratuotto oletetaan sijoitettavaksi pääomaveron alaiseen korkoa tuotta-
vaan kohteeseen. 

Osakesijoituksia tarkasteltaessa on perusteltua ottaa huomioon myös yhtiövero-
tus. Kuvassa 3.1 vertailtiin efektiivistä verorasitusta, kun sijoittajan saama nimel-
listuotto on sama eri sijoituskohteissa. Kuvassa 3.2 pyritään tekemään 
realistisempi vertailu, asettamalla eri sijoituskohteille eri tuottoasteet ja huomi-
oimalla yhtiövero. Näin saadaan myös esille hallituksen veropaketin mukaisen 
yritys- ja pääomaverotuksen muutosten vaikutus efektiiviseen verorasitukseen. 
Varallisuusveroa ei huomioida. Hallituksen veropaketissa ehdotetaan, että yhtiö-
verokanta alennetaan 26 prosenttiin, pääomatulon verokanta alennetaan 28 pro-
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senttiin, yhtiöveron hyvityksestä luovutaan ja noteeratun yhtiön jakamasta osin-
gosta 70 prosenttia luetaan saajan pääomatuloksi. 

Kuva 3.2. Hallituksen veropaketin vaikutus efektiiviseen veroasteeseen.  
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Ehdotukset kiristäisivät suoran pörssiosakesijoituksen verotusta vain vähän, kos-
ka yhtiöveron ja pääomaveron keveneminen kompensoi osinkojen kaksinkertais-
ta verotusta. Osakesijoituksen efektiivinen veroaste nousisi 51 prosentista 54 
prosenttiin oletettaessa sijoituksen tuottoaste 8 prosentiksi ja kun laskelmassa on 
mukana osakkaan tuloverotus ja yhtiövero. Suomalaisiin osakkeisiin sijoittavan 
rahaston efektiivinen veroaste laskisi samoin oletuksin 61 prosentista 57 prosent-
tiin. Korkoa tuottavan sijoituskohteen, ja sijoitusasunnon verotus kevenisi vä-
hemmän. 

3.2 Eläkesäästämisen efektiivinen verorasitus ansiotulomallissa ja 

pääomatulomallissa 

Vapaaehtoisten eläkevakuutusten verotuksessa on kaavailtu siirtymistä nykyises-
tä ansiotulomallista (AT-malli) pääomatulomalliin (POT-malli). Pääomatulomal-
lissa eläkesäästöt olisivat vähennyskelpoisia pääomatuloverotuksessa tai 
alijäämähyvitysjärjestelmän kautta ansiotuloverotuksessa siten, että ansiotulove-
rosta vähennetään pääomatulon verokannan mukainen osuus säästösummasta. 
Vakuutuksen tuomasta eläke-etuudesta maksettaisiin pääomatuloveroa. Pääoma-
tulomallissa verovähennys olisi nykymallia pienempi, mutta toisaalta myös elä-
kevakuutusäästöihin perustuvan eläke-etuuden verotus kevenisi.  
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Seuraavassa tarkastellaan marginaalisen lisäsijoituksen efektiivistä verorasitusta 
nykyisessä ansiotulomallissa ja ehdotetussa pääomatulomallissa. Alaluvussa 2.1 
todettiin, että eläkevakuutuksen efektiivinen veroaste riippuu säästäjän rajavero-
asteista säästämisaikana ja eläkeaikana. Palkkatulon verotus on progressiivista ja 
rajaveroaste nousee tulojen myötä. Eläketulon rajaveroaste ei nouse tasaisesti 
vaan vaihtelee voimakkaasti. Rajaveroaste on korkea eläketulovähennyksen pois-
tuma-alueella n. 7500–16000 euroa.12 Tämän jälkeen rajaveroaste laskee ja alkaa 
uudelleen nousta, kun valtion tuloveron progressio alkaa purra.  

Kuva 3.3. Palkkatulon ja eläketulon marginaaliveroasteet. 
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Lähde: Valtiovarainministeriö. 

 

Kuviossa 3.4 tarkastellaan eläkesäästön efektiivistä veroastetta neljällä palkkata-
solla (20 000, 30 000, 40 000 ja 60 000 euroa) lisäsäästöä edeltävän eläkkeen 
tason vaihdellessa. Kuhunkin palkkatasoon liittyvien eläketasojen alarajaksi ole-
tetaan tässä 40 prosenttia palkasta ja ylärajaksi palkka + 10 000 euroa. Kuvasta 
nähdään, että verorasitus vaihtelee voimakkaasti palkka- ja eläketason mukaan.  

Ansiotuloverotukseen perustuva eläkevakuutusten verotus on pääsääntöisesti 
edullisempi suurituloisille kuin keski- ja pienituloisille. 20 000 ja 30 000 euron 
palkkatasolla efektiivinen veroaste on lähestulkoon aina positiivinen ja saattaa 
olla jopa korkeampi kuin normaalissa rahastosijoituksessa (35,1 %) tai korkoa 
tuottavassa sijoituksessa (43,5 %). 60 000 euron palkkatasolla efektiivinen vero-
aste on hyvin suuria eläketasoja lukuun ottamatta negatiivinen. Jos eläkevakuu-
tussäästöä edeltävä eläke on esimerkiksi puolet palkkatasosta, on efektiivinen 

                                              
12 Täyden eläketulovähennyksen määrä lasketaan siten, että luvulla 1,37 kerrotun täyden kansaneläkkeen 

määrästä vähennetään täyden perusvähennyksen määrä. Jos henkilön puhdas ansiotulo ylittää täyden 

eläketulovähennyksen määrän, eläketulovähennystä pienennetään 70 prosentilla ylimenevästä osasta. 
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veroaste 20, 30, 40 ja 60 tuhannen euron palkkatasoilla 28 %, 46 %, -20 % ja -54 
%. Pääomatulomallissa efektiivinen veroaste on kaikilla säästäjillä tulotasosta 
riippumatta nolla, mikäli pääomatulovero pysyy muuttumattomana. Eläkevakuu-
tussäästäjä nauttii siis uudessakin mallissa huomattavasta veroedusta. Uusi malli 
on oikeuden mukainen, koska säästäjiä kohdellaan tasavertaisesti. Pääomatulo-
mallissa myös verotuksen tason ennakoitavuus paranisi, koska nykymallissa lisä-
sijoituksen verotuksen ennakointi vaatii tietoa tulevasta eläkkeen tasosta ja 
ymmärrystä lisäeläkkeen rajaveroasteesta. 

Kuva 3.4. Eläkevakuutuksen efektiivinen veroaste eri palkka- ja eläketasoilla 

(nimellistuotto 6 % ja pitoaika 10 vuotta). 
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AT-mallissa efektiivinen veroaste riippuu myös sijoituksen pitoajasta siten, että 
se saattaa olla voimakkaasti negatiivinen tai positiivinen lyhyillä pitoajoilla, mut-
ta lähenee ajan myötä nollaa (ks. kuva 3.5). Säästäjä, jolla tuleva eläketulon raja-
veroaste on matalampi kuin ansiotulon rajaveroaste säästämisaikana, saa 
osakseen kertaluonteisen edun, joka syntyy siitä, että verottaja ei peri kokonaan 
takaisin vähennyksen muodossa annettua veroluottoa. Jos henkilön rajaveroaste 
säästämisaikana on esimerkiksi 50 % ja eläkeaikana 40 %, hän saa sijoittamal-
leen omalle pääomalle 20 prosentin kertaluonteisen tuoton. Pitoajan kasvaessa 
tämä rajaveroasteiden erosta aiheutuva etu jakautuu useammalle vuodelle ja vas-
taa pienempää vuosittaista tuottoastetta.13 AT-mallissa säästämisen verokannus-

                                              
13 Olkoon henkilön sijoittama oma pääoma 100 euroa. Verovähennyksen ansiosta hän sijoittaa 200 euroa, 

josta peritään nostovuotena veroa 80 euroa. Käteen jää 120 euroa, joten veroaste-erosta aiheutuu 20 pro-

sentin tuotto. Kahden vuoden pitoajalla 20 euron hyöty vastaa enää 9,5 prosentin vuosituottoa. 
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tin on siis useilla henkilöillä suurin lähellä eläkeikää. POT-mallissa verokannus-
tin ei riipu sijoituksen pitoajasta. 

Kuva 3.5 Efektiivisen veroasteen riippuvuus ajasta (nimellistuotto 6 %). 
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Lopuksi tarkastellaan vielä kärjistettyä tapausta, jossa henkilö suunnittelee jää-
vänsä ennenaikaiselle eläkkeelle pelkästään vapaaehtoisten eläkevakuutussäästö-
jensä turvin. Säästöihin perustuva eläke-etuus on säästäjälle verovapaata tuloa 
eläketulovähennyksen enimmäismäärän mukaiseen n. 7500 euron eläketasoon 
asti. Kyseisen varhaiseläkettä säästävän henkilön efektiivinen veroaste on siis 
voimakkaasti negatiivinen, kunnes eläke saavuttaa tämän rajan. Kun 7500 euron 
raja on saavutettu, nousee lisäsijoituksen efektiivinen veroaste. Keskimääräinen 
verorasitus pysyy kuitenkin hyvin alhaisena.  

Kuvassa 3.6 esitetään verojen ja maksujen osuus vuosieläkkeestä 50 000 euron 
eläkkeeseen asti. Nykyinen AT-malli on varhaiseläkettä säästävälle edullisempi 
kuin esitetty POT-malli, jos hänen valitsemallaan varhaiseläketasolla eläketulon 
keskimääräinen veroaste on alempi kuin säästämisvaiheen keskimääräinen raja-
veroaste. Eläketulon keskimääräinen veroaste kuvassa 3.6 pysyy alempana kuin 
tyypilliset ansiotulon rajaveroasteet kuvassa 3.3. Esimerkiksi 30 000 ansaitsevan 
palkansaajan ansiotulon rajaveroaste on 41,5 prosenttia ja hän maksaa säästöihin-
sä perustuvasta 18 000 euron eläkkeestä n. 26 prosenttia veroa. Varhaiseläkesääs-
töjen verotuen voidaankin päätellä olevan suurempi AT-mallissa kuin POT-
mallissa. POT-malliin siirtyminen siis vähentäisi säästäjän verokannustinta var-
haiseläkkeen säästämiseen, kun vapaaehtoinen eläke olisi ainoa tulonlähde. Tässä 
käsitelty tapaus on kuitenkin harvinainen. Yleensä vapaaehtoista eläkettä nauti-
taan muiden tulojen lisänä. 
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Kuva 3.6. Eläketulon keskimääräinen veroaste. 
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