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Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

asuminen muodostaa kotitalouksien suurim
man menoerän ja valtaosa kotitalouksien varal
lisuudesta on sidottu asuntoihin. asunto on
erikoinen hyödyke etenkin siitä näkökulmasta,
että kulutuskysynnän lisäksi kotitalouden täy
tyy huomioida sijoitusnäkökulma tehdessään
päätöstä asumisen hallintamuodosta (vuokra
vai omistus) ja asumispalvelujen määrästä.
Hendersonin ja ioannidesin (1983) mukaan
kulutuskysyntä luo omistusasujille alarajan in
vestointikysynnälle, koska omistusasuja ei voi
omistaa vain osaa asuttamastaan asunnosta.
Näin ollen kulutus ja sijoituspäätökset eivät
ole omistusasujien tapauksessa separoituvia.
koska asumista on pidetty yhtenä suurimmista
kotitalouksien hyvinvointiin vaikuttavista teki
jöistä, asumistarpeiden tyydyttämistä ei ole
haluttu jättää pelkästään markkinamekanismin

ohjattavaksi. kotitalouksien asumistasoa on
pyritty nostamaan ohjaamalla asuntomarkki
noita erilaisin asuntopoliittisin tuin ja säännök
sin. yksi suomalaisen asuntopolitiikan keskei
sistä piirteistä on ollut omistusasumisen voima
kas tukeminen verojärjestelmän kautta kana
voituvien tukien eli verotukien avulla.

Verotuelle ei ole olemassa yleistä määritel
mää, mutta usein ajatellaan, että verotuki syn
tyy, kun julkinen valta tekee tukemistarkoituk
sessa poikkeuksen ”normaaliksi” katsottavaan
verojärjestelmään tai niin sanottuun normivero
järjestelmään1. Poikkeuksen tehdessään julki
nen valta menettää samalla verotuloja. Verrat
taessa omistusasujien verokohtelua vuokranan
tajiin voidaan suomen nykyisestä verojärjestel
mästä erottaa kolme omistusasumiseen suun
nattua verotukea: laskennallisen asuntotulon
verottomuus, omistusasunnon myynnistä joh
tuvien luovutusvoittojen verottomuus (mikäli
verovelvollinen tai hänen perheenjäsenensä on
käyttänyt asuntoa vakituisena asuntonaan vä

* T��� kirjoitus �erustuu 1�.1.2009 �oensuun �lio�istossaT��� kirjoitus �erustuu 1�.1.2009 �oensuun �lio�istossa
tarkastettuun v�itöskirjaani ”Studies on Owneroccu�ied
Housing, Taxation and Portfolio Choice”. Vastav�itt�j�n�
toi�i tutki�usjohtaja, PhD Viggo Nordvik (NOVA – Nor
wegian Social Research) ja kustoksena �rofessori Kalle
M��tt� (�oensuun �lio�isto). 1 Ks. OECD (199�).
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hintään kaksi vuotta) ja asuntolainojen korko
jen verovähennyskelpoisuus.

Verotuksellinen epäneutraalisuus syntyy
siitä syystä, että vuokranantaja joutuu maksa
maan saamistaan vuokratuloista ja luovutusvoi
toista pääomatuloveroa. on syytä huomata,
että nykyisessä verojärjestelmässä asuntolaino
jen korkovähennys voidaan nähdä verotukena
ainoastaan siksi, että siihen liittyvä tulo on vero
tonta. Mikäli omistusasujan laskennallinen asun
totulo olisi veronalaista tuloa, omistusasuja
saisi vähentää asuntolainojen korot luonnolli
sina tulonhankkimisvähennyksinä bruttomää
räisestä asuntotulosta samalla tavalla kuin
vuokranantaja voi vähentää vuokraasunnon
hankintaan ottamansa lainan korot bruttomää
räisestä vuokratulostaan nykyisessä järjestel
mässä.

taloustieteellisessä kirjallisuudessa asumi
sen verotukien on osoitettu aiheuttavan mer
kittäviä tehokkuustappioita2. ensinnäkin asu
misen verotuet kannustavat kotitalouksia ku
luttamaan enemmän asumispalveluita, mikä
kasvattaa asuntokantaa muun pääomakannan
kustannuksella. tämä pääomaresurssien allo
kaation vääristyminen voi pitkällä aikavälillä
johtaa hitaampaan talouskasvuun ja alempaan
elintasoon. toiseksi epätäydellisistä pääoma
markkinoista johtuen kotitalouksien elinkaari
kulutusprofiili vääristyy, koska ne joutuvat
säästämään käsirahaa varten asuntoa ostaes
saan. kolmanneksi verotuet kannustavat koti
talouksia muodostamaan riskipitoisia sijoi
tusportfolioita, jotka koostuvat pääosin laina
rahoitetusta riskillisestä asuntopääomasta.
tämä altistaa omistusasujakotitaloudet erään
laiselle taustariskille, joka voi vähentää niiden

halukkuutta riskien ottamiseen rahoitusmark
kinoilla esimerkiksi osakesijoitusten muodos
sa3.

tärkein argumentti verotukien puolesta
liittyy omistusasumisen aiheuttamiin positiivi
siin ulkoisvaikutuksiin. omistusasujilla on kan
nustin pitää hyvää huolta naapurustostaan ja
äänestää paikallisten julkishyödykkeiden puo
lesta, koska tällaiset investoinnit kapitalisoitu
vat heidän asuntojensa hintoihin. Vuokralaisil
la nämä kannustimet ovat pienemmät, koska
samalla logiikalla tällaiset investoinnit nostavat
heidän vuokriaan. empiiriset tulokset omistus
asumisen ulkoisvaikutuksista ovat kuitenkin
ristiriitaisia4. aikaisempi kirjallisuus on havain
nut omistusasumisella olevan melko voimak
kaitakin vaikutuksia esimerkiksi äänestyskäyt
täytymiseen, kodin kunnostamiseen ja jopa
lasten menestykseen. uudemmat tutkimukset
paremmilla aineistoilla ja menetelmillä ovat
kuitenkin osoittaneet, että monet näistä vaiku
tuksista merkittävästi pienevät tai kokonaan
häviävät, kun kotitalouksien ominaisuuksia
kontrolloidaan paremmin tai käytetään hyväk
si aitoon satunnaistamiseen perustuvia koease
telmia. lisäksi on huomattava, että kaikki omis
tusasujien toimet naapurustossaan eivät suin
kaan tuota positiivisia vaan pikemminkin nega
tiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten kaupunkien
vuokraasuntojen kaavoituksen estäminen alueel
le. lisäksi on esitetty, että omistusasuminen
vähentää työvoiman liikkuvuutta aiheuttaen
työttömyyttä.

Väitöskirjassani tutkin omistusasumisen
verotukien vaikutuksia kotitalouksien valintoi
hin ja tulonjakoon. Väitöskirjani koostuu nel

2 Ks. esi�erkiksi Berkovec ja Fullerton (1992) ja Gervais
(2002).

3 Ks. Brueckner (1997) ja Flavin ja Ya�ashita (2002).

4 Dietz ja Haurin (2003) sis�lt�� katsauksen e��iirisist�
tuloksista.
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jästä luvusta. johdantoluvussa esitellään ly
hyesti asuntomarkkinoiden erityispiirteitä sekä
tarkastellaan syitä, joilla omistusasumisen ve
rotukia usein perustellaan. Väitöskirjan varsi
nainen kontribuutio on luvuissa 2–4, jotka si
sältävät kolme itsenäistä empiiristä tutkimusta.
Väitöskirjan toisessa luvussa tarkastellaan
asuntolainojen korkovähennyksen vaikutusta
asuntolainojen kysyntään. suomessa vuonna
1993 toteutettu tuloverouudistus vähensi mer
kittävästi suurituloisten kotitalouksien kannus
timia asuntolainanottoon. ennen verouudistus
ta asuntolainan korot vähennettiin progressii
visen verokannan mukaan verotettavista tulois
ta, jolloin verovähennyksestä saatava rahallinen
hyöty oli sitä suurempi, mitä suuremmat olivat
verovelvollisen veronalaiset tulot. Verouudis
tuksen jälkeen asuntolainan korot vähennetään
suhteellisen verokannan mukaan verotettavas
ta pääomatulosta. Mikäli korkojen määrä ylit
tää pääomatulot, muodostuu pääomatulolajin
alijäämä, jonka perusteella verovelvollisella on
oikeus tehdä alijäämähyvitys. alijäämähyvitys
tehdään pääomatuloveroprosentin suuruisena
ansiotulojen veroista5. Näin ollen verouudis
tuksen jälkeen korkovähennyksestä saatava
rahallinen hyöty ei enää riipu verovelvollisen
tuloista.

Verouudistus voidaan nähdä luonnollise
na koetilanteena, jossa uudistuksen seuraukse
na kotitaloudet voidaan jakaa yhteen vertailu
tai kontrolliryhmään ja useisiin koeryhmiin.
kontrolliryhmän muodostavat ne kotitaloudet,
joiden asuntolainojen korkovähennysprosentti
ei juuri muuttunut verouudistuksen myötä.
koeryhmän muodostavat toisaalta pienituloiset
kotitaloudet, joiden korkovähennysprosentti

kasvoi, sekä toisaalta suurituloiset kotitaloudet,
joiden korkovähennysprosentti pieneni. tämä
ryhmittely mahdollistaa ns. differenceindif
ferences menetelmän käytön. tutkimuksessamenetelmän käytön. tutkimuksessa
käytetään tilastokeskuksen tulonjakoaineistoja
vuosilta 1990–2000. tulosten mukaan suuritu
loiset kotitaloudet reagoivat vähentyneisiin
verokannustimiin vähentämällä selvästi asun
tolainanottoaan. tuloksiin on kuitenkin syytä
suhtautua pienellä varauksella, koska verouu
distuksen aikoihin suomen talous koki poik
keuksellisen suuria suhdannevaihteluita, joilla
on voinut olla erilainen vaikutus koe ja kontrol
liryhmiin.

Väitöskirjan kolmannessa luvussa tutkitaan
omistusasumisen ja kotitalouden sijoitusport
folion välistä yhteyttä. luvun ensimmäisessä
osassa replikoidaan Flavinin ja yamashitan
(2002) esittämän simulointimallin tulokset suo
malaisella aineistolla. Mallissa tarkastellaan,
miten lainarahoitettu omistusasunto vaikuttaa
kotitalouden portfolion valintaan, kun kotita
lous maksimoi hyötyään, joka riippuu positii
visesti portfolion tuoton odotusarvosta ja ne
gatiivisesti portfolion varianssista. Mallissa
optimaalisen portfolion koostumus riippuu ko
titalouden riskiaversion asteesta sekä asunnon
arvon ja nettovarallisuuden suhteesta, joka toi
mii kotitalouden optimointiongelman rajoittee
na. tätä voidaan perustella sillä, että ostettuaan
asunnon kotitalous voi muuttaa asuntopää
omaan sijoitettua rahamäärää ainoastaan myy
mällä vanhan asunnon ja ostamalla uuden,
mistä syntyy transaktiokustannuksia. sen sijaan
rahoitusvarallisuuden koostumusta kotitalous
voi sopeuttaa ilman kustannuksia.

Historiallisiin tuottosarjoihin perustuvien
simulointitulosten mukaan korkea asunnon
arvon ja nettovarallisuuden suhde vähentää
selkeästi osakkeiden osuutta kotitalouden op

5 Ensiasunnon ostajat voivat tehd� alij����h�vit�ksen hie
�an �uita korkea��alla �rosentilla.
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timaalisessa portfoliossa. kolmannen luvun
toinen osio testaa ekonometrisesti tilastokes
kuksen vuoden 1998 varallisuustutkimusaineis
toa käyttäen, vaikuttaako asunnon ja nettova
rallisuuden suhde suomalaisten omistusasujien
todellisiin portfoliovalintoihin. tulosten mu
kaan mitä korkeampi on omistusasujakotita
louden asunnon arvo verrattuna nettovaralli
suuteen, sitä vähemmän kotitalous sijoittaa
osakkeisiin.

Väitöskirjan viimeisessä luvussa tarkastel
laan laskennallisen asuntotulon verottomuu
desta aiheutuvan verotuen tulonjakovaikutuk
sia käyttäen tilastokeskuksen vuoden 2004
varallisuustutkimusaineistoa. luvun empiiri
nen osuus on haastava, koska laskennallinen
asuntotulo ei ole rahallista tuloa vaan muodos
tuu asumispalveluista, joita tutkija ei pysty ha
vaitsemaan. tämä ongelma ratkaistaan esti
moimalla hedoninen vuokraregressio käyttäen
vapaarahoitteisissa vuokraasunnoissa asuvien
kotitalouksien vuokria sekä aineistossa olevia
tietoja heidän asuntojensa ominaisuuksista ja
sijainnista. Hedonisen regressiomallin avulla
omistusasujakotitalouksille voidaan ennustaa
niiden asunnosta potentiaalisesti saama brutto
vuokra, joka toimii laskennallisen asuntotulon
arviona.

tulosten mukaan asuntotulo, eli omistus
asumisesta saatavat asumispalvelut, on merkit
tävä hyvinvoinnin lähde omistusasujille muo
dostaen keskimäärin 10 prosenttia heidän käy
tettävissä olevista tuloistaan. lisäksi havaittiin,
että pienituloisille, lähinnä eläkeläiskotitalouk
sille, asuntotulo on vieläkin merkittävämmässä
asemassa tuloihin suhteutettuna. tämä johtuu
luonnollisesti siitä, että nämä kotitaloudet asu
vat usein velattomassa omistusasunnossa, mut
ta heidän rahatulonsa ovat alhaiset.

asuntotulon verottomuudesta aiheutuva

verotuki on selvästi suurin asumiseen suunnat
tu tukimuoto suomessa. Verotuesta johtuen
valtio menetti vuonna 2004 verotuloja lähes
kaksi miljardia euroa. Verotuki kohdentui pää
asiassa keski ja suurituloisille kotitalouksille,
jotka ovat todennäköisemmin omistusasujia ja
asuvat myös kalliimmissa asunnoissa.

tutkimuksessa tehtiin myös staattinen ve
roreformitarkastelu, jossa nykyistä verojärjes
telmää verrattiin kahteen vaihtoehtoiseen jär
jestelmään, jossa asuntotulo on veronalaista
pääomatuloa. Vertailu tehtiin siten, että valtion
verotulot pysyivät muuttumattomina eli asun
totulon verolla kerätyt verotulot palautettiin
kotitalouksille. tämä toteutettiin kahdella ta
valla. ensiksi kertyneet verotulot palautettiin
kaikille aikuisille yhtä suurina könttäsummina.
toisessa tarkastelussa kertyneet verotulot käy
tettiin pääomatuloveroprosentin alentamiseen
siten, että pääomatuloverolla kerätyt verotulot
pysyivät vakioina. tulosten mukaan tulonjako
vaikutukset riippuivat suurelta osin siitä, miten
verotulot palautetaan kotitalouksille. ensiksi
mainitussa vaihtoehdossa Ginikertoimella mi
tatut tuloerot hieman pienenivät, kun taas jäl
kimmäisessä tapauksessa tuloerot selkeästi
kasvoivat. Varallisuustutkimusaineisto on koti
taloustasoista, joten ansiotuloveroja koskevaa
analyysiä ei pystytty toteuttamaan. tehdyt tar
kastelut voidaan nähdä eräänlaisina ääripäinä
realistisemmille verouudistuksille, joissa asun
totulon veron vastapainoksi ansiotuloverotusta
kevennettäisiin.

Väitöskirjan pohjalta nousee esiin lukuisia
uusia tutkimuskysymyksiä. Huomioiden aiem
man kirjallisuuden esiin nostamat tehokkuus
tappiot sekä omistusasumisen verotukien suun
tautumisen suurituloisille kotitalouksille, on
kysyttävä, ovatko omistusasumisen yhteiskun
nalliset hyödyt todella niin suuria, että sen voi
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makas tukeminen on perusteltua. jatkossa
olisikin erityisen tärkeää pyrkiä kvantifioimaan
omistusasumisesta mahdollisesti aiheutuvien
ulkoisvaikutuksien suuruus. 
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