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Opinnäytetyön aiheena oli tehdä opiskelijoille suunnattua vero-opas. Tavoitteena 
oli pohtia, minkälaisia vero-ohjeita ja vinkkejä juuri opiskelijat tarvitsevat ja koota 
niistä vero-opas, jonka ohjeita opiskelijat pystyvät hyödyntämään itsenäisti 
omassa verotuksessaan. Opinnäytetyön teoriaosio rakentui ansiotulojen- ja pää-
omatulojen verotuksesta, verovapaista tuloista, lahjaverosta ja muutoksenhausta 
ja oikaisuvaatimuksesta. Opinnäytetyön teoriaosio kirjoitettiin opinnäytetyön koh-
deryhmää ajatellen ja tekstiosioiden ulkopuolelle pyrittiin jättämään aiheeseen 
kuulumattomat asiat.  

Työ toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä, jonka tuotoksena syntyi vero-
opas. Oppaasta tehtiin käytännönläheinen ja se sisälsi ohjeita jokaisesta opin-
näytetyön teoriaosion aihealueesta. Tällä tavalla opinnäytetyön teoriaosuus saa-
tiin yhdistettyä käytäntöön.  

Opinnäytetyönä valmistui tämän päivän verotukseen toimiva käyttökelpoinen 
vero-opas. Verotus muuttuu vuosittain ja sen palvelut sähköistyvät yhä enem-
män. Osa tämän opinnäytetyön vero-oppaan ohjeista vanhenee tästä johtuen 
myös nopeastikin, joten jatkotutkimusaiheena tästä opinnäytetyöstä voi varmasti 
tehdä uudenlaisen oppaan tulevaisuudessa.  
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The purpose of the study was to create a guide for students which they could use 
in their personal taxation. The guide was prepared from a student’s point of view, 
so it suits perfectly for students. Irrelevant topics were excluded from this thesis.  

Theory part of the thesis contains general information on taxation, earned income 
taxation, capital income taxation, tax-free income, gift tax and tax appeal. These 
are important topics for students. Every part is carried out from a student’s point 
of view and only important topics have been included. 

The guide contains also instructions for each section of the theory part of this 
thesis. This is how the theory has been linked into practice. Taxation instructions 
are usually difficult to understand, so the purpose was to make the guide which 
is easy to read and it should be useful in real life.  
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1 Johdanto  

Opinnäytetyön aiheena on tehdä nuorille opiskelijoille suunnattu vero-opas. Aihe 

sai alkunsa opinnäytetyön tekijän omista kokemuksista opintojen ja työelämän 

alkuvaiheista, kun veroasioista ei ollut vielä paljon kokemusta. Asioista piti ottaa 

itse selvää ja opas olisi ollut tarpeen. Aihe on tärkeä, koska opiskelijat ovat 

yleensä työelämänsä alussa eikä heillä ole vielä paljon kokemusta verotukseen 

liittyvissä asioissa, joten on perusteltua tehdä kokonaisuus, jossa käsitellään juuri 

opiskelijoiden tarpeisiin liittyviä verotusasioita. 

Työn tärkeyttä voidaan perustella myös Mari Kivirannan opinnäytetyöllä, joka on 

tehty vuonna 2013 Satakunnan ammattikorkeakoulusta. Aiheena on Satakunnan 

ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoiden verotietämys ja sen parantami-

nen. Hän teki kyselytutkimuksen liiketalouden opiskelijoiden verotietämyksestä ja 

tuloksista paljastui aikuisopiskelijoiden verotietämyksen olevan parempaa kuin 

nuorten opiskelijoiden. Kivirannan tutkimuksesta myös selvisi, että kyselyyn vas-

tanneista nuorista vain 41 % oli ilmoittanut verovähennyksiä. Aikuisopiskelijoilla 

vastaava luku oli 98 %. Tutkimuksen perusteella nuorille opiskelijoille suunnattu 

vero-opas tulee varmasti tarpeeseen. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tehdä käyttökelpoinen ja helppolukuinen vero-opas 

opiskelijoille. Opinnäytetyön ja vero-oppaan kohderyhmänä on siten nuoret opis-

kelijat ja työssä tullaan käsittelemään enimmäkseen henkilöverotusta, joista tär-

keimpänä ansio- ja pääomatulojen verotus. Oppaasta on tarkoitus tehdä käytän-

nönläheinen ja siinä opastetaan esimerkiksi verokortin tekemiseen Verokortti ver-

kossa-palvelussa. Tavoitteena on myös tuoda hyödyllisiä veroneuvoja opiskeli-

joiden tietoisuuteen. 

Opinnäytetyön toteutustapa on toiminnallinen. Toiminnallisen opinnäytetyön tu-

loksena syntyy aina jokin tuote ja tässä tapauksessa se on opas. Oppaan teke-

minen opinnäytetyönä tuo paremmin esille opinnäytetyön tekijän ammatillista 

osaamista kuin tutkimuksellisen opinnäyteyön tekeminen. Tästä syystä opinnäy-

tetyön toteutustavaksi valikoitui tehdä toiminnallinen opinnäytetyö. 
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Työn tutkimuskysymys on, mitä opiskelijoiden on hyvä tietää verotuksesta. Se 

kuvaa hyvin, mihin tämä opinnäytetyö keskittyy. Kysymys sopii hyvin koko opin-

näytetyön ydinajatukseksi, koska kaikki valinnat ja teoria, joita opinnäytetyöhön 

valitaan, linkittyy tähän kysymykseen. Kysymyksen avulla työhön valitaan olen-

naisimmat asiat, joita työssä käsitellään ja karsitaan epäolennaiset asiat pois. 

Opinnäytetyö alkaa yleisellä osiolla verotuksesta, johon kerätään tärkeää yleis-

tietoa ja käsitteitä verotuksesta. Tämän jälkeen työssä perehdytään yleisimpään 

tulomuotoon eli ansiotulon verotukseen ja ansiotuloista tehtäviin vähennyksiin. 

Ansiotulojen jälkeen työssä siirrytään pääomatulojen verotukseen ja pääomatu-

loista tehtäviin vähennyksiin. Pääomatulojen jälkeen tarkastellaan yleisempiä ve-

rovapaiden tulojen muotoja, jotka ovat opinnäytetyön kohderyhmän kannalta 

olennaisimpia. Työ jatkuu verovapaiden tulojen jälkeen lahjavero-osiolla, jonka 

on ajateltu kuuluvan myös opinnäytetyön kohderyhmälle. Viimeisessä varsinai-

sessa tekstiosiossa käsitellään verotuksen muutoksenhakua ja oikaisuvaatimuk-

sen tekemistä. Se on myös tärkeä ja olennainen osa opinnäytetyön kokonaisuu-

den kannalta. Lukijan on hyvä tietää myös, miten verotukseen haetaan muutosta 

erilaisissa tilanteissa. Lopuksi tulee työn yhteenveto ja pohdintaosio, jossa poh-

ditaan opinnäytetyön onnistumista ja lopputulosta. Opinnäytetyön liitteeksi tulee 

opinnäytetyön tuotoksena syntyvä erillinen opas, josta lukija löytää käytännön lä-

heisiä neuvoja ja esimerkkejä opiskelijan verotukseen liittyen.  
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2 Yleistä verotuksesta 

Tässä luvussa käydään läpi perustietoa verotuksesta. Luvussa selvitetään vero-

tuksen taustalla vaikuttavia tavoitteita ja avataan yleisiä verotuksen liittyviä käsit-

teitä. 

Sana vero tarkoittaa käytännössä sitä, että valtio eli veronsaaja on yksipuolisesti 

määrännyt verovelvollisen maksettavaksi pakollisen ja lakimääräisen rahasuori-

tuksen, johon veronsaajalle ei kuulu mitään vastasuorituksia. Verot ovat valtion 

tuloja ja valtio palauttaa niitä yhteiskunnan hyväksi erilaisin keinoin. Puhutaan siis 

ennen kaikkea rahasuorituksesta, joka on lain mukaan suoritettava euroina. En-

tisaikaan oli myös mahdollista maksaa veroja erilaisina tavaroina, joita kutsuttiin 

nimellä veroparseli. Rahatalouteen siirtymisen jälkeen verojen maksaminen hyö-

dykkeillä ei ole ollut enää mahdollista. Veroon liitetään myös vahvasti pakollisuus. 

Jos verovelvollinen ei suorita veroa veronsaajalle, niin silloin se peritään verovel-

volliselta pakkotoimin. (Myrsky & Ossa 2008, 15.) 

Verotuksessa on lähtökohtaisesti kyse myös siitä, kuka maksaa, mistä maksaa 

ja kuinka paljon veroa maksetaan. Verolainsäädäntö on rakennettu hyvin pitkälti 

näiden kysymysten pohjalta. (Myrsky & Räbinä 2014, 12.) Kun puhutaan siitä, 

mihin verotus kohdistuu eli mistä veroa maksetaan, käytetään käsitettä vero-ob-

jekti. Vero-objekteja voivat olla esimerkiksi tulo eli palkka, perintö tai kiinteistö. 

Tulon sijasta vero-objekti voi käytännössä olla myös meno. (Myrsky & Räbinä 

2014, 11.) 

Verotuksessa on kysymyksenä myös se, keneltä verot peritään tai vaihtoehtoi-

sesti kuka veron maksaa. Tällöin puhutaan verosubjektista. Verolaissa on sää-

detty, ketkä ovat verovelvollisia eli ketkä veron maksavat. (Myrsky & Räbinä 

2014, 12.) Verovelvollisuuteen palataan tarkemmin vielä myöhemmin tässä lu-

vussa. 

Veropohja ja veroasteikko liittyvät kysymykseen kuinka paljon veroa maksetaan. 

Veropohja lasketaan tuloverotuksessa verotettava tulo kertaa veroprosentti. Täl-

löin saadaan laskettua veron määrä.  Veroasteikosta nähdään puolestaan vero-

prosentit, jotka ovat joko progressiivisia tai suhteellisia. (Myrsky & Räbinä 2014, 

12.) 
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2.1 Verotuksen tavoitteet 

Verotuksella on aina ollut monenlaisia tavoitteita. Valtaosa valtion saamista tu-

loista on veroja. Tämä näkyy hyvin, kun katsoo, mistä Suomen valtion vuosittai-

sen budjetin tulopuoli rakentuu. Valtion tulot koostuvat veroista, veroluonteisista 

maksuista, palvelumaksuista sekä lainasta kotimaasta ja ulkomailta. (Myrsky & 

Ossa 2008, 31.) Lisäksi vertailtaessa verojen suuruutta eri maiden bruttokan-

satuotteeseen, Suomessa verojen osuus oli 44,1 % vuonna 2016. Vastaavasti 

esimerkiksi Iso-Britanniassa vastaavan vuoden luku oli 33,2 % ja Yhdysvalloissa 

26 %.  (Tilastokeskus 2018) 

Julkisyhteisöjen varojen tarpeiden tyydyttämistä kutsutaan verotuksen fiskaa-

liseksi tavoitteeksi. Fiskaalisen tavoitteen saavuttaminen verotuksen avulla on 

viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut entisestään. Tämä on seurausta 

valtion velkaantumisesta. Myös valtion veropolitiikka ja sen tavoitteet muokkau-

tuvat vuosien kuluessa, mikä on näkynyt verotuksen neutraliteettiperiaatteen kas-

vuna verolainsäädännön uudistuessa.  Neutraalilla verotuksella tarkoitetaan, että 

verotus ei ohjaile verovelvollista tekemään päätöstä johonkin tiettyyn suuntaan. 

Esimerkiksi verotuksen ollessa neutraalia se ei vaikuta siihen, minkä yhtiömuo-

don verovelvollinen yritykselleen valitsee.  Verotus vaikuttaa aina verovelvollisen 

taloudelliseen käyttäytymiseen. (Myrsky & Ossa 2008, 31–32.) Todellisuudessa 

verotus ei voi ikinä olla aivan neutraalia, mutta verolainsäädäntö tavoittelee joka 

tapauksessa verotuksen pitämistä, niin neutraalina kuin on mahdollista (Myrsky 

& Räbinä 2014, 17). 

Verotuksen fiskaalinen tavoite ei ole kuitenkaan verotuksen ainoa tavoite, vaan 

tavoitteita on monia muitakin. Myös yhteiskuntapoliittiset tavoitteet ovat olleet tär-

keässä asemassa ja yksi näistä on jakopoliittinen tavoite. Jakopoliittisella tavoit-

teella pyritään siihen, että tulonjako on verojen maksamisen jälkeen tasaisempaa 

kuin, se oli ennen verojen maksua. Toisin sanoen jakopoliittisen tavoitteen avulla 

halutaan pienentää verovelvollisten tuloeroja. Tällöin puhutaan progressiivisesta 

verotuksesta. Progressiivinen verotus tarkoittaa sitä, että suurituloinen maksaa 

progression takia tuloistaan suhteellisesti katsottuna enemmän veroja kuin pieni-

tuloinen. Tämä on myös helposti todettavissa, kun tarkastelee vuosittaista tulo-

veroasteikkoa. (Myrsky & Ossa 2008, 32.) 
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Verotukseen kuuluu myös sosiaalipoliittiset tavoitteet. Tuloverolaissa on säädetty 

esimerkiksi tietyt sosiaalietuudet verottomiksi. Hyvänä esimerkkinä sosiaalisista 

tavoitteista voidaan mainita myös verovähennysten myöntäminen invaliditeetin 

perusteella. (Myrsky & Ossa 2008, 32.) 

Asuntopoliittinen, kulttuuri- ja koulutuspoliittinen tavoite kuuluu myös Suomen ve-

ropolitiikkaan. Asuntopoliittisista tavoitteista tunnetuin on asuntolainojen korko-

vähennys.  Kulttuuripoliittisista tavoitteista esimerkkinä voidaan antaa erilaiset 

kulttuuri- ja liikuntasetelit, joita työnantajat voivat työntekijöilleen tarjota. Myös tai-

dekilpailuista saatavat palkinnot on kulttuuripoliittisin keinoin säädetty verova-

paiksi. Koulutuspolitiikan puolelta maininnan arvoista on verovapaat stipendit, 

apurahat ja tunnustuspalkinnot. (Myrsky & Räbinä 2014, 19.) 

Kasvupoliittinen tavoite näkyy puolestaan Elinkeinoverolaissa. Lain tavoitteena 

on rahoitusrakenteen parantaminen ja taloudellisen kasvun edistäminen. Yrityk-

sen käyttöomaisuudesta saa tehdä lain mukaan poistoja. Tämän ajatellaan lisää-

vän investointien tekemistä, ja investoinnit ovat hyväksi talouskasvulle. (Myrsky 

& Ossa 2008, 33.) 

Lisäksi verotuksen tavoitteisiin kuuluu suhdannetpoliittiset, aluepoliittiset, elinkei-

nopoliittiset ja ympäristöpoliittiset tavoitteet, joiden tarkoituksena on vaikuttaa 

enemmänkin yritystenverotukseen. (Myrsky & Räbinä 2014, 19.) 

2.2 Verovelvollisuus 

Suomen tuloverolaki määrittelee kaikki luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt läh-

tökohtaisesti verovelvollisiksi. Verovelvollisia voi olla kahdenlaisia: joko yleisesti 

verovelvollinen tai rajoitetusti verovelvollinen. Lain mukaan luonnollinen henkilö 

on yleisesti verovelvollinen, jos henkilö asuu Suomessa. Tällöin verovelvollisuus 

velvoittaa henkilöä suorittamaan veroa sekä Suomesta, että ulkomailta saadusta 

tulosta. Henkilö on taas puolestaan rajoitetusti verovelvollinen, jos hän asuu ul-

komailla, mutta hänellä on Suomesta tuloja. Tällöin henkilön täytyy maksaa veroa 

vain tuloista, jotka hän on Suomesta saanut. Verotuksen jakautumiseen valtioi-

den välillä vaikuttavat kuitenkin aina kyseisten valtioiden välillä olevat verosopi-

mukset. (Myrsky & Räbinä 2014, 38–39.) Verosopimukset myös sivuuttavat aina 
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suomalaisen verolainsäädännön, minkä takia Suomen verotusvalta on todellisuu-

dessa pienempi kuin tuloverolaissa säädetään. (Myrsky & Ossa 2008, 66.) 

Oleellista verovelvollisuuden määräytymisessä on henkilön asuinpaikka. Tulove-

rolain mukaan verovelvollisen asuinpaikka on Suomi, jos hänen pääasiallinen ko-

tinsa on Suomessa. Henkilön katsotaan myös asuvan Suomessa, jos hän oles-

kelee jatkuvasti yli puolen vuoden ajan Suomessa, jolloin tilapäinenkään oleskelu 

muualla ei vaikuta oleskelun pitämiseen Suomessa jatkuvana. Edellä mainittu ei 

koske kuitenkaan tilannetta, jos kyseessä on Suomen kansalainen. Suomen kan-

salaisen ei tarvitse oleskella Suomessa yli puolta vuotta, jotta henkilöä pidettäisiin 

Suomessa asuvana. Jos Suomen kansalainen muuttaa pois Suomesta, niin 

häntä pidetään automaattisesti Suomessa asuvana kolme vuotta vielä muutto-

vuoden jälkeen, vaikka henkilö ei oleskelisikaan Suomessa yli puolta vuotta. Tä-

män jälkeen henkilöstä tulee automaattisesti rajoitetusti verovelvollinen, jos hän 

ei ole aiemmin näyttänyt, ettei hänellä ole enää pysyviä siteitä Suomeen. (Myrsky 

& Ossa 2008, 66-67.) 

3 Ansiotulojen verotus 

Tuloverolaki määrittelee yksinkertaisesti ansiotuloksi kaikki ne tulot, joita ei voida 

pitää pääomatuloina. Käytännössä veronalaiseksi ansiotuloiksi katsotaan: työ-

suhteesta saatu palkka ja siihen rinnastettava tulo, sosiaalietuustulot, eläke ja 

veronalaisen ansiotulon sijasta saatu korvaus. Palkkaan luetaan kaikki suorituk-

set ja etuudet, jotka perustuvat työsuhteeseen. (Myrsky & Räbinä 2014, 299.) 

Ansiotuloveroja verotetaan progressiivisen verotuksen mukaan, mikä tarkoittaa, 

että verojen määrä kasvaa suhteellisesti nopeammin kuin verotettava tulo. 

(Myrsky, Räbinä 2014, 23.) Eli käytännössä palkansaajan veroprosentti nousee 

sitä mukaa, kun hänen palkkatulonsa nousee.  
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Kuvio 1. Valtion tuloveroasteikko 2018 (Verohallinto 2017) 

Ylläolevasta kuvasta nähdään valtion tuloveroasteikko vuodelle 2018. Tulovero-

asteikosta huomataan, että palkansaajan verotus kiristyy tulojen noustessa. Siitä 

on nähtävissä myös, että veroaste ei kasva tasaisesti vaan siirryttäessä portaalta 

toiselle verotus kasvaa nopeammin. Vastaavasti saman portaan sisälle verotuk-

sen kasvu on hitaampaa. (Myrsky, Räbinä 2014, 23-24.) 

Progressiivisen verotuksen perusajatuksena on ollut oikeudenmukaisuus verojen 

jakautumisessa verovelvollisten kesken. Progressiivinen verotus vaatii siis hyvä-

tuloisilta enemmän kuin pienempituloisilta. Ajatuksena on ollut myös se, että tu-

lojen kasvaessa verovelvollisen maksukyky myös kasvaa. Maksukyvyn ajatellaan 

siis kasvavan tuloja nopeammin, jonka takia suuremmista tuloista maksetaan 

enemmän veroa kuin pienemmistä. (Myrsky & Räbinä 2014, 30.) 

Verotettava ansiotulo, 

euroa 

Vero alarajan kohdalla, 

euroa 

Vero ala-

rajan ylit-

tävästä 

tulon 

osasta, % 

17 200–25 700 8,00 6,00 

25 700–42 400 518,00 17,25 

42 400–74 200 3 398,75 21,25 

74 200– 10 156,25 31,25 
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Valtion tuloveron lisäksi ansiotuloista maksetaan myös kunnallisveroa. Kunnallis-

veroprosentit päätetään jokaisessa kunnassa vuosittain ja kunnallisveroprosen-

teissa on siten eroa asuinkunnasta riippuen. Verovuonna 2018 matalin kunnallis-

veroprosentti on 17 % ja korkein on 22,5 %. (Veronmaksajat 2018) Kotikunta ja 

kunnallisveroprosentti määräytyy sen perusteella, missä verovelvollisen asuin-

paikka on ollut verovuotta edeltäneen vuoden lopussa (Verohallinto 2018a). 

Ansiotuloista maksetaan myös kirkollisveroa, jos verovelvollinen kuuluu evanke-

lisluterilaiseen tai ortodoksiseen kirkkoon. Kirkollisveroa ei tarvitse maksaa, jos 

ei kuulu mihinkään kirkkoon. Kirkollisveroprosentti vaihtelee seurakunnasta riip-

puen. Kirkollisvero tulee sen perusteella maksettavaksi, onko kirkkoon kuulunut 

edellisen verovuoden lopussa. Myös kirkosta eroaminen vaikuttaa vasta seuraa-

van vuoden verotukseen, jolloin kirkollisveroa ei enää tarvitse maksaa. (Verohal-

linto 2013.) 

Tuloverotuksen yhteydessä suoritetaan myös yleisradiovero. Yleisradioveroa 

maksavat kaikki täysi-ikäiset luonnolliset henkilöt. Veroa maksetaan puhtaan an-

sio- ja pääomatulon yhteismäärästä. Verovuonna 2018 yleisradioveron enim-

mäismäärä on 163 euroa ja veron enimmäismäärä tulee täyteen n. 21 270 euron 

tuloilla. (Verohallinto 2017m.) 

Työntekijä maksaa palkastaan vielä lisäksi sosiaalivakuutusmaksuja. Työeläke-

vakuutusmaksua maksetaan verovuonna 2018 6,35 % palkasta. Työntekijän ikä 

vaikuttaa maksun suuruuteen ja 17–52 vuotiailla ja 63–67 vuotiailla maksu on 

6,35%. Työntekijöillä, jotka ovat iältään 53–62 vuotiaita maksavat 7,85 %. Tämän 

lisäksi maksetaan vielä työttömyysvakuutusmaksua 1,90 % ja sairausvakuutus-

maksua 1,53 %. Jos työntekijän tulot ovat alle 14 020 euroa, niin sairausvakuu-

tusmaksu on 0,00 %. (Verohallinto 2017i.) 

Palkkatulot 

Ennakkoperintälain (1118/1996, EPL) 13 §:ssä palkkatuloiksi määritellään kaikki 

työ- tai virkasuhteesta ansaittu palkka, palkkio, etuus, korvaus, kokouspalkkio, 

henkilökohtainen luento- ja esitelmäpalkkio, hallintoelimen jäsenyydestä saatu 



13 

palkkio, toimitusjohtajan palkkio, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömie-

hen itselleen nostama palkka ja luottamustoimista saatu korvaus. (Verohallinto 

2015a.) 

Palkkaan kuuluu myös kaikki työsuhteesta saadut lisät kuten esimerkiksi ikälisä. 

Myös luontoisetuudet ovat palkkaa kuten myös työnantajan maksamat työnteki-

jän yksityisiin menoihin liittyvät suoritukset. Myös työntekijälle maksettavat kor-

vaukset työsuhteen päättyessä ovat veronalaista palkkaa tilanteessa, jossa työn-

tekijä on irtisanottu ilman asiallista syytä. (Verohallinto 2015a.) 

Opintoraha 

Veronalaista ansiotuloa on myös opintoraha sekä opintorahan huoltajakorotus. 

Opintorahan ollessa yli 170 euroa kuukaudessa Kela tekee opintorahasta suo-

raan 10 %:n ennakonpidätyksen. Opintorahan jäädessä alle 170 euroa kuukau-

dessa, automaattista ennakonpidätystä ei opintorahasta tehdä. Opintorahasta 

maksettavaa veroprosenttia voi myöskin pienentää, jos opintorahan lisäksi ei ole 

muita tuloja. Tämä onnistuu tilaamalla uuden verokortin ja toimittamalla sen Ke-

laan. (Kela 2017.) 

3.1 Luontoisedut 

Luontoisedut ovat työnantajan suorittamaa korvausta työntekijälle jossain 

muussa muodossa kuin rahana eli palkkana. Luontoisedut ovat siten tavaroita tai 

palveluita, jotka työnantaja kustantaa ja antaa työntekijänsä käyttöön. Työntekijä 

saa käyttöoikeuden tavaraan tai palveluun ja käyttöoikeus tavallisesti päättyy työ-

suhteen päättyessä. (Myrsky & Räbinä 2014, 304.) 

Lähtökohtaisesti työnantaja omistaa tavaran tai palvelun, jonka hän luontoisedun 

muodossa luovuttaa työntekijälleen. Luontoisedusta ei ole kyse siinä tilanteessa, 

jossa työntekijä itse ostaa jonkin hyödykkeen, josta työnantaja maksaa korvauk-

sen työntekijälleen. Tällaisessa tilanteessa suoritusta pidetään verotuksessa 

palkkana. Esimerkki tällaisesta tilanteesta on, että työnantaja maksaa työntekijän 

itse vuokraaman asunnon vuokran. (Myrsky & Räbinä 2014, 304.) 

Tyypillisesti luontoisedut ovat työntekijälle jatkuvia, mutta ne voivat olla myös ker-

taluontoisia ja satunnaisia. Tavallisia ja yleisempiä luontoisetuja on asunto-, auto- 
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ja puhelinetu. Luontoisedut ovat siis veronalaista ansiotuloa ja verottaja ilmoittaa 

aina vuoden lopussa seuraavan verovuoden luontoisetujen käypien arvojen las-

kentatavan. (Myrsky & Räbinä 2014, 305.) Seuraavaksi käydään läpi yleisempiä 

luontoisetuja ja niiden arvostamista verotuksessa.  

Asuntoetu 

Työnantajan antaessa työntekijänsä käyttöön omistamansa tai vuokraamansa 

asunnon on kyse asuntoedusta. Asuntoeduksi ei kuitenkaan katsota tilannetta, 

jossa työntekijä on vuokrannut asunnon ja työnantaja maksaa vuokran tai omis-

tusasunnon kuluja. (Myrsky, Räbinä 2014, 307.) 

Asuntoetu saadaan asunnon sijaintipaikkakunnan, valmistumisvuoden ja pinta-

alan mukaan. Asuntoedun arvo tarkastetaan joka vuosi ja tarvittaessa sitä voi-

daan muuttaa markkinoiden käypään arvoon, jos luontoisedun arvo jää käypää 

arvoa pienemmäksi. (Myrsky & Räbinä 2014, 308.) 

Asuntoetu koostuu kiinteästä perusarvosta, joka on kaikille huoneistoille sama, 

sekä asunnon neliömetrikohtaisesta arvosta. Autotalli ei sisälly asunnon neliöihin 

vaan sillä on oma luontoisetuarvo. (Myrsky & Räbinä 2014, 308.) 

Asuntoedun arvoon kuuluu kylmä ja lämmin vesi. Jos palkansaajan maksetta-

vaksi kuuluu lämmityskulut, niin edun arvoa voidaan alentaa. Vastaavasti, jos 

etuun kuuluu rajaton sähkönkäyttö, niin edun arvoa korotetaan. Edun arvoon vai-

kutta alentavasti, jos sijaintipaikkakunnan vuokrien hintataso on luontoisetuarvoa 

pienempi, tällöin edun arvoa voidaan pienentää enintään 20 prosentilla. (Myrsky 

& Räbinä 2014, 303,309-310.) 

Ravintoetu  

Ravintoedusta on kyse, kun työnantaja tarjoaa työntekijälleen aterian, jonka hinta 

on käypää hintaa alhaisempi tai kokonaan ilmainen. Kahvitarjoilua tai muuta vir-

voketarjoilua ei pidetä ravintoetuna, ellei se ole niin runsas, että sen voidaan kat-

soa kattavan tavallisen lounasaterian. (Myrsky & Räbinä 2014, 312.) 
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Ravintoedun voi järjestää useilla eri tavoilla ja edun arvostaminen määräytyy 

myös siitä, minkälaisesta ravintoedusta on kysymys. Ravintoetu voi olla tavan-

omainen ravintoetu eli käytännössä työpaikkaruokailu tai sopimusruokailu ravin-

tolassa, laitosruokailu tai muun vastaavan ruokailun valvonnan yhteydessä saatu 

etu, hotelli- ja ravintola-alan henkilökunnan ravintoetu sekä lentohenkilöstön ra-

vintoetu tai arvoseteli taikka maksukortti. (Myrsky & Räbinä 2014, 312-313.) 

Autoetu 

Autoedulla tarkoitetaan sitä, että palkansaaja tai hänen perheenjäsenensä saa 

työnantajan omistaman henkilö- tai pakettiauton käyttöönsä yksityisajoja varten. 

Yksityisajoihin kuuluu myös tässä tapauksessa asunnon ja työpaikan väliset mat-

kat. (Myrsky & Räbinä 2014, 317.) 

Autoetu luokitellaan kahteen ryhmään, jotka ovat vapaa autoetu tai auton käyttö-

etu. Vapaasta autoedusta on kyse, kun työnantaja kustantaa kaikki auton käyt-

töön liittyvät kustannukset. Käyttöedusta on puolestaan kyse, jos palkansaajan 

maksettavaksi tulee ainakin polttoainekustannukset. (Myrsky & Räbinä 2014, 

318.) 

Luontoisetuihin kuuluvat autot on luokiteltu kolmeen eri ryhmään auton iän pe-

rusteella. A-ryhmään kuuluu auton rekisteröinti vuodesta lukien kolme vuotta van-

hat autot, B-ryhmään kuuluvat kolme seuraavaa vuotta ja C-ryhmään kuuluu A ja 

B-ryhmää vanhemmat autot. (Verohallinto 2017e.) 

Autoedun ensimmäinen osa on perusarvo, johon sisältyy auton pääomakustan-

nukset ja siinä on huomioitu myös poisto, korko, vakuutusmaksut ja ajoneuvo-

vero. Perusarvo on prosenttiosuus ja se on uudemmissa autoissa suurempi kuin 

vanhemmissa autoissa. Toinen osa on käyttökustannukset, johon kuuluvat esi-

merkiksi rengas-, korjaus- ja huoltokulut. Vapaaseen autoetuun sisältyvät myös 

polttoainekustannukset. (Verohallinto 2017e.) 

Kuvion 2 esimerkissä havainnollistetaan autoedun laskeminen verovuonna 2018. 

Esimerkki on vapaasta autoedusta ja auto on käyttöönotettu vuonna 2018, joten 

se on A-ikäryhmän auto (Verohallinto 2017e.). 
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Auton ostopäivän mukainen uushankinta-

hinta 

  27.000 

€ 

perusvähennys 3.400 €   - 3.400 

€ 

    23.600 

€ 

lisävarusteet:     

metalliväri 1.500 €   

dvd-soitin 400 €   

hands free -laitteet + 500 €   

yhteensä 2.400 €   
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Kuvio2. Esimerkki autoedun arvon laskemisesta (Verohallinto 2017) 

Puhelinetu 

Puhelinedun arvo verovuonna 2018 on 20 euroa (Verohallinto 2017e.). Puheli-

netuun sisältyy tavallisesti koti- ja ulkomaanpuhelut, tekstiviestit ja multimedia-

viesteistä muodostuvat maksut. Työntekijän yksityiskäytöstä aiheutuvat kustan-

nukset eivät kuulu puhelinetuun ja työnantajan maksaessa yksityiskäytön kustan-

nukset ne luetaan silloin palkaksi. (Myrsky & Räbinä 2014, 325.) 

850 euroa ylittävä osa  - 850 €   

    + 

1.550 

€ 

perusarvon laskentaperuste   25.150 

€ 

perusarvo autosta 1,4 %   352,10 

€ 

pyöristys lähinnä alempaan 10 euroon   350 € 

käyttökustannukset   255 € 

autoetu   605 € 
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Työsuhdematkalippu  

Työsuhdematkalippu, jonka työntekijä saa työnantajaltaan, on 300 euroon asti 

verotonta tuloa. Matkalippu on tarkoitettu ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön 

asunnon ja työpaikan välillä julkisenliikenteen kulkuneuvoilla. Työsuhdematka-

lippu on myös verotonta tuloa 750 euron ylittävältä osalta aina 3400 euroon 

saakka. Veronalaista tuloa se on siten 300 eurosta 750 euroon asti ja 3400 euron 

ylittävältä osalta. Työsuhdematkalippu ei ole myöskään verovähennyskelpoinen 

siltä osin, kun se on verovapaata tuloa. (Verohallinto 2017e.) 

3.2 Verokortti ja ennakonpidätys 

Palkansaajan tulee toimittaa verokortti työnantajalleen. Verohallinto lähettää aina 

vuodenvaihteessa kaikille verovelvollisille uuden verokortin, jos verovelvollinen 

asuu vakituisesti Suomessa. Uusi verokortti astuu voimaan aina helmikuun 

alussa, joten esimerkiksi 2017 vuoden verokortti on voimassa vielä tammikuussa 

2018. Tammikuun tulot ovat kuitenkin vuoden 2018 tuloja, vaikka niitä verotettai-

siin vuoden 2017 verokortin mukaan.  Verokortista nähdään henkilökohtainen ve-

roprosentti eli ennakonpidätysprosentti, jonka mukaan palkkatuloja verotetaan. 

Jos vuoden vaihteessa tuleva verokortti ei käy sellaisenaan esimerkiksi tulojen 

noustessa, verovelvollinen voi tilata vuoden alussa uuden verokortin, joka korvaa 

kotiin lähetetyn verokortin. (Verohallinto 2017h.) 

Työnantaja pidättää palkasta ennakonpidätyksen, jonka hän ilmoittaa ja toimittaa 

Verohallinnolle. Pidätysprosentin työnantaja näkee verovelvollisen henkilökohtai-

sesta verokortista. Toinen tapa on tehdä ennakonpidätys kaavamaista pidätys-

prosenttia käyttäen. Sitä käytetään, jos henkilökohtaista veroprosenttia ei ole tie-

dossa. (Räbinä, Myrsky & Myllymäki 2017, 315,317.) Esimerkiksi palkasta pidä-

tetään 60%, jos verokorttia ei ole työnantajalle toimitettu (Verohallinto 2017). En-

nakonpidätys tehdään palkan lisäksi myös luontoiseduista ja vakuutusmaksuista, 

jotka työnantaja on palkansaajan puolesta maksanut. Ennakonpidätystä ei kui-

tenkaan tehdä verovapaista tuloista kuten: verovapaista matkakustannusten kor-

vauksista, henkilökuntaeduista, vakuutuskorvauksista ja sosiaalietuuksista. (Rä-

binä, Myrsky & Myllymäki 2017, 312.) 
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3.3 Ansiotuloista tehtävät vähennykset 

Ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä ovat tuloverolain mukaan tulonhankkimisvä-

hennykset, joita kutsutaan myös luonnollisiksi vähennyksiksi. Vähennyksiä ovat 

myös puhtaasta ansiotulosta valtion- ja kunnallisverotuksessa tehtävät vähen-

nykset, puhtaasta ansiotulosta valtiontuloverotuksessa tehtävät vähennykset ja 

puhtaasta ansiotulosta kunnallisverotuksessa tehtävät vähennykset. (Myrsky, 

Räbinä 2014). Puhtaalla ansiotulolla tarkoitetaan ansiotuloa, josta on vähennetty 

jo luonnolliset vähennykset eli esimerkiksi tulonhankkimisvähennykset (Verohal-

linto 2016). 

Tulonhankkimisvähennys 

Verovuodesta 2017 alkaen verovelvollisen tulonhankkimisvähennys on 750 eu-

roa tai enintään verovelvollisen palkkatulon verran. Verohallinto vähentää tulon-

hankkimisvähennyksen jokaiselta verovelvolliselta automaattisesti, koska se on 

tarkoitettu kattamaan palkansaajan tulonhankkimismenot. Vähennystä saa aino-

astaan palkkatuloista eikä esimerkiksi eläkkeestä, työttömyyspäivärajasta tai 

koulutustuesta. (Verohallinto 2018b.)  

Tulonhankkimisvähennykseen eivät kuulu asunnon ja työpaikan väliset matkaku-

lut eivätkä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskassamaksut. Nämä 

maksut verovelvollinen saa vähentää 750 euron tulonhankkimisvähennyksen li-

säksi. (Verohallinto 2018b.) 

Verovelvollisen muut tulonhankkimiskulut kuin edellä mainitut asunonnon ja työ-

paikan väliset matkakulut, työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut ja työttömyyskas-

samaksut määrittävät sen, vähennetäänkö verovelvollisen ansiotuloista ainoas-

taan 750 euroa tulonhankkimisvähennys vai todelliset tulonhankkimiskulut. Jos 

verovelvollisella on muita tulonhankkimiskuluja enemmän kuin tämä lakisäätei-

nen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen määrä, niin verovelvollinen voi silloin 

vähentää todelliset tulonhankkimiskulut, jotka ylittävät tämän 750 euroa. Jos 

muita tulonhankkimiskuluja on alle tämän 750 euroa, niin verovelvollinen saa ai-

noastaan tämän lakisääteisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. (Verohal-

linto 2018b.) 
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Muita tulonhankkimiskuluja verovelvollisella voivat olla seuraavat: 

• ammattikirjallisuus 

• työvälineet 

• työhuone 

• virka- tai työpuku 

• tietokone ja tietoliikenneyhteydet 

• opintomatkakustannukset 

• muuttokustannukset 

• edustusmenot 

• palkkamenot  

• elatus- ja eläkemenot 

• tieteilijöiden ja taiteilijoiden kulut 

• luottamustehtävien kustannukset 

• metsätyön vähennykset (moottorisaha, ajoväline) (Verohallinto 2018b.) 

Näiden muiden tulonhankkimiskulujen yhteismäärästä siis riippuu saako, vero-

velvollinen lakisääteisen 750 euron tulonhankkimisvähennyksen vai voiko hän 

vähentää suuremman summan eli todelliset tulonhankkimiskulut.  

 

Asunnon ja työpaikan välisten matkakulujen vähentäminen  

 

Verovelvollinen voi vähentää verotuksessa asunnon ja työpaikan väliset matka-

kulut, koska ne ovat ansiotulon hankkimiseen kuuluvia menoja. Käytäntönä on, 

että matkakustannusten vähentäminen tapahtuu halvimman matkustustavan tai 

kulkuneuvon mukaan. Verovelvollisella on 750 euron omavastuuosuus, jonka jäl-

keen matkakulut saa vähentää aina 7000 euroon asti. (Verohallinto 2018b.) 

 

Yleensä halvimmalla kulkuneuvolla tarkoitetaan julkisenliikenteen kulkuneuvoja.  

Tietyin edellytyksin verovelvollisella on kuitenkin oikeus vähentää matkakustan-

nuksen muunkin kuin julkisen kulkuneuvon esimerkiksi oman auton mukaan. Ti-

lanteet, joissa verovelvollinen voi vähentää matkakulut esimerkiksi oman auton 

mukaan ovat seuraavat: 

- jos julkista kulkuneuvoa ei ole mahdollista käyttää 
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- jos kävelymatkaa linja-autopysäkille ja pysäkiltä työpaikalle on yli kolme 

kilometriä yhteen suuntaan 

- jos odotusaika esimerkiksi julkisen liikenteen vaihdoista johtuen on yli 2 

tuntia työmatkalla  

-  jos työmatka alkaa tai päättyy yöaikaan eli klo 00.00–5.00 välisenä ai-

kana. 

Näissä tapauksissa matkakustannukset verovelvollinen voi vähentää oman auton 

kustannusten mukaan. Verovelvollisen tulee perustella veroilmoituksessa, minkä 

takia julkisenliikenteen kulkuneuvot eivät tule hänen kohdalla kyseeseen. 

(Myrsky & Räbinä 2014, 452.) Alla olevassa kuviossa 3 on määritelty vähennyk-

set muiden kuin julkisten kulkuneuvojen mukaan.  

oma auto 0,24 euroa kilomet-
riltä 

työsuhdeauto 0,19 euroa kilomet-
riltä 

moottoripyörä ja kevyt nelipyörä 0,15 euroa kilomet-
riltä 

mopo 0,09 euroa kilomet-
riltä 

polkupyörä 85,00 euroa vuo-
dessa 

 

Kuvio 3. Vähennys muilla kuin julkisilla kulkuneuvoilla 2017 (Verohallinto 2017) 
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Tärkeää on huomioida, että osa verovähennyksistä on automatisoitu Verohallin-

non kautta ja osa vähennyksistä tulee ilmoittaa omatoimisesti kirjautumalle Vero-

hallinnon Veroilmoitus verkossa-palveluun esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla. 

(Verohallinto 2018b.) Vastaavasti verovähennykset voi ilmoittaa paperiversiona 

täyttämällä keväällä saapuvaan esitäytettyyn veroilmoitukseen vähennykset ja 

lähettämällä sen postitse. Viimeinen palautuspäivä on merkitty esitäytettyyn ve-

roilmoitukseen.  

4 Pääomatulojen verotus 

Pääomatulolla tarkoitetaan lähtökohtaisesti tuloa, jota kertyy verovelvollisen va-

rallisuuden avulla. Varallisuus voi kerryttää tuloa kahdella tapaa joko juoksevana 

tulona tai arvonnousuna. Tyypillisesti korko-, vuokra- ja osinkotulot ovat juokse-

vaa tuloa ja arvonnousun avulla saatua tuloa syntyy luovutusvoitoista. (Myrsky & 

Räbinä 2014, 97–98.)  

Tuloverolaissa on määritelty, että lähtökohtaisesti tulo on ansiotuloa, jos sitä ei 

voida pitää varallisuuden kerryttämänä pääomatulona. (Myrsky & Räbinä 2014, 

98.) Pääomatuloa ovat kaiken kaikkiaan vuokratulot, luovutusvoitot, osinkotulot, 

henkivakuutuksen tuotot ja voitot, metsätalouden pääomatulot, jaettavan yritys-

tulon ja yhtymän osakkaan tulo-osuuden pääomatulo-osuus. Pääomatuloja vero-

tetaan 30 000 euroon asti veroprosentilla 30 % ja sen ylittävältä osalta veroa 

maksetaan 34 %. (Verohallinto 2017j.) 

Tässä osiossa tullaan käsittelemään tarkemmin niitä pääomatuloja, jotka ovat 

opinnäytetyön kohderyhmän kannalta olennaisimpia. Ulkopuolelle rajataan met-

sätalouden pääomatulot, porotalouden tulot, osakaslaina ja muut yritystoiminnan 

pääomatulot.  

4.1 Korkotulot 

Korkotulolla tarkoitetaan sellaista erää, joka saadaan ajan, korkoprosentin ja pää-

oman funktiona. Toisin sanoen koron katsotaan olevan hyvitystä sijoitetulla pää-

omalle. (Myrsky & Räbinä 2014, 98.) 
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Korkotuloja ovat lähdeveronalaiset korot, pääomatulona verotettavat korot, vero-

vapaat korot ja elinkeinotoiminnan tai maatalouden tulonlähteenä verotettavat 

korkotulot. Lähdeveronalaisia korkotuloja ovat pankkitalletuksista saadut korot ja 

joukkovelkakirjalainoille maksettavat korot. Lähdeveronalaisia korkoja ei katsota 

pääomatuloiksi eikä niistä siten voida tehdä mitään verovähennyksiä. Lähdeve-

roa maksetaan aina 30% riippumatta koron suuruudesta, ja se on aina lopullinen 

vero, jonka rahalaitos esimerkiksi pankki perii aina suoraan koron maksun het-

kellä. (Myrsky & Räbinä 2014, 101-103.) 

Suomessa eräissä tapauksissa korkotulot ovat verovapaita. Tällaisia ovat ASP-

tilille maksettava korko ja lisäkorko, palautettava yhteisökorko, ennakonpalautuk-

sen palautuskorko ja eräät hyvityskorot. Myös rajoitetusti verovelvollisen korko-

tulot Suomesta ovat verottomia kuten pankkitalletusten ja joukkovelkakirjalaino-

jen korot. (Myrsky & Räbinä 2014, 105.) 

Pääomatuloina, elinkeinotoiminnan tuloina tai maatalouden tulona verotettaviksi 

korkotuloiksi katsotaan kaikki muut korkotulot, jotka eivät ole lähdeveronalaisia, 

tai verovapaiksi luokitellut korkotulot (Myrsky & Räbinä 2014, 106). 

4.2 Osinkotulot 

Osinkotulot ovat osakeyhtiön jakamia tuloja. Osakeyhtiö voi jakaa osinkoa voi-

tonjakona tai jakaa varoja vapaan oman pääoman rahastosta. Varoja voidaan 

jakaa myös, osakepääomaa alentamalla, hankkimalla ja lunastamalla omia osak-

keita tai yhtiön lopettamisen yhteydessä. Näitä edellä mainittuja verotetaan kui-

tenkin luovutusvoittoverotuksen mukaan. (Myrsky & Räbinä 2014, 107-108.) 

Suomessa osakeyhtiön osinkoon kohdistuu periaatteessa kahdenkertainen vero-

tus. Tämä johtuu siitä, kun osakeyhtiö maksaa voitostaan 20 % yhteisöveroa ja 

osingon saaja maksaa puolestaan pääomatuloveroa 30 tai 34 %. Osinkotuloihin 

on kuitenkin säädetty osittainen verovapaus, minkä tarkoituksena on pienentää 

verotuksen kaksinkertaisuutta. (Myrsky & Räbinä 2014, 113.) 

Osinkotulojen verotus riippuu siitä, saako verovelvollinen osinkoa julkisesti no-

teeratusta osakeyhtiöstä vai listaamattomasta osakeyhtiöstä. Osakeyhtiö on jul-

kisesti noteerattu yhtiö, jos sen osakkeilla voidaan käydä kauppaa esimerkiksi 
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Helsingin Pörssissä (NASDAQ OMX Helsinki). Suomalaisesta julkisesti noteera-

tusta osakeyhtiöstä saatu osinko on luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle ko-

konaan pääomatuloa. Osingosta verotetaan kuitenkin vain 85 % pääomatulona 

ja loput 15 % ovat verovapaata tuloa. Osingon maksun yhteydessä tehdään 25,5 

%:n ennakkopidätys Verohallinnolle. (Myrsky & Räbinä 2014, 115.) 

Samoin menetellään EU- ja ETA valtioissa sijaitsevien listattujen osakeyhtiöiden 

osingonjaon kanssa. Myös jos osinkoa saa EU- ja ETA alueen ulkopuolisesta 

julkisesta osakeyhtiöstä, niin osingon verotus tapahtuu samalla tavalla kuin 

edellä mainituissa tilanteissa, jos kyseisen valtion kanssa on verosopimus osin-

kotulojen osalta, kuten esimerkiksi Suomella on Yhdysvaltojen kanssa. Muista 

kuin edellä mainituista yhtiöistä saatu osinko on puolestaan kokonaan ansiotuloa. 

(Myrsky & Räbinä 2014, 116.) 

Listaamattomasta osakeyhtiöstä saadun osingon verotus on puolestaan jaettu 

pääomatulo-osinkoon ja ansiotulo-osinkoon. Osingon saajan osakkeiden mate-

maattinen arvo on keskeistä osingon jaossa. Osakkeen matemaattinen arvo saa-

daan yhtiön edellisen verovuoden nettovarallisuudesta. Nettovarallisuus eli varat 

velkojen jälkeen jaetaan osakeyhtiön ulkona olevien osakkeiden määrällä yhtiön 

itse omistamat osakkeet pois lukien. (Verohallinto 2017j.) 

Listaamattomasta yhtiöstä saadusta osingosta on vain 25 % veronalaista pää-

omatuloa 150 000 euroon saakka. Sen ylittävä osuus 85-prosenttisesti pääoma-

tuloa ja loput 15 prosenttia saa verottomasti. Tämä koskee siis tapausta, kun 

osingonsaajan vuotuinen tuotto on alle 8 % omistamiensa osakkeiden matemaat-

tisesta arvosta. (Verohallinto 2017j.) 

Ansiotulo-osinkoa on taas puolestaan osinko, joka ylittää 8 %:n vuotuisen tuoton 

osakkeiden matemaattisesta arvosta. Ylittävältä osalta 75 prosenttia on verotet-

tavaa ansiotuloa ja 25 prosenttia on verotonta tuloa. (Verohallinto 2017j.) 
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4.3 Vuokratulot 

Vuokratuloiksi katsotaan joko kiinteän tai irtaimen esineen vuokraamisesta saa-

tavat tulot. Tavallisesti verovelvollinen saa vuokratuloja juuri asunnon vuokrauk-

sesta, mutta myös kulkuvälineitä vuokrataan kuten esimerkiksi veneitä. (Myrsky 

& Räbinä 2014, 118–119.) 

Verovelvollisen vuokratuloa on vuokran lisäksi myös sähkö- ja vesimaksut, joita 

vuokralainen suorittaa vuokranantajalle. Sen sijaan vuokravakuuden ei katsota 

olevan vuokratuloa, koska se on luonteeltaan vakuus eikä tulo. Vuokravakuus voi 

kuitenkin myöhemmin muuttua vuokratuloksi, jos se joudutaan käyttämään vuok-

ran maksamiseen. Vuokranantajalla voi olla myös käytössään keskeytysvakuu-

tus, joka turvaa esimerkiksi tulipalon sattuessa vuokrakohdetta. Tällaisesta va-

kuutuksesta saadut korvaukset katsotaan vuokratulon sijaan veronalaiseksi pää-

omatuloksi. (Myrsky, Räbinä 2014, 119.) 

Verovelvollinen voi olla myös tilanteessa, jossa hänen työnantajansa maksaa hä-

nelle korvausta työhuoneen käytöstä työntekijän omistamassaan asunnossa. 

Tällaisesta järjestelystä saadut tulot katsotaan olevan työntekijän vuokratulona 

saatua pääomatuloa. (Myrsky & Räbinä 2014, 119.) 

Luonnollisenhenkilön vuokrauksesta saatavat tulot luokitellaan lähtökohtaisesti 

henkilökohtaisen tulonlähteen pääomatuloksi. Pääomatuloa on myöskin alivuok-

rauksesta saadut vuokratulot. Tapauksessa, jossa osakeyhtiön osakas vuokraa 

liiketilaa omalle osakeyhtiölleen, saatavat tulot ovat pääomatuloa. Vuokraa voi-

daan myös pitää ansiotulona, jos vuokra on suurempi kuin käypä vuokrataso. 

Tällöin on kyse peitetystä osingosta, jota verotetaan ansiotulona. (Myrsky & Rä-

binä 2014, 120.) 

4.4 Luovutusvoitot 

Pääsääntöisesti kaikenlainen omaisuuden luovutuksesta saatu voitto verotetaan 

verovelvollisen pääomatulona. Omaisuuden laatu, käyttötarkoitus, saantotapa, 

luovutuksen syy tai omistusajan pituus ei vaikuta luovutusvoiton veronalaisuu-

teen muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Luovutusvoitoista on mahdollista 
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myös vähentää luovutustappiot kyseisenä ja viitenä seuraavana verovuotena. 

(Myrsky & Räbinä 2014, 166.) 

Lähtökohtaisesti luovutusvoitto saadaan luovutushinnasta vähentämällä poista-

maton hankintameno ja voiton hankkimisesta aiheutuneet menot joita voi olla esi-

merkiksi kiinteistönvälittäjän välityspalkkio. Toisena vaihtoehtona voidaan käyt-

tää hankintameno-olettamaa. Hankintameno-olettamaa käyttämällä voidaan luo-

vutushinnasta tehdä 20 prosentin vähennys hankintamenon ja muiden voiton-

hankkimis kulujen sijaan. Hankintameno-olettama on 20 prosenttia luovutushin-

nasta, jos omaisuus on ollut luovutushetkellä alle kymmenen vuotta omistuk-

sessa. Yli kymmenen vuoden omistustapauksissa voidaan käyttää 40 prosentin 

hankintameno-olettamaa. (Myrsky & Räbinä 2014, 197-198.) 

4.5 Sijoitusrahasto-osuudesta saatu voitto-osuus 

Sijoitusrahastoja on kahdenlaisia ja niiden verotuskäytäntö poikkeaa toisistaan. 

Rahastot jaetaan kasvuosuus- ja tuotto-osuus rahastoiksi. Kasvuosuus rahaston 

toimintaperiaate on se, että osakerahaston saamat osingot ja korkorahaston kor-

kotuotot lisätään aina vuosittain rahastopääomaan eikä niitä jaeta ulos rahas-

tosta. Tämän ansiosta osingot tai korkotuotot kasvattavat rahasto-osuuden arvoa 

ja sijoittajan verotus siirtyy aina siihen vaiheeseen, kun hän tekee lunastuksen 

rahastostaan eli myy rahasto-osuuksiaan. Kasvuosuus rahasto-osuuksien omis-

taja päättää näin ollen itse, milloin hän maksaa veroja rahaston voitoista. (Selig-

son 2018.) Rahaston tuottoa verotetaan luovutusvoitto verotuksen säännösten 

mukaan. (Myrsky & Räbinä 2014, 269.) 

Tuotto-osuusrahasto käyttäytyy puolestaan päinvastoin kuin kasvuosuusrahasto. 

Rahaston saamat osinko- ja/tai korkotuotot maksetaan vuosittain suoraan tuotto-

osuusrahaston omistajalle. Eikä siis rahaston pääomaan niin kuin kasvuosuus 

rahastossa. (Seligson 2018.) Verotus tapahtuu siten vuosittain ja voitto-osuutta 

verotetaan pääomatulona kokonaisuudessaan. Voitto-osuuden maksaminen 

suoraan rahasto-osuuden omistajalle saattaa näyttää osingolta, mutta siihen ei 

kuitenkaan sovelleta säännöksiä osinkotulojen osalta. Siitä maksetaan 30 pro-

sentin pääomatulovero, jonka voitto-osuuden maksaja pidättää ennakkoon. 

(Myrsky & Räbinä 2014, 269–270.) 
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4.6 Pääomatuloista tehtävät vähennykset 

Verovelvollisella on mahdollisuus vähentää pääomatulojen hankkimisesta ja säi-

lyttämisestä aiheutuneet kulut (Andersson, Linnakangas & Frände 2016 191). 

Vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja ovat sellaiset kulut, jotka liittyvät suo-

raan tulojen hankkimiseen. Esimerkiksi puhelin- ja atk-kulut tai ammattikirjallisuus 

kuten sijoituskirjallisuus.  (Verohallinto 2017k.) Pääomatuloista tehtävissä vähen-

nyksissä on se hyvä puoli, että eri pääomatulotyypin kulut voidaan vähentää kai-

kentyyppisistä pääomatuloista. Tämä mahdollistaa esimerkiksi vuokratulon hank-

kimismenojen vähentämisen korkotuloista. Poikkeuksia kuitenkin on esimerkiksi 

metsävähennystä saa ainoastaan metsätalouden pääomatuloista. (Andersson, 

Linnakangas & Frände 2016, 191.)  

Omaisuuden myynnistä aiheutuneet luovutustappiot tulee vähentää luovutusvoi-

toista, jos tappiot ovat syntyneet ennen vuotta 2016. Verovuonna 2016 tuli voi-

maan muutos, jonka ansiosta vuodesta 2016 alkaen syntyneet luovutustappiot 

saa vähentää kaikista pääomatuloista.  Luovutustappioita ei saa kuitenkaan vä-

hentää verotuksessa, jos luovutetun omaisuuden hankintamenot alittavat 1000 

euroa. (Verohallinto 2017k.) 

Pääomatuloista voi myös vähentää korkoja, jos niihin liittyvä velka on asunto- tai 

tulonhankkimisvelka. Vähennyksen saa tehdä sinä verovuonna, milloin korot on 

maksettu. Asuntolainan korot ovat vähennyskelpoisia, jos asunto on verovelvolli-

sen tai hänen perheensä vakituisessa käytössä. Laina voi olla otettu asunnon 

hankkimisen lisäksi myös sen peruskorjausta varten. Verovuonna 2018 asunto-

lainan koroista on enää 35 % vähennyskelpoisia, kun vielä vuonna 2014 koroista 

sai vähentää 75 %. (Verohallinto 2017k.) 

Verovelvollisella voi olla myös tulonhankkimistoimintaa kuten asunnon vuokraa-

minen, osakesijoittaminen ja kaikki muu sellainen toiminta, jonka avulla verovel-

vollinen pyrkii saamaan veronalaista tuloa. Tällaiseen toimintaan liittyvät lainojen 

korot ovat myös vähennyskelpoisia. Tulonhankkimistoiminnasta aiheutuneet lai-

nojen korot ovat kokonaisuudessaan vähennyskelpoisia. (Verohallinto 2017k.)  

Verovelvollisen on myös hyvä muistaa, että kulutusluottojen korot eivät ole vä-

hennyskelpoisia verotuksessa. Kulutusluottoja ovat esimerkiksi lainat, jotka on 
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tarkoitettu elämiseen ja muuhun kuluttamiseen kuten auton ostoon tai kodin si-

sustamiseen. Myöskään muita kuin asunto- tai tulonhankkimislainojen korkoja ei 

voi vähentää verotuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi opintolainan korot, viiväs-

tyskorot ja verottoman tulon hankintaan liittyvän lainan korot. (Verohallinto 

2017k.) 

Lähtökohtaisesti pääomatulojen hankintamenoja ei voi vähentää ansiotuloista. 

(Andersson, Linnakangas & Frände 2016 191.) Poikkeuksena tästä on kuitenkin 

alijäämähyvitys. Verovelvollinen voi olla tilanteessa, jossa pääomatuloista tehtä-

vät vähennykset ovat pääomatuloja suuremmat. Tässä tilanteessa alijäämähyvi-

tys tulee kyseeseen. Pääomatuloista syntyneestä alijäämästä 30 % voidaan vä-

hentää ansiotuloista alijäämähyvityksenä. Alijäämähyvityksenä voidaan enimmil-

lään vähentää 1400 euroa. Enimmäismäärään kuuluu lisäksi lapsikorotus, joka 

on 400 euroa, ja jos lapsia on kaksi tai enemmän, niin korotus nousee 800 eu-

roon. (Verohallinto 2017a.) 

5 Verovapaat tulot 

Tässä osiossa perehdytään verovapaisiin tuloihin, jotka Suomen verolainsää-

däntö mahdollistaa. Tekstiosiossa pyritään esittelemään ainoastaan opinnäyte-

työn kohderyhmän eli opiskelijoiden kannalta tärkeimmät asiat. Ihan jokaista yk-

sityiskohtaa verovapaiden tulojen osalta ei ole tässä opinnäytetyössä syytä käsi-

tellä.  

5.1 Kilometrikorvaus ja päiväraha 

Verovelvollinen voi saada työnantajaltaan kilometrikorvauksia ja päivärahaa tila-

päisestä työmatkasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Kilometrikorvaukset ja päivä-

rahat on säädetty kokonaan verovapaiksi, kunhan ne perustuvat todellisiin kului-

hin tai Verohallinnon päätökseen päivärahoista ja kilometrikorvauksista, joka jul-

kaistaan jokaiselle verovuodelle erikseen. Kuviosta 4 nähdään päivärahan muo-

dostuminen työmatkan kestosta riippuen. (Verohallinto 2017b.) 
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Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäis-

määrä 

euro 

yli 6 tuntia (osapäiväraha) 19 

yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 42 

kun matkaan käytetty aika ylittää viimei-

sen täyden matkavuorokauden 

  

- vähintään 2 tunnilla 19 

- yli 6 tunnilla 42 

 

Kuvio 4. Päivärahat Suomessa 2018 (Verohallinto 2017)  

Työnantaja voi maksaa kilometrikorvausta työmatkasta, kun työmatkalla käyte-

tään työntekijän omaa autoa. Kilometrikorvaus on verovapaata tuloa ja vero-

vuonna 2018 kilometrikorvauksen määräksi on määritelty 0,42 euroa/km. Edelli-

senä verovuonna kilometrikorvaus oli 0,41 euroa/km. (Verohallinto 2017b.) 
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5.2 Tavanomaisen koti-irtaimiston myyntivoitot 

Tuloverolain mukaan tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä saadut luovutus-

voitot katsotaan verovapaiksi, jos luovutusvoitto jää verovuonna alle 5000 euroa. 

Edellytyksenä on, että koti-irtaimisto on ollut joko omassa tai saman perheen käy-

tössä. Luovutusvoitot lasketaan myöskin jokaisen henkilön kohdalla erikseen. 

Jos koti-irtaimiston myynneistä aiheutuu tappiota, niin on hyvä muistaa, että tap-

pioita ei ole mahdollista vähentää verotuksessa. (Verohallinto 2014.) Verottajalla 

ei ole myöskään tarpeeksi resursseja valvoa verovelvollisen tekemiä pieniä koti-

irtaimiston luovutuksia. Siitä syystä lakiin on myös säädetty, että verovuonna 

saatu alle 5000 €:n koti-irtaimiston luovutusvoittoja ei tarvitse verottajalle ilmoit-

taa. (Andersson, Linnakangas & Frände 2016, 260.) 

Verottomat myyntivoitot eivät koske kuitenkaan koti-irtaimistoesineitä, jotka luo-

kitellaan tavanomaista arvokkaammiksi. Tällaisia esineitä ovat esimerkiksi tavan-

omaista arvokkaammat taulut, taide-esineet ja sijoituksena luettavat esineet. 

Myöskään autot että moottori- ja purjeveneet eivät kuulu tavanomaiseen koti-ir-

taimistoon. (Verohallinto 2014.) 

5.3 Alle 1000 euron luovutukset 

Suomessa tehdään valtava määrä pieniä luovutuksia luonnollisten henkilöiden 

toimesta. Suuri osa luovutuksista on arvopaperikauppoja, joita tehdään hyvin sa-

tunnaisesti. Näistä johtuva hallinnollinen työ ja sen aiheuttamat kustannukset oli-

sivat valtavia, joten tuloverolakiin on tästä syystä lisätty 48.6 §. Kyseisen pykälän 

mukaan luonnollisen henkilön yhteenlasketut luovutukset ovat verovuonna verot-

tomia, kunhan luovutushinnat jäävät yhteensä alle 1000 euron. (Andersson, Lin-

nakangas & Frände 2016, 260–261.) Huomionarvoista on siis, että kyse on alle 

1000 euron yhteenlasketuista myynneistä, joihin sisältyvät voitot ovat verottomia. 

Sitä ei tule sekoittaa 1000 euron luovutusvoittoon.  

5.4 Apurahat ja stipendit 

Tuloverolaki säätelee Suomessa stipendien, apurahojen ja muiden tunnustuspal-

kintojen verotuksesta. Laki ei kuitenkaan tarkemmin määrittele, mitkä luokitellaan 

stipendiksi tai apurahaksi. Tuloverolain pykälän 82 mukaan veronalaiseksi tuloksi 
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ei luokitella stipendejä tai muita apurahoja, jos luonnollinen henkilö on saanut 

rahat opintoja, tieteellistä tutkimusta tai taiteellista toimintaa varten.  

Stipendien ja apurahojen verottomuudelle ei ole myöskään säädetty ylärajaa. Eh-

toihin kuuluu kuitenkin se, että stipendit tai apurajat on saatu valtiolta, kunnalta, 

muulta julkisyhteisöltä tai Pohjoismaiden neuvostolta. (Verohallinto 2016a.)  

Tuloverolain 82§:n 2 momentissa on määritelty, että julkisyhteisöjä ovat muun 

muassa valtio, kunnat, kuntayhtymät, evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen 

kirkkokunta, Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos (Kela), taiteen keskustoimi-

kunta, alueelliset taidetoimikunnat, Suomen akatemia ja sosiaali- ja terveysminis-

teriön valvonnassa toimiva työsuojelurahasto. Näiden edellä mainittujen julkisyh-

teisöiden myöntämät apurahat, stipendit ja opintorahat ovat siis kokonaisuudes-

saan verovapaita. Varojen verovapaus edellyttää vain, että ne ovat tarkoitettu ai-

noastaan opintoja tai tieteellistä toimintaa varten. Jos apuraha tai stipendi on an-

nettu jotain muuta tarkoitusta varten, niin siinä tapauksessa se ei ole enää vero-

vapaata tuloa. (Verohallinto 2016a.) 

Jos apurahaa saadaan muilta tahoilta kuin julkisyhteisöiltä, niin stipendit ja apu-

rahat ovat veronalaisia, jos ne ylittävät kyseisenä verovuonna verovapaan taitei-

lija apurahan määrän. Veronalaista tuloa on tällöin taiteilijan apurahan vuotuisen 

enimmäismäärän ylittävä osuus. (Verohallinto 2016a.) Verovuonna 2017 taitei-

lija-apuraha on ollut kokonaisuudessaan 20 309,40 euroa (Taike1.). Toisin sa-

noen apurahaa saadaan muilta tahoilta kuin julkisyhteisöiltä, niin apurahan saa-

jan pitää tuon kyseisen summan ylimenevästä osasta maksaa veroa. Huomion 

arvoista on myöskin se, että apuraha ei ole veronalaista tuloa sinä vuonna, kun 

se nostetaan tilille, vaan se on sen verovuoden tuloa, jolloin se on ollut nostetta-

vissa. (Taike2.)  

5.5 Asp-tilin korko 

ASP-tilin eli asuntosäästöpalkkio tilin talletus- ja lisäkorko ovat kokonaan vero-

tonta. ASP-tili on tarkoitettu 18–39 vuotiaalle ensiasunnon ostoa varten. Henkilön 

tulee säästää pankissa tekemänsä sopimuksen mukaisesti 10 prosenttia asun-

non hinnasta ja pankki antaa asunnon ostajalle valtiontakaamaa ja korkotuettua 
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asuntolainaa, kun säästötavoite ja muut ASP-tilin ehdot täyttyvät.  (Verohallinto 

2016b.) 

ASP-tilin korko on 1 prosenttia ja pankista riippuen säästetylle pääomalle mak-

setaan 2–4 prosenttia lisäkorkoa. Korko ja lisäkorko eivät ole veronalaista tuloa 

eikä korosta ja lisäkorosta myöskään suoriteta lähdeveroa tavallisen tilin tapaan. 

(Finanssivalvonta 2015.) 

5.6 Oman asunnon verovapaat luovutusvoitot 

Lähtökohtaisesti minkään omaisuuden myynneistä saadut luovutusvoitot eivät 

ole verovapaita, vaan kaikki on täysimääräisesti veronalaista. Tästä huolimatta 

poikkeuksia on olemassa ja oman asunnon luovutusvoittojen verovapaus tietyin 

edellytyksin on yksi esimerkki, josta on säädetty Tuloverolain 48.–49. pykälissä. 

(Andersson, Linnakangas & Frände 2016, 249.) 

Oman asunnon voi siis myydä verovapaasti, kunhan sen myynti täyttää tietyt 

edellytykset. Oman asunnon myyntivoitto on verovapaata, jos henkilö on omista-

nut asunnon tai huoneiston vähintään kaksi vuotta. Lisäksi edellytyksenä on, että 

henkilö tai hänen perheensä on asunut vakituisesti asunnossa ja asuminen on 

ollut yhtäjaksoista. (Verohallinto 2008.) Asumisen yhtäjaksoisuuteen ei vaikuta 

kuitenkaan lyhyet ulkomaan matkat tai sairaalassa vietetty aika (Andersson, Lin-

nakangas & Frände 2016, 253.) On siis tärkeää huomioida, että asunnon omis-

tamisen ja asumisen kahden vuoden ajan jakso tulee olla samaan aikaan, jotta 

asunnon myynnin verovapauden edellytykset täyttyvät (Verohallinto 2008.). 

Laki ei myöskään velvoita, että asumisen ja omistamisen yhtäjaksoisen kahden 

vuoden ajan tulisi sijoittua juuri aikaan ennen asunnon myyntiä. Ehtojen on vain 

pitänyt täyttää jossain vaiheessa sinä aikana, kun henkilö on asunnon omistanut. 

Kahden vuoden pituinen omistus ja asumisaika on voinut olla vaikka yli 10 vuo-

den takaa ja asunnon saa edelleen myydä verovapaasti. Verovelvollinen on kui-

tenkin itse velvollinen todistamaan ja yksi tapa siihen on todistaa asuminen vä-

estörekisteritiedoista. (Andersson, Linnakangas & Frände 2016, 254.) 
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Lähtökohtaisesti henkilöllä tai hänen perheellään voi olla vain yksi vakituinen 

asunto käytössään lain mukaan (Verohallinto 2008.) Pelkästään vuokrauskäy-

tössä olevat sijoitusasunnot eivät täytä missään tapauksessa oman asumisen 

kriteereitä, vaikka omistus olisi yli kaksi vuotta. (Andersson, Linnakangas & 

Frände 2016, 253.) 

Tärkeää on myös huomioida, että liikehuoneistot on säädetty verovapaan luovu-

tusvoiton ulkopuolelle. Oikeustapauksen KHO 2011:82 mukaan, vaikka henkilö 

oli täyttänyt asunnon verovapaan myynnin edellyttämät kriteerit kahden vuoden 

omistamisen ja asumisen puolesta, niin hänellä ei ollut oikeutta verovapaaseen 

luovutusvoittoon, koska asunto oli liikehuoneisto. Asunto olisi pitänyt muuttaa 

asuinhuoneistoksi, jotta se olisi täyttänyt verovapauden kriteerit ja näin ei asunto-

osakeyhtiön yhtiöjärjestyksestä käynyt ilmi. (Andersson, Linnakangas & Frände 

2016, 251.)  

Verovelvollinen voi olla myös tilanteessa, että hänen vakituisessa asuinkäytös-

sään on alle puolet huoneistosta tai rakennuksesta, jonka hänen omistaa. Tässä 

tapauksessa vain tämä suhteellinen osa asunnosta on oikeutettu verovapaaseen 

luovutusvoittoon muiden kriteerien täyttyessä. Esimerkkinä tällaisista tapauk-

sesta on tilanne, jolloin verovelvollisella on vakituisessa asuinkäytössä esimer-

kiksi yksi kolmasosaa isosta huoneistosta ja loput hän on laittanut vuokralle. Kui-

tenkin, jos suhteellinen osuus omistamastaan ja asuinkäytössä olevasta kiinteis-

töstä on yli puolet, niin siinä tapauksessa luovutusvoitto on kokonaan verova-

paata. (Andersson, Linnakangas & Frände 2016, 256–256.) 

Laki on myös huomioinut tilanteet, jossa useammalla verovelvollisella on yhteis-

omistuksessa asunto, jossa he asuvat. Verovapaa myyntivoitto jakautuu siis suh-

teellisesti kaikkien henkilöiden välille, jos verovapaan myynnin kriteerit täyttyvät. 

Tästä on esimerkki, jolloin kolme sisarusta on perinyt asunnon ja kaksi on asunut 

siinä yli kaksi vuotta omistusaikana, niin vain kahden sisaruksen myyntivoitto on 

tässä tilanteessa verovapaa. Tämä ei kuitenkaan koske aviopuolisoita. Jos avio-

puolisoilla on yhteisomistuksessa asunto, jossa ainoastaan toinen asuu esime-

riksi toisen ulkomaan työkomennuksen takia, on luovutusvoitto kuitenkin koko-

naan verovapaata. (Andersson, Linnakangas &Frände 2016, 257.) 
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6 Lahjavero 

Lahjan antaminen on yksi yleisempiä tapoja siirtää omaisuutta toiselle henkilölle 

kaupan ja perinnön lisäksi. Tyypillisesti lahjan pääpiirteisiin kuuluu varallisuuden 

siirtäminen toiselle henkilölle ilman vastiketta, lahjanantajan varallisuuden vähe-

neminen ja vastaavasti lahjansaajan varallisuuden kasvaminen. Lahjan piirteisiin 

kuuluu myös lahjan luovuttamisen vapaaehtoisuus ja lahjoittamistahdon olemas-

saolo. Lahjasta voi myös aina kieltäytyä eikä sitä ole pakko ottaa vastaan. (Lind-

holm 2017, 9,13.) Lahjaveroa pitää maksaa kaikesta varallisuudesta, jos sekä 

lahjanantaja että saaja ovat asuneet lahjoitushetkellä Suomessa. Lahjaverotuk-

sen alaisiksi lahjoiksi luokitellaan esimerkiksi kiinteistöt, autot, veneet, pörssiyh-

tiöiden osakkeet, raha, kuolinpesäosuus, luopuminen hallintaoikeudesta, ulko-

maan matkat ja eläimet. (Verohallinto 2017d.) 

6.1 Irtaimen lahja 

Irtaimen lahja on tavallisesti yksinkertaisin tapa antaa lahja, koska sen antami-

seen ei kuulu paljon muotosidonnaisia asioita kuten kiinteän omaisuuden lahjoi-

tukseen (Lindholm 2017, 13.)  

Yksinkertaisimpana ja varmasti myös yleisimpänä irtaimen lahjana pidetään ra-

halahjoitusta. Lahjoitus syntyy, kun lahjanantaja antaa rahat lahjan saajalle kä-

teisenä tai tilinsiirtona. Lahjakirjan tai muun asiakirjan laatiminen lahjoituksesta 

on aina suositeltavaa ja se helpottaa asian selvittämistä jälkikäteen, jos sellainen 

tilanne tulee vastaan. Helpoiten se syntyy, jos lahjoitus siirretään tilinsiirtona lah-

jansaajalle. Tällöin lahjanantaja voi tilinsiirron yhteydessä kirjoittaa viestin, josta 

lahjoitus ja sen määrä tulee ilmi. (Lindholm 2017, 14.) 

Irtaimen omaisuuden lahjoituksessa kannattaa tehdä ilmoitus maistraatille. Ilmoi-

tus maistraattiin antaa lahjansaajalle suojaa siinä tilanteessa, jos lahjanantajalle 

tulee maksuvaikeuksia yrityksen konkurssitilanteessa tai jos lainanantaja joutuu 

ulosottoon. Ilmoituksen antaminen ei kuitenkaan koske tavanomaisia lahjoja, 

jotka eivät ole epäsuhteessa lahjanantajan taloudelliseen tilanteeseen nähden. 

Ilmoituksen voi tehdä kaikissa maistraateissa Suomessa ja siinä tulee olla lah-

janantajan ja -saajan tiedot, lahjan kohden ja sen luovutusajankohta. Ilmoituksen 
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tekeminen ei ole myöskään pakollista eikä sen tekemättä jättämisestä ole varsi-

naisesti mitään haittaa, jos lahjanantajan maksuvaikeuksista ei ole pelkoa. (Lind-

holm 2017, 15–16.) 

6.2 Kiinteistön lahja 

Kiinteäksi omaisuudeksi luokitellaan esimerkiksi kesämökki, omakotitalo, metsä- 

ja maatila. Tontilla ei tarvitse olla rakennuksia, jotta se luokiteltaisiin kiinteistöksi 

vaan pelkkä maapohjakin riittää. Sen sijaan vuokratontilla sijaitseva kesämökki 

tai omakotitalo ei juridisesti ole kiinteää omaisuutta. Kuolinpesänkään pesä-

osuutta ei luokitella kiinteäksi omaisuudeksi, vaikka kuolinpesässä olisi pelkäs-

tään kiinteää omaisuutta. (Lindholm 2017, 17.) 

Kiinteistön lahja on tiukemmin säädelty kuin irtaimen omaisuuden lahja. Lah-

janantajan ja saajan on aina tehtävä kirjallinen lahjakirja ja se pitää allekirjoittaa. 

Lahjakirjassa tulee näkyä lahjanantajan ja -saajan tiedot sekä luovutuksen tarkoi-

tus ja tiedot luovutettavasta kiinteistöstä. Kiinteistön yksilöintiä varten kannattaa 

pyytää lainhuutotodistus joko maanmittauslaitokselta tai maistraatista. Kaupan-

vahvistaja vahvistaa lahjan ja kaikkien allekirjoittaneiden tulee olla paikalla. (Lind-

holm 2017, 17.) 

Lahjoitettava kiinteistö ei välttämättä ole aina kokonainen vaan se voi olla myös 

osa kiinteistöstä. Se voi olla esimerkiksi puolikas kiinteistö tai ¼ osa eli murto-

osa. Tai lahjoitettava kiinteistö voi olla myös rajoiltaan määrätty alue, jolloin pu-

hutaan määräalasta. Määräalaa lahjoitettaessa sen sijainti ja rajat on kirjoitettava 

ylös lahjakirjaan. Lahjakirjan liitteenä on tällöin oltava kartta, johon määräalan 

rajat on merkitty. (Lindholm 2017, 18.) 

Vuonna 2013 voimaan tulleen lain mukaan kiinteistön lahjan voi nykyisin tehdä 

sähköisestikin. Se onnistuu Maanmittauslaitoksen ylläpitämässä asiointijärjestel-

mässä. Edellytyksenä on, että käyttäjät tunnistetaan luotettavasti. Sähköisesti 

tehtävä lahjakirja on nykyaikainen ja helppo vaihtoehto perinteiselle käsin allekir-

joitettavalle lahjakirjalle. Sen voi tehdä osoitteessa www.kiinteistöasit.fi. Sähköi-

sen lahjakirjan tekeminen verkkopalvelussa edellyttää tietojen löytymistä viran-

omaisten sähköisistä rekistereistä. (Lindholm 2017, 18,21.)  
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6.3 Verovapaa lahja 

Lahjavero tulee maksettavaksi, kun lahjanantaja antaa lahjansaajalle lahjan, 

jonka arvo on 5000 euroa tai enemmän. Jos lahjan arvo jää alle 5000 euroa, niin 

lahjaveroa ei tarvitse maksaa. Uusi lahjaveroasteikko on ollut voimassa vuoden 

2017 alusta alkaen. (Verohallinto 2017d.) Ennen vuotta 2017 lahjan veronalai-

suuden raja oli 4000 euroa ja vuoden 2007 loppuun asti se oli puolestaan 3400 

euroa. Lahjoitettava omaisuus voi olla mitä tahansa kuten rahaa, pörssiosakkeita 

tai auto. Arvon on vain jäätävä, vaikka yhden sentin alle 5000 euroa, jolloin lah-

javeroa ei tarvitse maksaa. Jos arvo on tasan 5000 euroa, niin lahjavero tulee 

siinä tapauksessa maksettavaksi. Eri lahjanantajien lahjat verotetaan puolestaan 

erikseen. Jos lahjanantajia on useampi, niin jokainen voi halutessaan antaa sa-

malle lahjansaajalle verovapaasti alle 5000 euron arvoisen lahjan. Tämän sään-

nön ansiosta verovapaa lahja voi nousta hyvinkin suureksi sen mukaan, kuinka 

monta lahjanantajaa antaa lahjan. Tällaisessa tapauksessa lahjanantajien on 

hyvä muistaa, että lahjoitettavat varat on oltava lahjanantajan omia varoja ja se 

on pystyttävä tarvittaessa todistamaan.  (Lindholm 2017, 43,45–46). 

Kolmen vuoden yhteenlaskusääntö 

Kolmen vuoden yhteenlaskusäännön mukaan kokonaislahjavero määräytyy yh-

teissumman perusteella, joka lahjanantaja on lahjansaajalle antanut kolmenvuo-

den tarkastelujakson aikana. Kokonaisverosta vähennetään lahjavero, joka on 

maksettu aiemmista lahjoista, jotka on saatu kolmen vuoden tarkastelujakson si-

sällä. Alle 4000 euron tavanomaiset koti-irtaimistolahjat ja koulutuslahjat puoles-

taan jäävät laskusäännön ulkopuolelle. (Lindholm 2017, 44.) 

Koti-irtaimistolahjat 

Tavanomaiseksi koti-irtaimistoksi luetaan kotona olevat irtaimet esineet esimer-

kiksi huonekalut, matot, taloustavarat, vaatteet ja kodinkoneet. Taulut, veistokset 

ja muut taide-esineet katsotaan lahjaverotuksessa tavanomaisen koti-irtaimiston 

ulkopuolelle. Lahjaveroa ei tarvitse maksaa tavanomaiseksi luokiteltavasta koti-

irtaimistosta, kun yksittäisen lahjoitettavan esineen arvo jää alle 5000 euroa. Yli 

4000 euron mutta alle 5000 euron alittavat lahjat otetaan kuitenkin huomioon las-

kettaessa kolmen vuoden yhteenlaskusääntöä lahjoista, jotka tulevat samalta 
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lahjanantajalta. Tavanomaisten koti-irtaimistolahjojen arvon jäädessä alle 4000 

euroa jäävät laskusäännön ulkopuolelle. Tällaisia lahjoja voi saada useita kolmen 

vuoden sisällä ja ne jäävät silti lahjaverotuksen ulkopuolelle. (Verohallinto 

2017d.)  

Lahja koulutusta, kasvatusta ja elatusta varten 

Koulutusta, kasvatusta tai toisen elatusta varten olevat lahjat ovat lahjaverotuk-

sessa verovapaita. Ehtona on vain, että lahja tulee antaa lahjan saajalle siinä 

muodossa, ettei lahjansaaja voi käyttää lahjoitettua raha määrää mihinkään muu-

hun tarkoitukseen. Käytännössä tämä onnistuu esimerkiksi tilanteissa, jos lahjan-

saaja opiskelee ulkomailla yliopistossa, niin silloin kannattaa maksaa lukukausi-

maksut suoraan ulkomaalaisen yliopiston tilille. Tällöin lahjansaajalle ei ole ollut 

muuta mahdollisuutta käyttää varoja. (Lindholm 2017, 49–50). 

7 Muutoksen haku ja oikaisuvaatimus 

Verotuksen muutoksenhakujärjestelmässä on kolme porrasta ja ensisijaisesti ve-

rotukseen haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella verotuksen oikaisulautakun-

nalta. Hallinto-oikeus on seuraava porras, jossa käsitellään verotuksen oikaisu-

lautakunnan päätöksiin liittyvä muutoksenhaku. Hallinto-oikeuden päätöksistä voi 

valittaa puolestaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus on 

valitusluvan myöntänyt. (Räbinä, Myrsky & Myllymäki 2017, 229.) 

Kolmiportaisesta muutoksenhakujärjestelmästä poiketen Verohallinnon antamiin 

ennakkoratkaisuihin muutoksenhaku tapahtuu ensisijaisesti hallinto-oikeuteen ja 

siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus valitusluvan 

myöntää. Myös keskusverolautakunta antaa ennakkoratkaisuja verotukseen ja 

sen päätöksiin haetaan muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta ilman 

erikseen myönnettävää valituslupaa. (Räbinä, Myrsky & Myllymäki 2017, 229.) 

Muutoksenhakuajat vaihtelevat päätöksen laadusta riippuen ja muutoksenhaku-

kelpoiset päätökset on jaoteltu kolmeen ryhmään:  
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1) ennakkoratkaisuista verovelvollisella on 30 päivän valitushakuaika hal-

linto-oikeuteen tai edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen verotuspää-

töksen tiedoksiantopäivästä lähtien 

2) verotuspäätöksissä on 3 vuoden valitusaika, joka lasketaan aina kyseisen 

kalenterivuoden päättymisestä alkaen, ja hallinto- ja korkeimman hallinto-

oikeuteen on puolestaan 60 päivän valitusaika verotuspäätöksen tiedoksi-

anto päivästä lähtien 

3) erillispäätöksissä verovelvollisella on myös 60 päivää aikaa tehdä valitus 

päätöksen tiedoksianto päivästä lähtien. (Räbinä, Myrsky & Myllymäki 

2017, 229–230). 

 

Käytännössä muutoksenhaku tehdään esimerkiksi tuloverotuksen osalta Tulove-

ron oikaisuvaatimuslomakkeella (3308), joka löytyy Verohallinnon internetsivuilta 

tai vapamuotoisella hakemuksella. Oikaisuvaatimuksessa pitää ilmoittaa muutok-

senhakijan nimi ja henkilötunnus, kyseinen verovuosi, vaadittu muutos ja perus-

telut muutokselle. Oikaisuvaatimuksen liitteeksi voi myös tarvittaessa jättää asia-

kirjoja, joihin muutoksenhakija vetoaa. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa joko 

suoraan lähimpään verotoimistoon tai lähettää postitse suoraan Verohallintoon. 

Tuloverotuksen osalta muutoksenhaku aika on 3 vuotta verovuoden päättymi-

sestä seuraavan vuoden alusta lukien. Aikaisemmin muutoksenhaku aikaa oli 5 

vuotta, mutta vuoden 2017 alusta lähtien muutoksenhaku aikaa pienennettiin 3 

vuoteen. (Verohallinto 2017f.) Oikaisuvaatimusta ei myöskään pysty lähettämän 

tällä hetkellä sähköisesti vaan se on toimitettava lomakkeena.  

8 Yhteenveto ja pohdinta 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä vero-opas, joka soveltuu erityisesti opiskeli-

joiden tarpeisiin. Työhön oli tarkoitus valikoida asioita, jotka ovat opiskelijoiden 

kannalta oleellisempia. Tavoitteena oli myös oppaassa tuoda esille hyödyllisiä 

veroneuvoja, joita opinnäytetyön kohderyhmä pystyisi hyödyntämään helposti 

henkilökohtaisessa verotuksessaan.  

Opinnäytetyölle asetetut tavoitteet täyttyivät. Työssä otettiin huomioon opiskeli-

joiden eli opinnäytetyön kohderyhmän tarpeet. Työn tuotoksena syntyneessä 
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vero-oppaassa opastettiin verokortin tekemiseen ja siinä huomioitiin opintotuet, 

jotka vaikuttavat erityisesti juuri opiskelijoiden verotukseen. Oppaaseen kirjoitetut 

ohjeet tehtiin myös mahdollisimman yksinkertaisiksi ja helpoiksi, jotta ne olisi 

helppo ymmärtää.  

Teoria ja käytäntö saatiin yhdistettyä opinnäytetyössä juuri vero-oppaan avulla. 

Vero-oppaaseen otettiin esimerkkejä ja ohjeita jokaisesta opinnäytetyön teo-

riaosiosta. Tällä tavoin nähdään, kuinka työn teoria toteutuu käytännössä, kun ne 

havainnollistettiin vero-oppaan esimerkeillä.  

Opinnäytetyöstä ja vero-oppaasta on varmasti hyötyä sen lukeneille opiskelijoille. 

Erityisesti lahjaverotuksen osalta oppaaseen tuli muutamia hyödyllisiä esimerk-

kejä, jotka auttavat varmasti niitä, jotka ovat saaneet rahallista avustusta esimer-

kiksi vanhemmiltaan opiskeluja varten. Oppaassa olisi voinut olla enemmänkin 

esimerkkejä ja ohjeita, mutta käytettävissä oleva aika vaikutti siihen, että enem-

pää esimerkkejä työhön ei pystytty tekemään.  

Harmillista työssä on se, että osa työn ohjeista tulee vanhenemaan vuoden vaih-

teessa. Veroilmoitus verkossa-palvelu poistuu käytöstä ja Verokortti verkossa-

palvelu hoituvat jatkossa Omaverossa. Opinnäytetyötä aloittaessa en siis osan-

nut huomioida näitä tulevia muutoksia, joten osa ohjeista siis vanhenee nopea-

stikin. Jälkeen päin ajateltuna olisi ollut parempi tehdä kyselytutkimus opiskeli-

joille ja selvittää opiskelijoiden verotietoutta. Kyselystä olisi sitten selvinnyt, min-

kälaisia vero-ohjeita ja neuvoja opiskelijat juuri tällä hetkellä tarvitsevat. Sen sel-

vityksen pohjalta olisi jäänyt jatkotutkimusmahdollisuus seuraavalle opiskelijalle, 

joka olisi sitten voinut koota vero-oppaan, jonka nyt itse opinnäytetyönä tein. Tä-

män asian siis työstä muuttaisin, jos voisin.  

Kyselyn avulla olisi myös saanut laajempaa näkökulmaa siitä, minkälaisia neu-

voja opiskelijat haluavat ja sen pohjalta tehdä opas. Mielestäni kuitenkin kyselyn 

ja oppaan tekeminen olisi tehnyt työstä liian laajan, joten molempia ei olisi ollut 

mahdollista tehdä yhdessä opinnäytetyössä. 

Työtä tehdessä opin uusia asioita verotuksesta, joista en aiemmin ollut tiennyt. 

Lahjaverotuksesta tuli opittua asioita, joita varmasti tulevaisuudessa tulen hyö-

dyntämään, jos tulee tilanteita vastaan. Työn tekeminen myös opetti, että verotus 
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muuttuu vuosittain ja joka vuosi kannattaa tarkistaa, onko jokin asia muuttunut 

edellisestä vuodesta. Kokonaisuutena olen tyytyväinen opinnäytetyöhön ja siihen 

mitä sain aikaan käytettävissä olevan ajan puitteissa.  
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Johdanto 

Opiskelijan vero-opas koostuu esimerkki tilanteista ja ohjeista, jotka on suunnattu 

erityisesti nuorille opiskelijoille. Oppaaseen on koottu esimerkkejä, joita opiskelija 

pystyy helposti omatoimisesti hyödyntämään omassa verotuksessaan.  

Tämän oppaan tarkoitus on opastaa käytännön asioissa, joten teoreettinen puoli 

jää tässä oppaassa vähemmälle. Opas sisältää ohjeet:  

• Verokortti verkossa -palvelun käyttöön 

• Veroilmoituksen muutokset vuodelle 2019 

• Esimerkkejä verovapaista tuloista  

• Lahjavero esimerkkejä 

• Lahjaveroilmoitus Omavero 

• Ohje oikaisuvaatimuksen tekemiseen 

Tämän Vero-oppaan kuvakaappaukset on otettu Verohallinnon vero.fi sivulta Ve-

rokortti verkossa 2018 palvelusta sekä verokortti 2018 demo versiosta.   
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Uuden verokortin tekeminen 
 
Uusi verokortti tarvitaan yleensä silloin, kun veroprosenttia tarvitsee muuttaa. 

Seuraavassa opastetaan muutosverokortin tekemiseen verokortti verkossa -pal-

velussa vaiheittain. 

 
 
Vaihe 1 
 
Aluksi kirjaudutaan verokortti verkossa – palveluun esimerkiksi verkkopankkitun-

nuksilla tai mobiilivarmenteella, jotta päästään omiin henkilökohtaisiin verotietoi-

hin.  
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Vaihe 2  
 
 
Kirjautumisen jälkeen päästään alla olevalle sivulle, josta nähdään omat tiedot. 

Sivulta näkyy myös tällä hetkellä voimassa oleva veroprosentti, tulorajat ja mistä 

alkaen se on voimassa. Seuraavaan vaiheeseen päästään sivun alalaidasta jatka 

painikkeesta.  

 

 
 
 
 
Vaihe 3 
 
Seuraavassa kohdassa arvioidaan verovuoden bruttotulot eli tulot ennen veroja. 

Tässä siis arvioidaan paljonko palkka, lomarahat ja luontoisedut yms. tulevat suu-

rin piirtein olemaan kyseisenä vuonna.  
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Lisäksi tässä kohdassa ilmoitetaan, paljonko saatu bruttotulo vuoden alusta on 

sekä ennakonpidätys saadusta bruttotulosta. Nämä tiedot löytyvät helpoiten edel-

lisestä palkkalaskelmasta. Tiedot päästään syöttämään, kun klikkaa muokkaa 

kohdasta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 
Muokkaa painikkeesta päästään alla olevalle sivulle. Tässä esimerkissä arviot 

vuoden bruttotuloista ovat 20 000 euroa, saatu bruttotulo vuoden alusta on 5000 

euroa ja ennakonpidätys vuoden alusta on 500 euroa.  

Tässä vaiheessa valitaan myös, haluaako verokortin, jossa on palkkakauden tu-

loraja vai jossa on loppu vuodelle yksi tuloraja. Tässä esimerkissä valitaan lop-

puvuodelle yksi tuloraja, tällöin koko vuoden arviosta vähennetään alkuvuodesta 

saadut bruttotulot.   

 

 
Lisäksi opiskelijoiden on myös tärkeää ilmoittaa opintoraha. Opintoraha ilmoite-

taan kuukausikohtaisesti myös bruttomääräisenä ja määrän saa selville esimer-

kiksi kelan opintotukipäätöksestä. Jos esimerkiksi kesän ajalta ei saa opintora-

haa, niin niiden kuukausien kohdalle tulee syöttää 0,00. Tietojen syöttämisen jäl-

keen painetaan laske ja ok.  
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Tämän jälkeen alla olevasta kuvasta nähdään, että tiedot on täytetty ja voidaan 

siirtyä seuraavaan vaiheeseen.  
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Vaihe 4  
 
Tässä vaiheessa nähdään laskennan tulos eli uusi veroprosentti. Tässä esimer-

kissä perusprosentiksi saatiin 5,5%, kun arvioiduiksi bruttotuloiksi syötettiin 

20 000 euroa, saatu bruttotulo oli 5000 euroa ja ennakonpidätys vuoden alusta 

oli 500 euroa. Ja lisäksi viiden opintotuki kuukauden opintoraha oli yhteensä 

1251,40 euroa. Tämän jälkeen siirrytään taas sivun alalaidasta jatka painikkeella 

eteenpäin.  
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Vaihe 5 
 
Tässä vaiheessa tiedot lähetetään verohallinnolle painamalla lähetä tiedot koh-

dasta. Verokortti toimitetaan kotiosoitteeseen. Vaihtoehtoisesti voi valita muun 

toimitusosoitteen esimerkiksi työnantajan osoitteen. Verokortin voi myös tallentaa 

esim. pdf-tiedostona tietokoneelle ja tulostaa. Tämän jälkeen verokortti tulee toi-

mittaa työnantajalle joko paperisena tai lähettää sähköpostitse.  
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Vero asioiden hoitaminen tulee muuttumaan 2018-2019 vuosien aikana ja Vero-
kortti verkossa -palvelu on käytössä marraskuun 2018 loppuun asti. Marraskuun 
jälkeen verokortin muutokset tehdään Oma Verossa (vero.fi/omavero). Oma Ve-
roon kirjaudutaan myös samalla tavalla henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuk-
silla.  
 
 
Verokortti vinkit ja muutokset verovuodelle 2019: 
 

• 2019 vuoden verokortti tulee postitse joulukuussa 2018 

• muutokset verokorttiin jatkossa Oma Verossa (vero.fi/omavero) 

• Palkkakauden tuloraja poistuu eli verokortissa on yksi tuloraja koko vuo-
delle 

• tulorajan ylittyessä työnantaja perii verokortin lisäprosentin mukaan 

• työnantajalle ei tarvitse toimittaa alkuperäistä verokorttia eli verokortin voi 
kopioida työnantajalle 

• sama verokortti käy, jos on useampia työnantajia  toimita vain kopio 
kaikille 
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• seuraa palkkojen kertymistä vuoden aikana  tilaa muutosverokortti 
Oma Verossa, jos tuloraja näyttää tulevan vastaan  toimita muutosve-
rokortti työnantajalle (kaikille työnantajille, jos useampi työnantaja). 

 
 
Veroilmoituksen muutokset vuodelle 2019 
 
Veroilmoitus muuttuu myös vuodelle 2019. Vuoteen 2018 asti henkilöasiakkaat 
saivat esitäytetyn veroilmoituksen postitse kotiin aina keväällä. Korjaukset ve-
roilmoitukseen suoritettiin toukokuussa ilmoitettuihin päiviin mennessä joko Ve-
roilmoitus verkossa palvelussa tai suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen.  
 
Veroilmoituksen ulkoasu muuttuu vuonna 2019, mutta se sisältää samat tiedot 
kuin ennenkin. Veroilmoitus verkossa- palvelu ei ole enää käytössä vaan muu-
toksen veroilmoitukseen tehdään jatkossa Oma Vero palvelussa. Jos tiedot ovat 
kunnossa muutoksia ei tarvitse tehdä.  
 
Veroilmoituksen muutokset voi tehdä jatkossakin paperilla, mutta niitä ei enää 
tehdä suoraan esitäytettyyn veroilmoitukseen, niin kuin ennen. Verovelvollisen 
tulee hankkia lomakkeet ja palautuskuori itse ja toimitettava Verohallintoon. Ve-
roilmoituksessa mainitaan viimeinen palautuspäivä, jolloin se on viimeistään ol-
tava Verohallinnolla. Myöhästyneestä ilmoituksesta voi joutua maksamaan 50 
euron myöhästymismaksun.  
 
Muutoksia tulee myös veronpalautuksen ja jäännösveronmaksupäiviin. Veron-
palautukset maksetaan vuodesta 2019 eteenpäin elokuun ja joulukuun välisenä 
aikana eikä vasta joulukuun alussa kuten tähän asti.  
 
Jäännösveron eräpäivät sijoittuvat veronpalautusten tapaan myös elokuun ja 
helmikuun väliseen aikaan.  
 
Veronpalautuksen maksupäivä tai jäännösveron eräpäivä näkyy jokaisen henki-
löasiakkaan veropäätöksessä. 
 
Verovapaat tulot 
 
Esimerkki 1.   
 
Rahastosta X halutaan tehdä verovapaa lunastus. Rahaston X osuuden arvo on 

lunastus hetkellä 99€. Rahasto-osuuksia lunastetaan 10 kpl, jolloin lunastettava 

summa on 990€. Rahaston myyntihinta eli lunastushinta jää siten alle 1000 eu-

roa. Kun luovutushinnat verovuonna jäävät yhteensä alle 1000 euroa, niin luovu-

tusvoitot ovat verottomia.  
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Esimerkki 2.  

Matti myy 1000 eurolla sohvan, jonka hän on vuosi sitten ostanut 500 eurolla. 

Samalla hän myy keittiön kalusteet, joista hän on maksanut 200 euroa, mutta hän 

saa myytyä ne 400 eurolla. Myyntivoittoa Matille kertyy siten 700€. Matin luovu-

tusvoitto tavanomaisen koti-irtaimiston myynnistä on siten verovapaata, kun luo-

vutusvoitto on verovuonna alle 5000 euroa. 

 

Esimerkki 3.  

Timo myi vuonna 2015 toukokuussa ostamansa kerrostalo yksiön toukokuussa 

2018. Hän oli asunut omistamassaan asunnossa yhtäjaksoisesti kolme vuotta. 

Timo oli ostanut asunnon hintaan 35 000 euroa ja asunnon myyntihinta keväällä 

2018 oli 40 000 euroa. Myyntivoittoa kertyi siis 5 000 euroa. Timo on siis asunut 

yli kaksi vuotta omistamassaan asunnossa. Timon tapaus täyttää oman asunnon 

verovapaan myynnin kriteerit, joten Timon ei tarvitse maksaa 5 000 euron luovu-

tusvoitosta veroa.  

 
 
 
 
 
Lahjavero esimerkkejä 
 
Alle 5000 euron arvoiset lahjat ovat lain mukaan verottomia. Eri lahjanantajien 

antamat lahjat verotetaan perintö- ja lahjaverolain mukaan erikseen. Tämä mah-

dollistaa käytännössä laajemman verovapaan lahjan saannin. 

 
Esimerkki 1 
 
Timo saa isältään ja isoäidiltään molemmilta 4999 euroa opintoja varten. Lahjojen 

yhteissumma on 9998 euroa. Lahjan yhteissumma ylittää 5000 euroa, mikä on 

verovapaan lahjan raja, mutta lahjoitukset tulevat kahdelta eri lahjanantajalta, niin 

lahja on alle 5000 euron- säännön mukaan verovapaa.  
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Esimerkki 2 
 
Erkki saa 1.1.2017 äidiltään 6000 euroa lahjaksi opintoja varten. Siitä Erkki mak-

saa lahjaveroa 180 euroa. Erkki saa äidiltään 1.1.2018 toisen lahjan, joka on tällä 

kertaa 4000 euroa. Vuoden 2018 verotuksessa lahjojen arvot lasketaan yhteen 

kolmen vuoden yhteenlaskusäännön mukaan, koska lahjat ovat samalta lahjan 

antajalta. Verotettavaksi lahjaksi tulee 10 000 euroa, josta lahjaveroa tulee mak-

settavaksi 500 euroa. Lahjaverosta vähennetään kuitenkin jo vuonna 2017 mak-

settu 180 euroa, joten Erkki maksaa vuonna 2018 lahjaveroa 320 euroa.  

 
Lahjaveroilmoituksen tekeminen ja lahjaveron maksaminen 
 
Lahjaveroilmoituksen on voinut verovuodesta 2016 alkaen tehdä sähköisesti. Il-
moitus tehdään Verohallinnon Oma Vero palvelussa(www.vero.fi/omavero), jo-
hon lahjansaaja kirjautuu esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmen-
teella.  
 
Kirjautumisen jälkeen Toiminnot kohdan alta löytyy Veroilmoitusten tekemi-
nen sen alta löytyy lista ilmoitettavista veroista, josta valitaan lahjavero ja kli-
kataan tee ilmoitus  tämän jälkeen sivusto opastaa lahjaveroilmoituksen täyt-
tämisessä.  
 
Lahjavero ilmoituksen voi myös tallentaa keskeneräisenä, jos sen täyttämistä 
haluaa jatkaa myöhemmin.  
 
Lahjaverotuspäätös tulee näkyviin Oma Veroon sen käsittelyn jälkeen. Verohal-
linto myös postittaa päätöksen kotiosoitteeseen. Myös lahjaveron voi maksaa 
Oma Vero palvelussa.  
 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen 

Verotukseen voi hakea muutosta jälkeenpäin, kun verotus on jo päättynyt. Esi-

merkiksi oikaisuvaatimuksen voi tehdä, jos huomaa, että kahden vuoden takai-

sessa verotuksessa on unohtanut vähentää asunnon ja työpaikan väliset matka-

kustannukset. Muutoksen hakeminen ja oikaisuvaatimuksen tekeminen tapahtuu 

täyttämällä kirjallisen oikaisuvaatimuksen ja lähettämällä sen verotuksen oikaisu-

lautakunnalle.  

Helpoiten oikaisuvaatimuksen tekeminen onnistuu täyttämällä Verohallinnon si-

vuilta löytyvä Tuloveron oikaisuvaatimus (3308) lomake. Lomakkeen täyttäminen 
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ei ole kuitenkaan pakollista vaan vapaamuotoinen oikaisuvaatimus on myös pä-

tevä. Siihen tulee kuitenkin muistaa kirjata seuraavat tiedot: 

- henkilön nimi ja henkilötunnus 

- verovuosi, johon muutosta haetaan 

- minkälaista muutosta vaaditaan 

- perusteet vaaditulle muutokselle.  

Oikaisuvaatimuksen täyttämisen jälkeen se tulee lähettää verotuksen oikaisulau-

takunnalle, jonka osoite on: 

Verohallinto  

PL 1010 

90101 Oulu 

Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimuksen voi myös toimittaa suoraan lähimpään vero-

toimistoon. Oikaisuvaatimusta ei voi tällä hetkellä tehdä sähköisesti.  

Oikaisuvaatimus löytyy esimerkiksi vero.fi/henkilöasiakkaat kirjoita Hae koko 

sivustolta kohtaan tuloveron oikaisuvaatimus klikkaa tuloveron oikaisuvaati-

mus (3308) Lataa lomake kohdasta klikkaamalla tuloveron oikaisuvaatimus 

avautuu pdf-tiedostona. 
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