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1. JOHDANTO 
 

1.1. Taustaa 
 

Suomessa otettiin käyttöön 1990 yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, jonka tavoitteena oli 

oman ja vieraan pääoman tasapuolinen verokohtelu. Tämä muutos poisti kahdenker-

taisen verotuksen ja takasi yhdenkertaisen verotuksen hyvittäen yritysveron tietyin 

rajoituksin osingonsaajan verotuksessa. Vuonna 2005 hyvitysjärjestelmästä kuitenkin 

luovuttiin. Tähän päädyttiin hallituksen eduskunnalle 19.5.2004   antaman   ja edus-

kunnan hyväksymän muutosesityksen pohjalta. Syynä muutokseen pidettiin osittain  

ulkomailta saatujen osinkojen ja kotimaisten osinkojen yhdenmukaisen verokohtelun 

tarvetta. Nyt käytössä on useita malleja, joissa verotuksen taso ja kertaantuvuus 

vaihtelevat. Muutokset verotuskäytännöissä vaikuttavat yritysten jakaman osingon 

määrään ja sen verokohteluun.  

 

Osakeyhtiön jakaman osingon verotus luonnollisen henkilön näkökulmasta on muut-

tunut eri verojärjestelmien myötä. Nykykäytännössä yrityksen tulostaan maksamaan 

veroa ei enää hyvitetä. Luonnolliselle henkilölle jaettujen osinkojen verokohtelu riip-

puu muun muassa siitä, onko jakajana listattu yhtiö vai listaamaton yhtiö sekä siitä, 

kuinka paljon yritys jakaa osinko omistajilleen.  

 

Osingonjakoon ja sen verotukseen vaikutti osaltaan vuoden 1993 eriytetyn tulovero-

järjestelmän käyttöönotto. Järjestelmän uudistamisen seurauksena pääomatuloksi 

luettavan osingon verorasitus muuttui selvästi ansiotuloverotusta kevyemmäksi. Näi-

den kahden eri tuloerän välinen verotuksellinen ero on johtanut verosuunnitteluun, 

jonka avulla pyritään nostamaan palkkoja osinkoina ja hyötymään näin keveämmästä 

verokohtelusta.  

 

Uusi  osakeyhtiölaki tuli voimaan vuonna 2006. Siinä osakkeet ja osakeannit on irro-

tettu yhtiöön tehdyistä pääomansijoituksista. OYL 8:2 §:n mukaan sijoittaja voi tehdä 

vastikkeettoman sijoituksen yhtiön vapaan pääoman rahastoon saamatta yhtään 
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osaketta. Aiemmasta käytännöstä tämä poikkeaa huomattavasti, sillä osingonjako on 

pääsäännön mukaan kytketty osakkeisiin.  

 
Verolain uudistuksesta on puhuttu viime aikoina paljon. Uutta ja paranneltua verola-

kia odotetaan, jotta pääomatulojen ja ansiotulojen verotus saataisiin tasaisemmaksi 

suhteessa toisiinsa. Lisäksi nykyisen verojärjestelmämme monimutkainen rakenne 

on aiheuttanut tulkinnallisia ongelmia verotettavan tulon kohtelussa ja lisännyt itses-

sään tarpeen nykyisen lain tarkistamiselle. Se, miten ja millaiseksi todennäköinen 

uusi verolaki tulee muotoutumaan, voidaan päätellä osittain nykyistä lakia kohtaan 

esitettyä kritiikkiä vasten. Suoranaista vastausta kysymyksiin ei kuitenkaan vielä löy-

dy.  

 

 

1.2. Tutkimusongelma, tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 
 
 
Työssä tarkastellaan pääomatuloihin kuuluvan osingon verotusta osingon saajan nä-

kökulmasta. Tutkimuksessa on tarkoitus tutkia pääomatuloihin kuuluvan osingon ve-

rotusta ja kehitystä, joka on johtanut nykyisenlaiseen osinkoverojärjestelmään. Syyt 

ja kehityskulku, jotka johtivat vuoden 2005 osinkoverouudistukseen sekä luonnollisen 

henkilön tänä päivänä kohtaamaan osinkoverotukseen ovat tutkimuksen keskiössä. 

Pääongelmat, joita tässä työssä analysoidaan voidaan muotoilla seuraavanlaisiksi 

kysymyksiksi:  

 

o Millaisia vaikutuksia 1950-luvulta lähtöisin olevilla osinkoverouudistuk-

silla on ollut kotimaisista osakeyhtiöstä luonnolliselle henkilölle makset-

tavan osingon verotukseen?   

o Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet osinkoverojärjestelmien muotoutumi-

seen? 

o Mihin näillä eri järjestelmillä on pyritty? 

 

Tutkimuksessa kuvataan osingonsaajan näkökulmasta verojärjestelmien toimivuutta 

ja kokonaisverorasitusta. Järjestelmistä tehdään myös kokoava vertailu. 
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Keskeisenä tavoitteena on tutkia osinkoverojärjestelmän kehitystä ja nykyistä järjes-

telmää.  Yhdeksi pääomalajiksi lukeutuvan osingon verotuksen käsittely avaa kuiten-

kin myös mahdollisuuden tutkia hieman osinkoverotuksen edullisuutta suhteessa an-

siotulona verotettavaan palkkaan nähden. Tutkimuksen taustalla on siis mielenkiinto 

luonnollisten henkilöiden saamien osinkojen verotuskäytäntöjä kohtaan sekä laa-

jemmin yhteiskuntaa puhuttava verokuilu pääoma – ja ansiotulojen välillä. Mielen-

kiinnon ohjaamana nostetaan näin ollen esille pääomatulon ja ansiotulon  verotuksen 

eroavaisuus ottaen huomioon uusi osakeyhtiölaki, ja sen tuomat uudet mahdollisuu-

det tavoitella osinkoja ansiotulon sijasta. 

  

Alaongelmaksi muodostuu pääoma- ja ansiotulojen verotuksen eroavaisuus. Se, mi-

ten pääomatulon kevyempi verotus vaikuttaa palkansaajien kokemaan epäoikeu-

denmukaisuuteen on kiinnostavaa. Tutkimuksessa analysoidaan ansio- ja pääomatu-

loihin kohdistuvaa erilaista verorasitusta tarkemmin esimerkkilaskelman avulla. 

  

Tutkimuksen suppeuden takia tutkimus rajataan käsittelemään yhtä yhtiömuotoa eli 

osakeyhtiöitä. Pääomatuloista tarkastellaan juuri osinkoa, joka muodostuu maksetta-

vaksi oman pääoman sijoittajalle osakeyhtiön tuottaman voiton perusteella. Osingon-

saajan näkökulmaksi valitaan luonnollinen henkilö yhteiskunnallisen keskustelun sitä 

kohtaan osoittaman kiinnostuksen takia. Tutkimuksessa ei pyritä tarkastelemaan 

osakeyhtiön ulkomaalaisomistusta, mutta kansainvälistä näkökulmaa on tarkoituksen 

mukaista sivuta siltä osin kuin se on vaikuttanut kansallisen pääomatuloverotuksen 

kohteluun. 

 

 

 

1.3. Menetelmä ja aineisto 
 

Tutkimus on deskriptiivinen kuvailuun ja analysointiin perustuva. Tutkimus selvittää 

miten osakkeen verotusjärjestelmä on muotoutunut nykyisenlaiseksi sekä kuvaa tar-

kemmin luonnollisen henkilön kotimaisista osakeyhtiöistä saamien osinkojen verotus-

ta. Kvantitatiivista lähestymistapaa käytetään analysoitaessa osinkoverotusta eri jär-

jestelmissä. Pääoma- ja ansiotulojen verotuksellisia eroja kuvataan yleisemmällä ta-
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solla. Osingon ja palkan verotuksen välistä eroa ja sen vaikutusta analysoidaan käyt-

täen laskuesimerkkiä. 

 

Tutkimusaineistona keskitytään käyttämään suomalaisia lähteitä johtuen aiheen ko-

timaisuudesta. Tutkimusaineiston keskeisen pohjan muodostavat kotimaiset tieteelli-

set artikkelit sekä asiantuntijalausunnot. Itsenäiselle päättelylle löytyy kuitenkin myös 

sijaa. Ulkomaisen aineiston pois rajaaminen on aiheellista, sillä tarkoituksena ei ole 

tutkia kansainvälisiä menetelmiä, vaan keskittyä kotimaisen osinkoverotuksen muu-

toksiin. Suomen osinkoverojärjestelmät ovat  kuitenkin muovautuneet yhdessä kan-

sainvälisten muutosten kanssa tai näitä seuraillen, joten kirjallisuutta, jossa tätä kehi-

tystä on kuvattu, tutkitaan. 

 

Aineistona käytetään kotimaisissa ammattilehdissä kuten Tilisanomat ja Verotus 

esiintyviä aiheeseen liittyviä artikkeleita. Kirjallisuuslähteinä käytetään osinkoverotus-

ta kuvaavia teoksia. Kuvattaessa osinkoverojärjestelmän muutoksia käytetään erityi-

sesti hyväksi Matti Myrskyn kattavaa tutkimusta ”Osakeyhtiön ja sen osakkeen omis-

tajan kahdenkertaisesta verotuksesta”. Tutkimusaineisto koostuu pääosin artikkeleis-

ta ja aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Tutkimuksessa käsitellään myös kor-

keimmanhallinto-oikeuden antamia päätöksiä koskien yhtiöveron hyvitysjärjestelmää 

sekä sen antamaa päätöstä lääkäriyhtiöiden osinkoa koskien. 

 
 

1.4. Tutkimuksen rakenne 
 

Ensimmäinen luku käsittää johdannon, jonka jälkeen siirrytään kakkoslukuun, jossa 

tarkastellaan osinkoverotusta. Tutkimuksen teoriaosa keskittyy vahvasti tähän kysei-

seen lukuun. Siinä käydään läpi eri osinkoveromalleja 1950-luvulta lähtien. Luvussa 

havainnollistetaan eri osinkoverojärjestelmien toimivuutta sekä vertaillaan järjestel-

miä keskenään. Tutkimuksen kolmas luku yhdistää teoriaa ja empiriaa tutkien osin-

koverotuksen näkökulmasta pääoma – ja ansiotulojen verotuksen problematiikkaa. 

Kolmannessa luvussa analysoidaan myös uuden osakeyhtiölain vaikutusta osingon-

jakoon. Neljäs luku pitää sisällään verotuksen tulevaisuuden kehityksen analysoinnin. 

Siinä pohditaan eri mahdollisuuksia, joilla nykyistä verojärjestelmää voitaisiin kehit-

tää. Viimeisessä luvussa tehdään johtopäätökset tutkimuksesta.  
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2. OSINKOVEROTUS 
 

Verotuksella on nähty olevan tavallisesti kolme eri tavoitetta. Ensinnäkin verotuksella 

julkinen valta kerää varoja menojensa kattamiseen. Tästä käytetään nimitystä fiskaa-

linen tavoite. Toisena tavoitteena on tulonjako eli kaventaa verojen avulla kansalais-

ten tulo- ja varallisuuseroja. Valtio pyrkii myös verotuksen avulla ohjaamaan yksityis-

ten henkilöiden, yritysten ja muiden organisaatioiden käyttäytymistä. Nykyään suoraa 

ohjaamista on pyritty purkamaan ja tavoitteena on verotuksen neutraalisuuden li-

sääminen. Tämän ajattelun taustalla on idea siitä, että  vapaa markkinatalous johtaa 

vähintään yhtä hyvään tulokseen kuin valtiovallan sääntelemä talous. (Niskakangas, 

1995, s. 8-11) 

 

Jotta päästään tutkimaan lähemmin osingonjakoon liittyvää keskustelua, ja tästä 

nousevaa pääoma- ja ansiotulojen välisten verotuksellisten erojen tematiikkaa, on 

mentävä historiassa taakse päin ja selvitettävä mihin suomalainen osinkoverotus pe-

rustuu. Tarkoituksena ei ole kuitenkaan tutkia tarkemmin osakeyhtiölakia, osakeyh-

tiötä verosubjektina eikä yhtiöverotusta vaan luoda ympäristö osingon verotukselle. 

On selvitettävä mitä tarkoittaa kaksinkertainen verotusjärjestelmä ja sen lievennetyt 

muodot, jotka ovat hallinneet Suomen  tuloveromaailmaa. Hyvitysjärjestelmillä on py-

ritty verotuksen neutralisointiin.  

 

Osakeyhtiöiden verottaminen on lähtenyt liikkeelle yleisen tuloverolainsäädännön  

käyttöönoton myötä 1800-luvun loppupuolella. Tuloverolainsäädännön mukaisesti 

myös osakeyhtiön jakamat osingot luettiin saajiensa tuloksi. Tästä seurasi voiton 

kahdenkertainen verotus, joka nousi ongelmalliseksi jo tuolloin. Kahdenkertaisen ve-

rotuksen ongelmaa on yritetty ratkaista ja lieventää tähän päivään asti.( Myrsky, 

1988, s. 14) Suomessa on kokemusta eri lieventämismenetelmistä 1950-luvulta läh-

tien. Käytössä on ollut osinkovähennysjärjestelmä, jaetun verokannan järjestelmä, 

klassinen yhtiöverojärjestelmä ja yhtiöveron hyvitysjärjestelmä. Osingonsaajien vero-

tusta on pyritty keventämään tekemällä vähennyksiä sekä itse veroon että tulokseen. 

Kevennyksiä on haluttu tehdä, jotta on saatu lisättyä oman pääomanehtoisen sijoit-

tamisen houkuttelevuutta tai ainakin sen tasapuolista kohtelua suhteessa vieraaseen 

pääomaan. (Myrsky, 1988, s. 8; Myrsky, 1988, s. 241) 
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Kahdenkertaisen verotuksen ongelma lähtee liikkeelle luonnollisten henkilöiden tulo-

jen verotusta sääntelevästä tuloverolaista. Se, että osakeyhtiö ja osakkeenomistaja 

ovat eri verosubjekteja, on ongelmallista. Tällä tarkoitetaan sitä, että osakeyhtiöiden 

”tulot” verotetaan niiden eikä osakkeenomistajien tulona, ja vastaavasti näiden tulo-

jen hankkimisesta syntyvät menot katsotaan osakeyhtiöiden eikä niiden osakkeen-

omistajien menoiksi. Kahdenkertainen verojärjestelmän ongelma voidaan siis johtaa 

osakkeenomistajan sekä yrityksen samanaikaisesta ja toisistaan riippumattomasta 

tuloverolaista. (Myrsky, 1988, s.14) 

 

Keskitytään luonnollisen henkilöön osingonsaajana, joka on vain yksi vaihtoehto 

muiden joukossa. 

 

 

2.1. Klassinen yhtiöverojärjestelmä ja sen lievennys 
 

Klassinen yhtiöverojärjestelmä ei ota huomioon osakkeenomistajan verotuksessa si-

tä, että yhtiö on joutunut jo maksamaan veroa jakamansa voiton perusteella. Järjes-

telmä ei myöskään huomioi asiaa toisin päin eli sitä, että osakkeenomistaja maksaa 

veroa saamistaan osingoista.  Yritys ja yrityksen omistajat pidetään erillisinä entiteet-

teinä. Verottaja verottaa sijoittajan saamaa osinkoa kahdesti, ensin yrityksen voitosta 

ja sitten osinkoverona saadusta osingosta. Voidaankin todeta, että klassinen yhtiöve-

rojärjestelmä luo raskaan verotaakan omistajille. Onkin nähty, että tämä malli suosii 

velkarahoitusta. Klassisessa yhtiöverojärjestelmässä yhtiö ei voi nimittäin vähentää 

jakamaansa osinkoa, toisin kun vieraalle pääomalle maksetut korot voidaan vähen-

tää liiketuloksesta. Velkaantumisasteen nousu yrityksissä on nähty yhtenä syynä 

kahdenkertaisen verotuksen lieventämispyrkimyksiin. (Myrsky,1988 s.61) 

 

Klassista verojärjestelmää on pidetty kuitenkin hyvänä verojärjestelmänä sen kan-

sainvälisen tasapuolisuuden takia. Verokohtelu pyrkii olemaan sekä kotimaisille että 

ulkomaisille sijoittajille tasavertainen riippumatta asuinmaasta. Hyvitysjärjestelmät  

vääristävät verotuksen neuraalisuutta ja syrjivät ulkomaisia pääomasijoittajia. (Myrs-

ky, 1988, s. 57)  
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Kahdenkertaisen verotuksen lieventämistä voidaan pyrkiä toteuttamaan eri tavoin. 

On kuitenkin hyvä ensin  ymmärtää eri menetelmien välisiä suhteita. 

 

Eräs mahdollisuus systematisoida eri lieventämisjärjestelmiä on kuvata sitä, kuinka 

integroituja ovat osakeyhtiön verotus ja osakkeenomistajan verotus. Klassisessa jär-

jestelmässä osakeyhtiö ja osakkeenomistaja ovat täysin erotettuja toisistaan verotta-

jan silmissä. Yhtymäjärjestelmässä, joka edustaa integroitua systeemiä, omistaja ja 

yhtiö nähdään yhtenä varallisuusmassana. Näiden kahden ääripään väliin mahtuu 

lievennysjärjestelmiä, joita Suomessa on ollut käytössä eri yhteiskunnan vaiheissa. 

Toinen näistä on yhtiöveron hyvitysjärjestelmä, joka on lähempänä integroitua mallia 

ja toinen on kaksikantajärjestelmä, joka muistuttaa klassista järjestelmää.  Kaksikan-

tajärjestelmiä ovat jaetun verokannan järjestelmä sekä osingon vähennysjärjestelmä. 

(Myrsky, 1988, s. 90) 

 

Lieventämismenetelmiä voidaan luokitella lisäksi sen mukaan tapahtuuko kaksinker-

taisen verotuksen lievennys yhtiön verotuksessa vai osingonsaajan verotuksessa. 

Kaksinkantajärjestelmät, joita tutkimus osaltaan käsittelee lieventävät verorasitusta 

yhtiöverotuksen kautta. Yhtiöveronhyvitysjärjestelmä ja nykyinen osinkoverojärjes-

telmä lieventävät puolestaan kahdenkertaista verotusta osakkeen omistajan verotuk-

sen kautta. (Myrsky, 1988, s. 95; s. 140)  

 

Lievennysjärjestelmiä kehitettäessä on pohdittava tyypillisimmän tapauksen (osin-

gonsaajana kotimainen luonnollinen henkilö) lisäksi ketjuverotuksen järjestelyä ja ve-

rovapaiden subjektien asemaa. Tutkimuksen tarkoituksena ei kuitenkaan ole tarkas-

tella lievennysjärjestelmien kehittämistä itsessään vaan osingonsaajan kokonaisvero-

rasitusta eri järjestelmissä. Kahdenkertaisen verotuksen lievennysjärjestelmiä tutki-

taankin seuraavaksi tyypillisimmän eli  osingonsaajan näkökulmasta, joka on koti-

mainen luonnollinen henkilö. (Myrsky, 1988, s. 57) 
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2.2. Jaetun verokannan järjestelmä 
 
Suomessa jaetun verokannan järjestelmää kokeiltiin vuosina 1965-1968. Järjestel-

män tarkoituksena oli, että yhtiön jakamaan voittoon kohdistettiin pienempi yhtiöve-

roprosentti kuin jakamattomaan voittoon. Jaetun verokannan järjestelmä seurasi 

kahdenkertaisen verotuksen lievennyslinjaa. Jaetun verokannan järjestelmä pyrki 

kannustamaan oman pääomanehtoiseen sijoittamiseen. Se, että omistajille jaettua 

osinkoa verotettiin kevyemmin kuin yritykseen jätettyä voittoa stimuloi osingonjakopo-

litiikkaa ja kannusti omistajuuteen. (Myrsky, 1988, s.124) 

 

Keskeiseksi ongelmaksi nousi verokantojen ero jaetun voiton ja jakamattoman voiton 

välillä. Lievennyksenaste riippui näiden kahden verokannan erosta. Suomessa erot 

olivat varsin vähäiset. Vuonna 1967 jakamattoman voiton verokanta oli 49 prosenttia 

ja jaettuun voittoon kohdistui 47 prosentin vero. Vuonna 1968 jakamatonta voittoa 

verotettiin 58 prosentilla ja jaettua voittoa 56 prosentilla. Erot olivat siis hyvin pieniä. 

(Myrsky, 1988,  s.126) 

 

 

Taulukko 1 Osingon verotus jaetun verokannan järjestelmässä (mukaillen Myrsky, 
1988, s. 125) 

 
 

Yhtiö  Osingonsaaja  

Tulo 100 Marginaaliveroprosentti 30 % 

. /. Yhtiövero  % 56 Osinkotulo 44 

=Verojen jälkeinen 
tulo 

44 ./. Tulovero 13,2 

Osinko 44 = Veronjälkeinen osinko 30,8 

  Vero yhteensä 57,2 

  Kokonaisverokanta 57,2 % 

 
Laskelmassa osinkona oletetaan jaettavan koko veronjälkeinen voitto. Veroprosentti 

on asetettu yhtiöverotuksessa 56 prosenttiin. Tämä veroprosentti oli käytössä Suo-

messa jaetun voiton verona vuonna 1968. Marginaaliveroprosentti on asetettu kuvit-

teellisesti 30 prosenttiin laskumerkkiä havainnollistamaan. Osingonsaajan kokonais-

verokannaksi muodostuu 57,2 prosenttia.  
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Laskelmasta ilmenee osingonsaajan kokonaisverorasitus tilanteessa, jossa osinkona 

jaetaan koko verojen jälkeinen voitto. Tästä laskusta ei ilmene jakamattoman voiton 

ja jaetun voiton välinen verorasituseroa, sillä tarkoituksena on tutkia vain osingonsaa-

jan näkökulmaa. Jos yhtiöön jätettäisiin osa veronjälkeisestä voitosta verotettaisiin 

tätä osuutta voitosta ankarammin. Suomessa vuonna 1968 esimerkiksi jakamatto-

man voiton vero oli 58 prosenttia. 

 

Suomessa erot ovat olleet kahden prosenttiyksikön luokkaa. Kahden prosenttiyksikön 

verokantaero ei ole voinut tuntuvasti lisätä osingonjakoa Suomessa. Osinkoveron lie-

vennys on ollut mittakaavallisesti pienimuotoista ja lähennellyt osingon klassista yh-

tiöverojärjestelmää. 

 

 

2.3. Osinkovähennysjärjestelmä 
 

Osinkovähennysjärjestelmässä, joka otettiin käyttöön vuonna 1969,  yhtiövero riippui 

siitä jakaako yhtiö voittoa osinkoina vai pitääkö se voiton itsellään. Toisin kuin jaetun 

verokannan järjestelmässä, osinkovähennysjärjestelmässä on suhteellisen monia eri 

toteuttamisvaihtoehtoja. Osinkoa jakava yhtiö saa vähentää verotettavasta tulostaan 

jakamansa osingon kokonaan tai osittain. Yhtiövero on siis sitä pienempi, mitä 

enemmän yhtiö maksaa osinkoa omistajilleen. (Myrsky, 1988, s.97) 

 

Järjestelmän käyttöönotolla on pyritty tasavertaistamaan jaetun osingon ja maksetun 

koron välistä verotusta. Tavoitteena on ollut niin kuin muissakin lievennysmalleissa 

varmistaa yhtiöiden omavaraisuus ja välttää ylimitoitettu velkarahan houkuttelevuus. 

(Myrsky, 1988, s. 99) 

 

Osinkovähennysjärjestelmän toteuttamisvaihtoehtoja on monia, ja tyypillistä sille on 

ollut sen väliaikainen käyttötarkoitus. Järjestelmän käyttöönotolla pyrittiin hankkimaan 

kokemusta kahdenkertaisen verotuksen lieventämismuodoista ja välttymään aiheet-

tomien veroetujen tavoittelulta. Yhteiskunnallinen tilanne toisen maailmansodan jäl-

keen vaikutti myös omalta osaltaan osinkovähennysjärjestelmän saamaan väliaikai-
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suuden leimaan. Tarve kaksinkertaisen verotuksen lieventämiseen oli keskeinen mo-

tiivi. (Myrsky, 1988, s.101) 

 

Osinkovähennysjärjestelmän keskeiseksi kysymykseksi nousi kuinka suuri osa osin-

gosta saatiin vähentää. Avaintekijöitä olivat osinkovähennyksen prosenttimäärä sekä 

vähennyskelpoisten vuosien lukumäärä. Yksinkertaisti toteutettuna rajaus merkitsi 

sitä, että Suomessa ainoastaan 60 prosenttia niin sanotulle vanhalle osakepääomalle 

jaetusta osingosta oli vähennyskelpoista verotettavasta tulosta. (Myrsky, 1988, s. 

108-109) 

 

Taulukko 2 Osingon verotus osinkovähennysjärjestelmässä (mukaillen Myrsky, 
1988, s. 101) 

 
 

Yhtiö  Osingonsaaja  
Tulo 100 Marginaaliveroprosentti 30 % 
Osinko 40 Osinkotulo 77 

Osinkovähennys 60% 24 . / . Tulovero 23 
Verotettava tulo =76 =Veronjälkeinen osinko  54 
Yhtiövero 30 % 23 Vero yhteensä 46 

Veronjälkeinentulo (100-
24) 

77 Kokonaisverokanta 46 % 

Osinko 77   

 
 
Laskelmassa oletetaan, että koko voitto jaetaan osinkona osakkaalle. Yhteisövero-

kanta on kuvitteellisesti 30 prosenttia ja marginaaliveroprosentti pidetään 30 prosen-

tissa. Laskelman tarkoitus on havainnoida järjestelmän toimintaa osingonsaajan nä-

kökulmasta. Lasketuilla luvuilla osingonsaajan kokonaisverorasitus muodostuu 46 

prosentiksi. Tuloksesta laskelmassa vähennetään 60 prosenttia jaettavaksi kaavail-

lusta osingosta. Tämä vähennys on asetettu samalle tasolle kuin, mitä se on ollut 

Suomessa osinkohyvitysjärjestelmän aikana kuten aikaisemmin on mainittu. Jos 

osinko vähennys tehtäisiin suurempana, pienenisi verotettava tulo ja tätä kautta 

maksettu yhtiövero entisestään. Mitä suurempi on vähennyksen määrä, sitä edulli-

sempi järjestelmä on yhtiön kannalta. Tällä tuloksesta tehtävällä vähennyksellä osin-

gonsaajan kahdenkertaista verotusta lievennetään.  
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2.4. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä (avoir fiscal) 
 

Ennen nykyistä osinkoverojärjestelmää Suomessa oli käytössä vuoden 1988 tehdyn 

lain perusteella yhtiöveron hyvitysjärjestelmä (29.12.1988/1232). Järjestelmän käyt-

töön otolla Suomi pyrki seuraamaan yleistä eurooppalaista kehityssuuntausta. Yhtiö-

veron hyvitysjärjestelmän käyttöönotto liittyi laajempaan veroreformiin, jossa vero-

pohjaa laajennettiin ja veroprosenttia laskettiin.  Järjestelmä oli käytössä vuosina 

1990-2004. Tarkoituksen oli poistaa kahdenkertainen verotus siten, että yhtiön jaka-

masta voitosta peritty vero vähennettiin osakkeenomistajan maksettavaksi tulevan 

tuloveron määrästä. Tällä pyrittiin oman  ja vieraan pääoman yhdenvertaiseen kohte-

luun. Järjestelmä erosi aikaisemmista lievennysmalleista, sillä se huomioi samanai-

kaisesti koko jaetun voiton verotuskohtelun sekä saajan että jakajan osalta. (Leppi-

niemi, 2005, s.178) 

 

Pyrkimys oli kohti rahoituksen neutraalisuutta kuten aiemmissakin lievennysmalleis-

sa. Muutoksen tarkoituksena oli parantaa yhtiöiden pääomarakennetta. Hyvityksenä 

maksetun korvauksen kautta omapääoma tuli yhtä edulliseksi verotuksellisesti kuin 

lainarahoituskin. Rahoitusriskin näin ollen pienennyttyä yhtiöillä oli paremmat edelly-

tykset kantaa liiketoimintariskejä mikä lisäsi sijoitus- ja kasvuhalukkuutta, jota tarvit-

tiin lamasta selviämisen toivossa. Järjestelmä integroi yhtiön ja omistajan verotuksen; 

yhtiön maksama vero otettiin huomioon osingosta maksettavan veron ”ennakonpidä-

tyksenä”. (Leppiniemi, 2005, s.178) 

 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä koettiin erittäin tehokkaaksi veromalliksi, joka lisäsi 

oman pääoman määrää taseessa parantaen vakavaraisuutta. Osingonsaajalla oli oi-

keus saada verovuonna saamansa osingon perusteella yhtiöveron hyvitys, jonka 

suuruus oli 29/71 osingosta. (23.12.1999/1224). Osingonsaajan veronalaiseksi tulok-

si katsottiin osingon lisäksi yhtiöveron hyvitys. Verotus riippui yhtiömuodosta. Pörssi-

noteerattuja yhtiöitä, muita kuin pörssin pääsarjassa julkisesti noteerattuja yhtiöitä 

sekä  ns. tavallisia yhtiöitä verotettiin eri tavoin.  

 

Pörssinoteeratuista yhtiöistä saatua osinkoa verotettiin pelkkänä pääomatulona eli 29 

prosentilla. Koska yhtiöiden maksama vero oli sama 29 prosenttia, osakkeenomistaja 

ei maksanut käytännössä ollenkaan veroa. Pörssiyhtiöksi luokitellaan yhtiöt joiden 
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jokin osakesarja on noteerattu arvopaperipörssin päälistalle. Yhtiön maksama vero 

toimi eräänlaisena ennakonpidätyksenä.  (Verohallinto) 

 

I-, NM- ja Pre-listalla noteerattavien yhtiöiden maksama osinko jaettiin puolestaan 

sekä pääoma- että ansiotuloveron piiriin. Niiden jakama osinko luokiteltiin osittain an-

siotuloksi. Pääomaveron piiriin laskettiin 13,5  prosentin tuotto osakkeen käyvälle ar-

volle, joka piti sisällään yhtiöveron hyvityksen. Jos osinko yhdessä yhtiöveron hyvi-

tyksen kanssa ylitti tämän 13,5 prosentin osakkeen käyvästä arvosta, verotettiin yli-

menevää osaa ansiotulona. (Verohallinto) 

 

Tavallisesta osakeyhtiöstä saatua osinkoa verotettiin periaatteessa samoin kuin edel-

lä käsiteltyä muilta kuin pörssin pääosakelistalla noteerattujen  yhtiöiden jakamaa 

osinkoa. Ero syntyi kuitenkin laskettaessa pääomatulo-osuuden määrää. Tavallisten 

osakeyhtiöiden pääomatulona verotettavaksi osingoksi katsottiin hyvityksineen 13,5 

prosentin tuotto-osuus, joka laskettiin käyttäen osakkeen käyvänarvon sijasta osak-

keen matemaattista arvoa. Käytännössä korkeintaan 9,585 prosentin osinko oli ko-

konaan pääomatuloa, sillä 13,5 prosentin tuotto sisälsi myös yhtiöveron hyvityksen. 

Kun osinko yhdessä yhtiöveron kanssa ylitti tämän 13, 5 prosentin tuoton, ylimenevä 

osa oli saajalleen progressiivisesti verotettavaa ansiotuloa. (Verohallinto) 
 

Taulukko 3 Osingon verotus yhtiöveron hyvitysjärjestelmässä (mukaillen Myrsky, 
1988, s. 149) 

 
 

Yhtiö  Osingonsaaja  

Tulo 100 Käteisosingot 71 

. / .Yhtiövero 29 

% 

29 + Hyvitys 29/71 * 70 29 

= Veronjälkeinen 

tulo 

71 = Brutto-osingot 100 

Osinko 71 . /. Vero 29 

  + Hyvitys 29 

  Maksettava vero 0 

  Kokonaisverokanta 29 % 
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Laskelmasta nähdään miten pörssiosingon verotus hyvitettiin saajalle. Laskelmassa 

yhtiöveron määräksi oletetaan 29 prosenttia ja pääomaverokannaksi 29 prosenttia 

niin kuin ne olivat Suomessa viimeisenä yhtiöveronhyvityksen vuonna. Hyvitys on täl-

löin 29/71 eli tuloverolain määräämä vähimmäismäärä jaetusta osingosta, joka Suo-

messa oli vuodesta 2000 alkaen 29/71. Laskelmasta huomataan miten yhtiöveron 

hyvitys poisti pörssiyhtiön osakkeenomistajalta veron käytännössä kokonaan.  

 

Osingonsaajan veroaste saattoi joko ylittää tai alittaa yhtiön maksaman yhtiöveron 

määrän. Tällöin edellinen tilanne johti lopullisen verotuksen yhteydessä perittävään 

lisäveroon ja jälkimmäisessä tilanteessa osingonsaajalle maksettiin veronpalautuk-

sena yhtiön maksaman ylimääräisen veron määrä. (Luoma, 2002)  

 

 

Taulukko 4 Yhtiöverohyvitys (mukaillen Myrsky, 1988, s.152)  
 

Yhtiö  Osingonsaaja  Osingonsaajan verot  

Tulo 150 Osinko 100 Osingonsaajan vero, 20 

% 

30 

Yhtiön vero  50 +Yhtiöveron hyvitys 50 . /. Yhtiöverohyvitys 50 

Jaettu osinko 100 Veronalainen tulo 150 Palautus osingonsaajalle 20 

 

Esimerkistä nähdään, että yrityksen maksama yhtiövero on 50. Tällöin yhtiöverona 

hyvitetään sama summa. Jos osingonsaajan veroprosentti olisi sama 50 hänen ei 

tarvitsisi maksaa lisäveroa eikä hän saisi myöskään veronpalautusta. Viimeisestä sa-

rakkeesta huomataan kuitenkin, että osingonsaajan veroprosentti on 20, mikä pie-

nempi kuin yhtiön maksama vero. Osingonsaajalle hyvitetään tällöin yhtiön maksama 

vero ja loppu osa yhtiöverosta palautetaan osakkeen omistajalle eli tässä esimerkis-

sä 20. 

 

Osakeyhtiö maksoi täydennysveroa, jos se ei maksanut tarpeeksi veroja verovuonna 

eikä aikaisemmilta kymmeneltä vuodelta kertyneiden veroylijäämien yhteismäärä riit-

tänyt kattamaan jaettavaan osinkoon kohdistunutta laskennallista tuloveron vähim-

mäismäärää. Tuloveron vähimmäismäärä oli 29/71 jaetusta osingosta. (Juusela, 
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2004, s 8-9) Yhtiö joutui puolestaan maksamaan täydennysveroa, jos yhtiön vero-

vuonna maksama vero eli vertailuvero oli pienempi kuin tuloveron vähimmäismäärä 

jaetusta osingosta (Luoma, 2002).  

 

 

2.5. Eriytetty tuloverojärjestelmä 
 

Edellä käytiin läpi osinkojen klassinen verojärjestelmä ja siihen perustuvia lievennys-

järjestelmiä. Tarkoituksena oli kuvata sitä ympäristöä, jossa yritysten jakamaa voittoa 

eli osinkoa on verotettu ja luoda ymmärrys nykyiselle luonnollisen henkilön osinkojen 

verojärjestelmälle. Yhtä tärkeää kuin on kuvata osinkoverotuksen kehitystä, ja sen 

luomia haittoja ja hyötyjä omistajan näkökulmasta, on tuoda esille vuonna 1993 voi-

maan tullut eriytetty tuloverojärjestelmän käyttöönotto. Tämän avulla pystytään joh-

tamaan myöhempänä käsiteltävä pääoma- ja ansiotulon välinen problematiikka ja 

sen aikaansaama käytännön ongelma. Pääomatulojen hajanaisuudesta noussutta 

uudistukseen syytä ei kuitenkaan pyritä selvittämään yksityiskohtaisesti tai kansain-

välistä kehitystä. Tutkimuksen kannalta relevanttia on pidättäytyä analysoimaan sitä, 

millaisia vaikutuksia eriytetyllä tuloverojärjestelmällä on ollut. 

  

Vuonna 1993 yritys- ja pääomatulojen verouudistuksen yhteydessä otettiin käyttöön 

eriytetty tuloverojärjestelmä, joka on käytössä nykyisinkin. Tämä on suurin yksityis-

henkilöä koskeva verolaki muutos viimeisen 50 vuoden aikana. Järjestelmässä ve-

ronalaiset tulot on jaettu kahdeksi eri tulolajiksi; ansiotuloksi ja pääomatuloksi. Pää-

omatuloja verotetaan suhteellisella veroprosentilla, kun taas ansiotuloksi luokiteltuja 

tuloja  verotetaan progressiivisen veroasteikon mukaan. Tämä muutos tapahtui yh-

tiöveron hyvitysjärjestelmän käyttöönoton alkuaikana. (Andersson, 2008, s. 27) 

 

Taloudellinen integraatio ja pääomaliikkeiden kansainvälinen vapautuminen 1990-

luvun alussa synnyttivät uusia haasteita johon oli vastattava verotusta kehittämällä. 

Yhteisöveroprosentti ja pääomatulo verokanta säädettiin saman suuruiseksi, jotta 

kannustin siirtää tuloja tai menoja yritysten ja henkilökohtaisen talouden välillä ve-

roetujen saavuttamiseksi voitiin minimoida. Järjestelmän tavoitteeksi voidaan tiivistää  

pyrkimys yhteisö- ja pääomatuloverojen neutralisointiin ja yhtenäistämiseen. (HE 

200/1992) 
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Pääomien verotus yhdessä yhteisöverotuksen kanssa olivat vuosina 1993-1996 25 

prosenttia. Verokanta oli tuolloin OECD maiden alhaisin, joka koettiin tärkeäsi kilpai-

lukykyisyyden kannalta. Vuonna 1996 pääomaverokanta yhdessä yhteisöverokannan 

kanssa nostettiin 28 prosenttiin  ja vuonna 2000 29 prosenttiin. (Valtionvarainministe-

riö 2002) 

 

Ansiotulojen verotus säilyi progressiivisen veroasteikonpiirissä. Järjestelmää laadit-

taessa tärkeänä nähtiin pääomatulojen ja ansiotulojen marginaaliveroeron supistami-

nen. Marginaaliverojen alentaminen ei kuitenkaan onnistunut vaan muutos koettiin 

toiseen suuntaan heikentyneiden taloudellisten olojen vallitessa 90-luvun alussa. 

Vasta vuodesta 1996 kevennyksiä marginaaliveroihin ryhdyttiin toteuttamaan. (Valti-

onvarainministeriö 2002) 

 

Pääomatuloksi luokiteltavaa osinkoa verotetaan osittain ansiotulona. Pääoma – ja 

ansiotulo-osuuksien laskennan perustana käytetään yrityksen nettovarallisuutta. Näin 

yrityksen, ja sen omistajan verotus kytkeytyy läheisesti toisiinsa. Kun ansio - ja pää-

omatulon verokannat poikkeavat toisistaan, riippuu yrityksen nettovarallisuuden mää-

rästä, millaiseksi yrityksen omistajan verorasitus muodostuu. Nettovarallisuutta li-

säämällä omistajan veroaste laskee. (Penttilä, 2003, s. 6-7) 

 

Ero näiden kahden verokannan välillä on synnyttänyt kiivasta keskustelua  siitä, to-

teutuuko oikeudenmukaisuus yhteiskunnassa. Ongelmallista on, että pääomia vero-

tetaan selvästi kevyemmin kuin palkkatuloja. Palkkasuhteessa tehtävän työn kannus-

tin kärsii ja osinkojen tavoittelu lisääntyy. Tähän marginaaliveroasteiden alentamisen 

ja pääomaverokannan nostamisen ongelmaan palataan myöhemmin. Järjestelmän 

käyttöönotto vaikutti suuresti osinkoverotukseen. (Valtionvarainministeriö 2002)  

 

 

2.6. Nykyinen osinkoverojärjestelmä 
 
Vuonna 2005 tehtiin osinkoverouudistus, jonka myötä yhtiöveron hyvitysjärjestelmäs-

tä luovuttiin. Osingon yhdenkertainen verotus vaihtui osittain kahdenkertaiseksi vero-

tukseksi. Nykyinen osinkoverotus vaihtelee sen mukaan saako luonnollinen henkilö 
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osinkonsa listaamattomasta vai listatusta osakeyhtiöstä. Listatun yrityksen jakama 

osinko on aina osittain kahdenkertaisen verotuksen kohteena, kun taas muiden osa-

keyhtiöiden jakama osinko voidaan saada verovapaasti. ( Ojala, 2004, s. 22) 

 

Koko 90-luvun käytössä olleesta yhtiöveron hyvitysjärjestelmästä luovuttiin vuonna 

2005. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmä muodostui ongelmalliseksi tilanteissa, joissa 

osinkoa jakava yhtiö sijaitsi eri maassa kuin sen osakas. Tähän liittyi oikeustapaus, 

jossa suomalainen osakas sai osinkoa ruotsalaisesta osakeyhtiöstä ilman yhtiöveron 

hyvitystä. Osingonsaajan verokohtelu johti näin ollen ulkomaalaiset sijoitukset huo-

nompaan asemaan, mikä puolestaan rikkoo EU:n pääomaliikkeiden vapautta koske-

via periaatteita. Asiasta tehtiin ennakkoratkaisupyyntö EY- tuomioistuimeen (KHO 

2002:56). EY:n tuomioistuin antoi ratkaisunsa C-319/02, jossa todetaan Suomen yh-

tiöveron hyvitysjärjestelmän rajoittavan pääomien vapaata liikkuvuutta ja täten olevan 

EU-oikeuden vastainen. (Ojala, 2004, s. 22) 

 

Vuonna 2002 tuloverotuksen kehitysryhmä tutki erilaisia verojärjestelmä vaihtoehtoja, 

joissa ansiotuloverotusta kevennettäisiin ja yritys- ja pääomatulon verotusrakennetta 

uudistettaisiin. Kehitysryhmä totesi, että jos osinkojen yhdenkertaisesta verotusjärjes-

telmästä luovuttaisiin ja siirryttäisiin kahdenkertaiseen verotukseen yritystoiminnan 

rahoitusneutraliteetti säilyisi, jos yhteisön – ja pääomatulojen verokannat pysyisivät 

yhdenmukaisina. Selvityksessä todettiin myös, että verokantojen yhdenmukaisuudel-

la vältyttäisiin keinotekoisilta tulojen ja vähennysten siirroilta osakkaalta yhtiölle ja 

päinvastoin. Tutkimusryhmän mukaan osinkotulojen verotusta oli myös mahdollista 

kiristää lähemmäs kansainvälistä keskitasoa. Tärkeänä nähtiin erityisesti osinkotulo-

jen kohdalla supistaa pääoma -ja ansiotulon verokantojen eroja. Tuloverotuksen ke-

hitysryhmän selvitys oli kattava ja monia mahdollisia variaatioita esille tuova. Työ-

ryhmä katsoi, että eriytetty tuloverojärjestelmä oli edelleen perusteltua säilyttää. Kui-

tenkin toteutunut verouudistus erosi kehitysryhmän ehdotuksista. (Valtionvarainminis-

teriö 2002) 

 

Hallitus antoi eduskunnalle esityksen yritys- ja pääomatuloverouudistukseksi 

19.5.2004. Keskeinen ja paljon keskustelua herättänyt muutos koski osinkotulojen 

verotuksen uudistamista. Osakeyhtiön jaettua voittoa alettiin verottaa taas osittain 

kahdenkertaisesti.  Vuodesta 1993 yhdenmukaisena olleet yhtiö- ja pääomatulojen 
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verokannat erosivat toisistaan. Pääomatulojen verokanta alennettiin 28 %:iin samalla 

kun yhteisöverokanta alennettiin 26 %:iin. Tuloverotuksen kehittämisryhmän esitys 

verokantojen yhdenmukaisuudesta hylättiin. Tähän voidaan nähdä syynä esimerkiksi 

se, että pääomaverokanta ei ole yhtä herkkä kansainväliselle verokilpailulle, joten se 

saatettiin jättää tiukemmaksi. Lisäksi pääomaverokannan merkittävä alentaminen oli-

si ollut ongelmallista kansallisista veropoliittisista syistä; pääomatulovero on melko 

matala ansiotulojen korkeimpiin marginaaliveroasteisiin verrattuna. (Juusela, 2004, s. 

27)  

 

Seuraavaksi tutkitaan nykyistä vuonna 2005 voimaan tullutta osinkoverotusta. Osin-

koverotuksen tarkastelu jaetaan kahteen eri osaan. Ensiksi tarkastellaan luonnollisen 

henkilön saamaa osinkoa listatusta osakeyhtiöstä ja tämän jälkeen selvitetään mui-

den kuin listattujen osakeyhtiöiden luonnolliselle henkilölle jakamien osinkojen vero-

kohtelua. (Penttilä et al., 2004, s. 7)  
 

2.6.1. Luonnollisen henkilön saamat osingot listatuista yhtiöistä 
 

Osinkojen verouudistus lähtee liikkeelle, siitä että osinkotuloja saavat henkilöt voi-

daan jakaa kahteen eri ryhmään: yrittäjiin ja sijoittajiin. Luonnollisten henkilöiden, jot-

ka sijoittavat listattuihin yhtiöihin, osakeomistus rinnastetaan muihin sijoituksiin. Halli-

tuksen esityksen mukaan yhtiön maksamaa veroa ei näin ollen mielletä osakkaan 

veroksi eivätkä tyypilliset osakkeenomistajat edes ole tietoisia yhtiön verotuksen ta-

sosta. Osakkeen omistajan noteeratusta yhtiöstä saamaa osinkoa verotetaan näin 

ollen eri tavoin kuin noteeraamattomasta yhtiöstä saatua. (Penttilä et al., s. 7) 

 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmässä pörssiyhtiöistä saatu osinko oli niin kuin aikaisem-

min on tullut esille kokonaan pääomatuloa. Osinko oli käytännössä kokonaan vero-

vapaata sillä osingosta maksettu vero hyvitettiin osingonsaajalle. Nykyjärjestelmässä 

pörssin päälistan lisäksi myös muilla listoilla (I-lista, NM-lista) noteerattujen yhtiöiden 

jakamasta osingosta 70 prosenttia on saajansa pääomatuloa ja loput 30 prosenttia 

verovapaata tuloa. (Leppiniemi, 2004, s. 33) 

 

  



  18 

Taulukko 5 Pörssiyhtiöstä saadun osingon verotus nykyisen verojärjestelmän mu-
kaan 

 

Pörssiyhtiön verotettava tulo 100 

./. Vero 26 

Tulos 74 

Osingonsaajan verotus  

Veronalaista pääomatuloa 70 

% 

51,80 

Vero 28 % 14,50 

Kokonaisverokanta (26+14,5) 40,5 % 

 

Nykyisessä verojärjestelmässä yhtiö ja osakas maksavat yhteensä 40,5 prosenttia 

(26+14,5 =40,5) veroa tulosta. 28 prosentin pääomatuloverokannalla osakkaan osin-

kotulon verokannaksi muodostuu 19,6 prosenttia (14,5/74= 19,6). Vanhaan verojär-

jestelmään verrattuna, jossa kokonaisverorasitus oli 29 prosenttia, listatuista yhtiöistä 

saadun osingon verorasitus on kiristynyt merkittävästi (Ojala, 2004, s.22). Voidaankin 

todeta, että verotuksen neutraalisuus pyrkimyksistä ollaan osittain luovuttu. Velkara-

hoitus ja eri sijoitusvälineiden suosituimmuusasetelmat ovat sijoittajan näkökulmasta 

muuttuneet. Uudistuksessa tilannetta peilattiin kuitenkin vertailemalla sijoittajien vero-

rasitusta yrittäjien verorasitukseen. Tarkoituksena olikin kiristää sijoittajien osinkove-

rotusta ja taata näin listatuista yhtiöistä saadun osingon osittainen kahdenkertainen 

verotus. (Andersson, 2006, s. 143) 

 

2.6.2. Luonnollisen henkilön saamat osingot listaamattomista yhtiöistä 
 

Listaamattomien yhtiöiden jakamaa osinkoa verotetaan perustuen yrityksen nettova-

rallisuuteen eli nettovarallisuus perusteisesti. Tällä on pyritty yritysten pääomaraken-

teen vahvistamiseen. Osinko voi olla joko kokonaan verovapaata, osittain veronalais-

ta pääomatuloa tai osittain veronalaista ansiotuloa. Verotus riippuu siitä, kuinka pal-

jon yhtiö jakaa osinkoa nettovarallisuuteensa nähden ja kuinka paljon osakas saa yh-

teensä listaamattomista yhtiöistä osinkoa. (Kotiranta et al., 2007, s. 22-23) 
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Osinko on verovapaata tuloa määrän, joka vastaa osakkeiden matemaattiselle arvol-

le laskettua 9 prosentin vuotuista tuottoa ollen enintään 90 000 euroa.  Jos osinko 

kuitenkin ylittää yli 90 000 euron rajan, katsotaan tämä osuus tulosta olevan luonteel-

taan varallisuuden kerryttämää ja siten pääomatuloa. Yli menevästä osasta 70 pro-

senttia on verotettavaa pääomatuloa ja 30 prosenttia verovapaata. Verovapaan osin-

gon raja 90 000 euroa ei ole yhtiökohtainen vaan useasta noteeraamattomasta yhti-

östä saadut 9 prosentin tuoton mukaan määräytyvät osingot lasketaan yhteen. Täl-

löin niiden verotus tapahtuu samoin kuten yhdestä yhtiöstä saadun osingon kohdalla. 

(Ojala, 2004, s. 23) Osakkeen matemaattisen arvon laskeminen on pysynyt ennal-

laan, ja se saadaan jakamalla yhtiön varojen ja velkojen erotus yhtiön ulkona olevien 

osakkeiden lukumäärällä. Osingon verovapauden kytkentä nettovarallisuuteen kan-

nustaa yhtiöitä pitämään huolta rahoitusrakenteestaan. (Penttilä et al., 2004, s. 8) 

 

Jos osinko ylittää 9 prosentin tuotto-osuuden, on ylittävästä osasta 70 prosenttia an-

siotuloa ja 30 prosenttia verovapaata tuloa.  Koska osingosta ei enää myönnetä hyvi-

tystä, ansiotulojen verotus kiristyy huomattavasti. Aikaisempaan verojärjestelmään 

verrattuna verouudistus kiristi huomattavasti vähävaraisten pienosakeyhtiöiden osak-

kaiden verotusta. Tätä kiristystä on pyritty lieventämään ansiotulovähennyksen ja 

työtulovähennyksen avulla. (Ojala, 2004, s. 23) 

 

Esimerkki 1 Osingon verotus ansiotulona 
 
A omistaa osakeyhtiön koko osakekannan. Osakkeiden matemaattinen arvo on yh-

teensä vain 100 000 ja osinkoa jaetaan 60 000 euroa. Vuonna 2009 kunnallisvero-

prosentti vaihtelee 16,5-21,00 prosentin välillä. Vuonna 2009 keskimääräinen kunnal-

lisveroprosentti on 18,59 ja keskimääräinen kirkollisveroprosentti on 1,32. (Valtiova-

rainministeriö 2009a)  
 
9 % x 100 000 € = 9 000 € verovapaata 

60 000 € - 9 000 € = 51 000 € 

 

Veronalaista ansiotuloa: 70 % x 51 000 € = 35 700 € 

Verovapaata: 30 % x 51 000 € = 15 300€ 
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Valtion tuloveroasteikon (liite 1) mukaan veroa menee: 

(35 700 €- 35 300 €) x 22 % + 3 058 = 3 146 

Kunnallisvero: 19 % x 35 700 € = 6 783 € 

Kirkollisvero: 1, 32 % x 35 700 € = 471, 24 € 

Kokonaisveroprosentti: (3 146 € + 6 783 €+ 471, 24 €)/ 60 000 €= 17, 3 % 

 

 
Esimerkki 2 Osingon verotus pääomatulona 
 
 A omistaa noteeraamattoman osakeyhtiön osakkeita. Osakkeiden matemaattinen 

arvo on 5 000 000 € ja osinkoa jaetaan 150 000 €.  
 

9 % x 5 000 000 € = 450 000 

150 000 € - 90 000 € = 60 000 € 

 

Veronalaista pääomatuloa: 70 % x 60 000 € = 42 000 € 

Verovapaata : 30 % x  60 000 € = 18 000 € 

 

Pääomatulovero: 28 % x 42 000 € = 11 760 € 

Kokonaisveroprosentti: 11 760 € /150 000 € = 7, 8% 

 

Esimerkki laskelmista nähdään, että suuren nettovarallisuuden omaavan yhtiön on 

edullista jakaa osinkoa. Tällöin jaettu osinko todennäköisesti verotetaan suurelta osin 

tai jopa kokonaan edullisen 28 prosentin pääomaverokannan mukaan. Toisaalta, jos 

osinkoa jakava osakeyhtiö on pienehkö ja nettovarallisuus on alhainen kuten esimer-

kissä 1 , joutuu osinko progressiivisen ansiotuloverotuksen piiriin. Kokonaisvero nou-

si esimerkissä 1 16, 5 prosenttiin, joka on esimerkin 2 kokonaisveroasteeseen verrat-

tuna yli kaksi kertaa suurempi. Pienemmän yhtiön jakaman osingon kohtaama vero-

rasitus kasvaa ja osingon jakoa arvioidaan hyvin tarkasti.  
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2.7. JÄRJESTELMIEN VERTAILUA 
 

Tässä luvussa käytiin läpi osinkoverotuksen historiaa päätyen lopulta nykyiseen 

osinkoverojärjestelmään ja osingonsaajan verorasitukseen. Kahdenkertaisen vero-

tuksen keventäminen on luonut erilaisia lieventämisjärjestelmiä. On vaikea arvioida 

eri järjestelmiä, ja niiden toimivuutta suhteessa toisiinsa. Jokaisen järjestelmän toteu-

tus on tapahtunut eri aikana sekä erilaisten yhteiskunnallisten olojen vallitessa. Yh-

teiskunta ja ympäristö, jossa yritykset toimivat ovat  jatkuvassa muutos tilassa. Muu-

toksiin on kyettävä vastaamaan, mutta tämä ei tarkoita sitä etteivätkö aikaisemmat 

järjestelmät olisi olleet tehokkaita voimassa oloaikanaan.  

 

Osinkovähennysjärjestelmän käyttöönottoa perusteltiin tavoitteella vähentää velkaan-

tumista. Jaetun verokannan järjestelmä ei ilmeisesti pystynyt kannustamaan tarpeek-

si omapääomaehtoiseen rahoitukseen. Osinkovähennysjärjestelmän ollessa käytös-

sä yritysten velkaantuneisuus kuitenkin lisääntyi luukuunottamotta muutamaa vii-

meistä käyttövuotta. (Myrsky,1988, s. 378) Osakepääomarahoitus ei kyennyt edel-

leenkään tehokkaasti kilpailemaan lainarahoituksen kanssa (Andersson et al., 2006, 

s. 142). Tähän ovat tietenkin vaikuttaneet monet eri tekijät. Vastausta siihen, oliko 

osinkovähennysjärjestelmä sittenkään yhtään tehokkaampi kuin sen edeltäjä, on siis 

vaikea antaa. Tutkija Matti Myrsky toteaakin teoksessaan ” Osakeyhtiön ja sen osak-

keenomistajan kahdenkertaisesta verotuksesta”, että eri lievennysjärjestelmiä on 

mahdotonta laittaa paremmuusjärjestykseen. Kaksikantajärjestelmiä on yleisesti pi-

detty yksinkertaisina ja linjakkaina. Niiden ongelmana on kuitenkin pidetty sitä, että 

ne keskittyvät vain osingonjakajan verotukseen, joten tällöin se mitä tapahtui osinko-

tulolle ei saa huomiota. (Myrsky, 1988, s. 210) 

 

Kaksikantajärjestelmien käytön jälkeen kahdenkertaisen verotuksen lieventämisen 

painopiste siirtyi osingonsaajan verorasituksen lieventämiseen ja käyttöönotettiin yh-

tiöveron hyvitysjärjestelmä. Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän etuna on pidetty sitä, että 

se otti huomioon osingonsaajat ja hyödytti suoraan niitä, jotka olivat tuloistaan nor-

maalisti verovelvollisia. (Myrsky, 1988, s. 210) Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän suure-

na etuna pidettiin myös sitä, että sitä käytettäessä saatiin mahdollisimman tarkka ku-

va jaettuun voittoon kohdistuvasta verorasituksesta kokonaisuutena toisin kuin kaksi-

kantajärjestelmiä käytettäessä. 
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Osatekijä yhtiöveron hyvitysjärjestelmään siirtymisille oli ulkomaille maksetut osingot, 

jotka välttivät verotuksen käytettäessä kaksikantajärjestelmää. Mielenkiintoista on 

huomata kansainvälisen verokohtelun vaikuttaneen yhtiöveron hyvitysjärjestelmään 

siirtymiseen, kun järjestelmää valmisteltaessa kuitenkin tiedettiin, että kansainvälis-

ten osinkojen verotus tulee olemaan myös kyseisen järjestelmän ongelmakohta. On-

gelma kärjistyi lopulta EY:n tuomioistuimen päätökseen, jolla Suomen yhtiöveron hy-

vitysjärjestelmä tuli kumota. 

 

Yhtiöveron hyvitysjärjestelmän oli otettu käyttöön 90-luvulla. Suomen liityttyä EU:hun 

verotuksessa oli otettava huomioon jäsenvaltioita sääntelevät normit.  Yhtiönveron 

hyvitysjärjestelmä suosi kotimaisia sijoittajia ulkomaisten kustannuksella. Hyvitysjär-

jestelmä nähtiin myös liian edullisena järjestelmänä tilanteissa, joissa osakas ei jou-

tunut maksamaan veroa yhtiöveron lisäksi ollenkaan. Siirtyminen nykyiseen osinko-

verotusjärjestelmään tapahtuikin vuonna 2005.  

 

Vuoden 2005 osinkoverouudistus kiristi huomattavasti pörssiyhtiöistä saatua osingon 

verotusta verrattuna aikaisempaan kuten nähtiin aikaisemmin taulukosta 5. Muiden 

yhtiöiden osinkojen verotuksen muutos on tapauskohtainen riippuen yhtiön nettova-

rallisuudesta sekä osinkotulojen määrästä.  

 

Muutokset olivat  erityisen näkyviä listaamattomien osakeyhtiöiden kohdalla, joissa 

osinkoverotus monimutkaistui huomattavasti. Uudistus ei kuitenkaan muuttanut sel-

laisten osingonsaajien verotusta, jotka saivat osinkonsa listaamattomista yhtiöistä 

alle laskennallisen nettovarallisuuden määrään. Verovapaasti noteeraamattomista 

yhtiöistä nostettavissa olevan osingon 90 000 euron raja voidaan nähdä epätasa-

arvoisena ratkaisuna. Voidaan katsoa, että tällainen verovapaus on viety liian pitkälle 

aikaan saaden eriarvoisuutta eri verovelvollisryhmissä. (Andersson, 2008, s. 30) 

Suuren nettovarallisuuden omaavien yhtiöiden jakamien pääomatulo-osinkojen vero-

tus on kiristynyt suhteessa aikaisempaan tapauksissa, joissa laskennallinen nettova-

rallisuusosuus ylittää 90 000 euron ja myös osakaskohtainen osingonjako ylittää ky-

seisen summan. (Matikka, 2008, s. 11)   
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Osinkoverouudistuksen arviointi riippuukin paljon siitä minkä tyyppisen yrityksen ja-

kaman osingon kohdalta asiaa tarkastellaan. Uudessa verojärjestelmässä jaetun voi-

ton kokonaisverorasitus on varsin monivivahteista eikä se seuraa enää osakkaan ve-

rorasitusta toisin kuin yhtiöveron hyvitysjärjestelmän aikana. Arviot uuden järjestel-

män toimivuudesta ovatkin olleet ristiriitaisia. Muutoksen vaikutusta verokertymään 

on pidetty myös epäselvänä. Uuden järjestelmän käyttöönotto on kannustanut myös 

uudelleen verosuunnitteluun. Yritykset ja niiden omistajat ovat pyrkineet sopeutu-

maan uuteen järjestelmään, ja sen luomiin verorasitteisiin. Tätä tarkastellaan seuraa-

vaksi.(Mattila, 2005, s. 19-20) 
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3. PÄÄOMATULONA VEROTETTAVAN OSINGON JA 
ANSIOTULONA VEROTETTAVAN TULON VEROKOHTELUN 
ERILAISUUS 

 
Pääoma- ja ansiotuloverotuksen eriytyminen vuonna 1993 yhdessä yhtiöveron hyvi-

tysjärjestelmän käyttöaikana oli suuri muutos osingon verotuksellisiin kysymyksiin. 

Pääomatuloa alettiin verottaa suhteellisesti, samalla kun ansiotuloksi luokiteltava tulo 

kohtasi tulojen kasvaessa kiristyvän progressiivisen veroasteikon. Sama erottelu on 

voimassa vielä nykyäänkin. Verovelvolliset pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan 

saamaan tulonsa verotetuksi alemman verokannan mukaan korkeamman sijasta. 

Uuden osakeyhtiölain voimaantulo ja sen sisältämät muutokset ovat vaikuttaneet 

omalta osaltaan myös pääomatulojen tavoitteluun. Seuraavaksi analysoidaan nykyi-

sen osingonjaon ja verotuksen lähtökohdista sitä, miten osingon kokonaisverorasitus 

kytkeytyy kritiikkiin, jota palkkana ansaittavan tulon verotus kohtaa. Samalla valote-

taan käytännönongelmaa, johon eri tulolajien verokuilu on johtanut. 

 

Osinkoverotuksen lieventämisjärjestelmien avulla pyritään osingon edullisuuteen ver-

rattuna velkarahoitukseen, mutta samalla huojennettaessa pääomatulojen verotusta 

palkan verotus on kireää. Voidaan nähdä, että tällainen vastakkain asettelu ei kan-

nusta työntekoon, ja samalla se houkuttelee ansiotulon muuntamiseen pääomatulok-

si. Tutkimuksen tässä vaiheessa ei ole tarkoitus mennä syvemmälle verosuunnitte-

luun itsessään. Tavoitteena on vertailla osingon ja palkan verorasitusta suhteessa 

toisiinsa esimerkkilaskelmaa käyttäen.  
 
 

3.1. Osakeyhtiölaki 
 
Osakeyhtiön tarkoitus on tuottaa ja jakaa voittoa omistajilleen. Osakeyhtiölaki määrit-

tää neljä eri mahdollisuutta jakaa laillisesti varoja osakkeenomistajille. Ensimmäisenä 

laillisena varojenjakotapana osakeyhtiölain 13:1:n 1 kohdassa mainitaan voitonjako 

(osinko) ja varojenjakaminen vapaan pääoman rahastosta. (Mähönen et al., 2006, s. 

322) Tarkastelussa on osingonjako, jolla tarkoitetaan tilikauden ja aiempien tilikausi-
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en voiton jakamista. OYL lähtee liikkeelle siitä pääsäännöstä, että osinkoa jaetaan 

yhtä paljon kaikille osakkaille.  

 

Merkityksellistä uudessa osakeyhtiölaissa on linjaus, jossa osakkeet ja osakeannit on 

irrotettu yhtiöön tehdyistä pääomasijoituksista. Osakepääomaan voidaan tehdä koro-

tus OYL 11:1.3 §:n mukaan muun muassa merkitsemällä osakepääomaan varoja 

muutoin kuin osakkeita merkittäessä tai maksettaessa – osakepääomasijoituksena. 

Vastaavanlainen sijoitus voidaan tehdä OYL 8:2 §:n mukaan sijoitetun vapaan oman 

pääoman rahastoon antamatta yhtään osaketta sijoittajalle. Osingonjakaminen osak-

kaiden yksimielisellä päätöksellä on pääsäännön mukaan kytketty osakkeisiin eikä 

pääomapanoksiin. OYL:n tavoitteena on ollut, että osinkoa voitaisiin maksaa työ-

panoksen perusteella. (Niskakangas, 2008, s. 233) 

 

Uuden osakeyhtiölain 13:6.4:n sisältyykin mielenkiintoinen ongelma suosivan osin-

gonjaon säännös, joka on herättänyt yhteiskunnallista keskustelua. Tämän mukaan 

osingonjako voidaan tehdä missä suhteessa tahansa ja sellaisille tahoille, joilla ei ole 

lainkaan omistusta yhtiössä. Ongelmiin, jotka ovat  syntyneet tästä, palataan hieman 

tarkemmin tämän luvun loppuosassa. (Niskakangas, 2008, s. 228) 

 

 

3.2. Pääoma – ja ansiotuloveron kokonaisverorasitus 
 

Voimassa olevat verosäännökset perustuvat vanhan osakeyhtiölain ajatukselle siitä, 

että osinko on pääoman tuottoa ja osinko jaetaan omistuksen suhteessa (Niskakan-

gas, H., 2008,s. 228). Uuden osakeyhtiölain ja verolainsäädännön välinen ristiriita 

korostuu Suomessa siitä syystä, että meillä on käytössä eriytetty tuloverojärjestelmä, 

jossa pääoman tuottoa verotetaan aivan eri tavalla kuin ansiotuloa. Ristiriidan eska-

loituminen johtuu siitä, että pääomatulolajin sisällä osinkoverotus on aukollista ja ma-

talaa. (Niskakangas, 2008, s. 233)  

 

Vero-oikeudessa määritellään hyvän verojärjestelmän kohdassa oikeudenmukaisuu-

den periaate, jolla tarkoitetaan erityisesti verorasituksen jakamista tasapuolisesti ve-

rovelvollisten kesken. Tämä periaate voidaan jakaa kahteen osaan: horisontaaliseen 

ja vertikaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Edellisen mukaan samanlaisessa taloudel-
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lisessa asemassa olevia verovelvollisia tulisi kohdella verotuksessa samalla tavalla. 

Tuloja tulisi verottaa niiden lähteestä riippumatta keskenään yhtäläisesti.  Vertikaali-

nen oikeudenmukaisuus edellyttää, että henkilöt, joilla on parempi veronmaksukyky 

eli suuremmat tulot, maksavat enemmän veroa kuin pienituloiset. Eriytetyn tulovero-

järjestelmän suurimpana ongelmana onkin nähty se, ettei se ainakaan muodollisesti 

toteuta oikeudenmukaisuuden periaatetta. Verovapaita osinkoja saavat yleisimmin 

juuri suurituloiset, joten ne pienituloiset, jotka ovat työsuhteessa saaden progressiivi-

sesti verotettua palkkaa tulevat kohdelluksi oikeudenmukaisuuden periaatteen vas-

taisesti. (Niskakangas, 2008, s. 229) 

 

Eduskunnan täysistunnossa käytiinkin keskustelua 6.11.2008 verotuksen oikeuden-

mukaisuudesta. Keskustelussa kävi ilmi tyytymättömyys pääomatulojen ja ansiotulo-

jen verotuksen eriarvoisuutta kohtaan. Kansanedustaja Paavo Arhimäki muistutti, et-

tä veroja tulisi maksaa kykyjen ja tulojen suuruuden mukaan, ei tulojen muodon mu-

kaan. Tärkeää on kannustaa työntekoon ja tehdä siitä kannattavaa veroteitse. Kysy-

mys pääomatulojen aliverotuksesta ja ansiotulojen progressiivisesta verotuksesta 

nousi esille. Pääomatulojen alhaisempaa verotusta perustellaan yleisesti yrittäjäriskin 

kompensoinnilla. Ongelmana nähdään kuitenkin sijoittajat, jotka eivät kanna yrittäjä-

riskiä, mutta jotka kuuluvat silti pääomaverotuksenpiiriin. Tämä nähdään kuitenkin 

yhteiskunnan kannalta välttämättömänä, jotta investointeihin tarvittavia pääomia 

muodostuu. (PTK 102/2008 vp) 

 

Kuten on tullut moneen kertaan esille, ansiotulojen verotus on ankaraa Suomessa ja 

pääomatuloa voidaan tietyin edellytyksin jakaa jopa verovapaasti. Tämä johtaa luon-

nollisesti tilanteeseen, jossa verovelvolliset pyrkivät pakenemaan ansiotulosta osin-

kojen suuntaa silloin, kun se on mahdollista. Käytännössä merkityksellistä on se, että 

pääomatulona osinko saattaa olla kokonaan verovapaata tai lievästi verotettua kuten 

ilmeni edellisessä luvussa käsiteltäessä nykyistä osingon verotusta. Sen sijaan Suo-

messa suuria ansiotuloja verotetaan ankarasti. Tämä ongelma on yhteiskunnallisen 

keskustelun keskiössä. Seuraavan laskuesimerkin avulla havainnollistetaan ristiriitaa 

listatun osakeyhtiön osakkaan saaman osingon verorasituksen ja kuvitteellisen pal-

kansaajan maksaman veron välillä. 
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Esimerkki 3 Pörssiyhtiöstä saadun osingon kokonaisvero verrattuna palkan 
kokonaisveroon 

 
Pörssiyhtiöstä osakas saa osinkoa vuodessa oletetusti 100 000. Tästä  70 prosenttia 

verotetaan pääomatulona, jonka verokanta on 28 prosenttia.  

 

Pörssiosinko: 

 

Pääomatulona verotettavaosuus: 100 000 € x 70 % =70 000 € 

Pääomatulovero: 70 000 € x 28 % = 19 600 € 

Kokonaisvero: 19 600 € / 100 000 € = 19, 6 % 

 

Vastaavasti 100 000 euroa vuosittain ansaitseva palkansaaja maksaa veroja seuraa-

vanlaisesti. Apuna on käytetty valtion tuloveroasteikkoa verovuodelle 2009 (liite 1). 

Vuonna 2009 kunnallisveroprosentti vaihtelee 16,5-21,00 prosentin välillä. Vuonna 

2009 keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 18,59 ja keskimääräinen kirkollisve-

roprosentti on 1,32. (Valtiovarainministeriö 2009a)  

 

Palkka: 

 

Ansiotulovero: (100 000 € - 64 500 € ) x 30, 5 % + 9 482 € = 20 309, 5 €  

Kunnallisvero:100 000 € x 18,59 % = 18 590 € 

Kirkollisvero: 100 000 € x 1, 32 % = 1 320 € 

Kokonaisvero: 40 219,5 € / 100 000 € = 40,2 % 

 

Tässä laskelmassa on tarkasteltu osingon ja palkan verotusta eikä siinä tästä johtuen 

ole huomioitu palkkaan kohdistuvia veronluonteisia kustannuksia, joilla kartutetaan 

palkansaajan eläketurvaa tai vaikutetaan hänen sairasvakuutus - ja työttömyystur-

vaansa. Laskelmasta ilmenee, että käytetyillä luvuilla osingon veroksi muodostuu 

19,6 prosenttia, kun taas palkan kokonaisverorasitus nousee 40,2 prosenttiin. Pal-

kansaajaa, jonka tulot nousevat valtiontuloveroasteikon korkeimpaan veroluokkaan, 

verotetaan siis todella kireästi. Tässä konkretisoituu sijoittajan ja  hyväpalkkaisen 

palkansaajan tuloverokuilu.  
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3.3. Laajennettu osingonjako mahdollisuus ja sen vaikutus pääoma– ja an-
siotulon suhteeseen 

 
Pääoma- ja ansiotuloverotuksen suhdetta voidaan katsoa myös toisesta näkökulmas-

ta. Se, mihin näiden kahden tulolajin verotuksen välinen verokuilu on johtanut yhdes-

sä uudistetun osakeyhtiölain kanssa, on mielenkiintoista. Kuten aikaisemmin on mai-

nittu, uusi osakeyhtiölaki sai aikaan suosivan osingonjako-ongelman. Ongelma pe-

rustuu osakeyhtiölain 13 luvun 6 §:n 4 momenttiin, jossa osakeyhtiön omaa pääomaa 

voidaan jakaa kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella millä perusteella tahan-

sa. Tähän tilaisuuteen ovat tarttuneet useat lääkärit, juristit sekä konsultit muuntaen 

työhönsä perustuvan tulonsa tietyillä järjestelyillä pääomatulo-osingoksi. Korkeimman 

hallinto-oikeuden käsiteltäväksi tuli tämän johdosta niin sanottu lääkäriyhtiötapaus. 

(KHO 5.2.2008/161) 

 

Kyseessä on erilajisille osakesarjoille jaetusta osingosta, jossa lääkärit merkitsevät 

perustettavan yhtiön osakkeet joko itse tai holdingyhtiön kautta. Yhtiön osakkeet ja-

kautuvat kantaosakesarjaan ja useisiin vastaanotto-osakesarjoihin, jollainen jokaisel-

la lääkärillä on yhtiössä. Kunkin vastaanotto– ja kantaosakesarjan oikeus yhtiön va-

roihin määräytyy kyseisen osakesarjan toimintatuloksen ja aikaisemmilta vuosilta ja-

kamattomien toimintatulosten yhteismäärän mukaan. Tästä menettelystä on määräys 

yhtiöjärjestyksessä. Kantaosakesarjantoimintatulos muodostui hallinnointitoiminnosta 

ja vastaanotto-osakesarjan toimintatulos laskettiin vastaanottotoiminnosta. (Penttilä, 

2009, s.64-65)  

 

Tällainen menettely katsottiin korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2008 alussa an-

taman ratkaisun mukaan sallituksi. Huomion arvoista oli päätöksentekijöiden antama 

lausunto, jossa todettiin sallittavuuden nojautuvan lainsäädännön nykytilaan. Ratkai-

sun antamisen jälkeen menettely herätti voimakasta kritiikkiä ja valtionvarainministe-

riössä onkin valmisteltu luonnos hallituksen esityksen pohjalta työpanokseen perus-

tuvan osingon verotuksen muuttamiseksi. Asiaa koskevat lainmuutokset odotetaan 

toteutettavan mahdollisimman pian ja sovellettavan vuonna 2010 jaettavaan osin-

koon. (Penttilä, 2009, s.64) 
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Se, että tällainen menettely on arveluttavaa ja se pyritään estämään uusilla lainmuu-

toksilla on yksi näkökulma, mutta on nähtävä ajurit tällaisen toiminnan takana.  Juuri 

se, että asianajat ja lääkärit maksavat korkean palkkatasonsa takia jopa yli 55 pro-

sentin marginaaliveroa, kannustaa keinotteluun. Ammottava verokuilu pääoma– ja 

ansiotulojen välillä on tällaisen toiminnan takana. Olisi todella tärkeä saada jonkinlai-

nen kestävä ratkaisu tämän ristiriitaisuuden poistamiseksi. 
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4. VEROTUKSEN TULEVAISUUSNÄKYMÄT 

 
Aikaisemmin tutkimuksessa on käsitelty osinkoverotuksen historiaa ja päädytty 

eriytetyn tuloverojärjestelmän käytännön ongelmaan nykyisen osinkoverotuksen 

kautta. Ilmeistä on, että verotuksen kehitys ei pysähdy. Eri järjestelmien muovautu-

miseen ja käyttöönottoon vaikuttavat toisistaan riippumattomat tekijät kuten talouspo-

litiikka, verohallinnon taso, suhtautuminen progressioon, muissa maissa tapahtuva 

kehitys, verotulojen tarve, pääomamarkkinoiden tila, suhtautuminen ulkomaisen pää-

oman maahantuontiin ja ulkomaisiin osakeomistajiin yleensä. (Myrsky, 1988, s. 212- 

213)  

 

Osinkojen matalaa verotusta on perusteltu korkeammalla yrittäjäriskillä verrattuna 

palkkasuhteeseen. Riskille altista pääomaa on haluttu verottaa kevyemmin, jotta yrit-

täminen olisi kannattavaa yhteiskunnassa. Talousteoria kuitenkin jossain määrin ku-

moaa tällaisen ajattelutavan. Teoriassa suurempaan riskinottoon sisältyy myös suu-

remmat voitonmahdollisuudet ja riskinotto palkitaan näin voittoina. Jos riskit toteutu-

vat, saadaan ne ottaa huomioon tappion tasauksena eli vähentää seuraavina vuosi-

na syntyvästä tulosta. (Niskakangas, 2008, s. 238) Pääomaverotus on haluttu pitää 

alhaisena kuitenkin myös pääomamarkkinoiden vapaudesta ja kansainvälisestä ve-

rokilpailusta johtuen. 

 

Mihin osinkoverotus tulee kehittymään? Suomen ongelma on se, että käytössä on 

eriytetty tuloverojärjestelmä, jossa ansiotulojen verotus on selvästi ankarampaa kuin 

pääomatulojen. Tällainen verokuilu tulisi kuroa umpeen, sillä se kierouttaa työmark-

kinoita. Eräs mahdollisuus nykyisen verojärjestelmän kehittämiselle on eriytetystä tu-

loverojärjestelmästä luopuminen. Nykyisen eriytetyn tuloverojärjestelmän haasteena 

pidetään omistajayrittäjän yrityksestään saaman tulon verotuksen järjestämistä. Eh-

dotuksia järjestelmästä luopumisesta on tehty ja ne ovat perustuneet järjestelmästä 

saatuihin kokemuksiin sekä kansainväliseen vertailuun. Ehdotuksissa on kaavailtu 

sitä, että ansio– ja pääomatulojen jaosta luopumisen yhteydessä osinkoverotuksen 

tasoa voitaisiin nostaa niin, että työstä saadun tulon muuntaminen osinkotuloksi ei 

olisi yhtä houkuttelevaa kuin se on nykyisen oikeustilan vallitessa. (Niskakangas, 

2008, s. 235-236)  
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Nykyään keskustellaankin tasaverosta, jossa eri tulolajeja verotettaisiin samalla ve-

roprosentilla. Tällöin eriytetyn tuloverojärjestelmän synnyttämä oikeudenmukaisuus 

ongelma poistuisi, verotus yksinkertaistuisi ja verosuunnittelu vähenisi. Professori 

Kari Tikka käsitteli tasaveroa esityksessään Keskuskauppakamarin Suuressa Vero-

päivässä 2005. Hän ennusti, että vuonna 2010 tullaan asettamaan työryhmä, joka 

selvittää mahdollisuuksia tasaveroon siirtymiseen. Mahdollinen siirtyminen tasavero-

järjestelmään olisi iso ja haastava projekti,   joten on syytä suorittaa perusteellinen 

selvitys ja lainvalmistelu työryhmässä. (Nykänen, 2008, s. 227)  

 

Muissa maissa kyseessä olevien tulolajien välinen verotus ei esiinny näin suurena 

ongelma, sillä maissa, joissa ansiotuloa verotetaan ankarasti noudatetaan klassista 

osinkoverojärjestelmää. Näin ei pääse syntymään painetta muuntaa työtuloa osinko-

tuloksi toisin kuin Suomessa aikaisemmin käsitellyssä lääkäriyhtiö esimerkissä kävi. 

Tulisiko osakeyhtiön ja osakkaan verotus sitten integroida? Tämä kysymys tuntuukin 

olevan ikuisuuskysymys, jota on pohdittu jo kauan kuten tutkimuksen alussakin käy 

ilmi. Klassisen verotuksen puolesta puhujia löytyy niin kuin lieventämisen kannatta-

jiakin. Vero-oikeudellista tai taloustieteellistä vastausta siihen tulisiko veron olla yh-

denkertainen vai kahdenkertainen ei löydy professori Heikki Niskakankaan mielestä, 

joten erilaisia kompromissiratkaisuja näiden kahden ääripään välillä tullaan näke-

mään aina. (Niskakangas, 2008, s. 238)  

 

Kolmas mahdollisuus on muuttaa pääoma– ja ansiotuloverokantoja lähemmäksi toi-

siaan. Onkin ehdotettu, että pääomatulojen verotusta kiristettäisiin. Tämä olisi eräs 

tapa, jolla voitaisiin rahoittaa ansiotulojen korkean rajaveroasteen alentaminen. Ai-

kaisemmin esille tulleessa 6.11.2008 eduskunnan täysistunnossa käydyssä keskus-

telussa Valtionvarainministeri Jyrki Katainen kuitenkin totesi, ettei 29 prosentin pää-

omatuloveroon olla tekemässä lähiaikoina muutoksia, sillä tämä voisi tiukentaa ja 

haitata yrittäjien toimintaa. Nykytilanteessa talouskriisin vallitessa on pohdittava vaih-

toehtoja, joiden avulla taloutta pystytään elvyttämään. Pääomatuloveron nosto tässä 

taloustilanteessa voisi olla kohtalokasta. Toinen mahdollisuus olisi alentaa ansiotu-

lonverotusta, sillä suurten palkkatulojen verotus on Suomen verojärjestelmän yksi 

vaikeimmista ongelmista. Ansiotuloverotuksen keventäminen voisi onnistua, jos vero-

tuksen rakennetta muutettaisiin tai jos julkisen sektorin tuottavuutta onnistuttaisiin 

kasvattamaan. (Niskakangas, 2008, s. 227; Kiander, 2007, s. 33) 
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Valtionvarainministeriö asetti viime vuoden syyskuussa verotuksen kehittämistyö-

ryhmän, jonka tarkoituksena on valmistella nykyisen verojärjestelmän remonttia sekä 

antaa esitys muutoksista vuoden 2010 loppuun mennessä.  Ryhmän odotetaan esit-

tävän ainakin osinkoverotuksen kiristämistä sekä palkkaverojen alentamista. Listaa-

mattomien yhtiöiden osinkoverotusta aiotaan tiukentaa selvästi vuoden 2010 jälkeen. 

Nähtäväksi jää, mihin Suomen verotus kehittyy pääoma– ja ansiotulojen osalta. ( Val-

tionvarainministeriö 2009b) 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
 

Tutkielmassa on pyritty analysoimaan osinkoverotusta ja siihen liittyviä tavoitteita. 

Aluksi on luotu pohja nykyiselle osinkoverotukselle esittelemällä historian saatossa 

muotoutuneita verojärjestelmiä. Avaamalla osinkoverotuksen historia on helpompi 

ymmärtää nykyistä osinkoverotusmallia, ja sen muotoutumiseen vaikuttaneita tekijöi-

tä 

 

Itse osinkoverotus on nykyisenmuotoisena monimutkainen. Järjestelmä asettaa eri 

muotoiset ja kokoiset yritykset eri arvoiseen asemaan. Toisaalta yhteiskuntaa puhut-

taa osinkoverotuksen vertaaminen ansiotuloveroon. Tutkimuksesta käy ilmi se tosi 

seikka, että pääomatulolajiin kuuluvaa osinkoa verotetaan kevyemmin kuin suuritu-

loista henkilöä, joka ansaitsee palkkaa työsuhteessa. Tälle erolle on löydettävissä 

historiallisia syitä. Erot näiden kahden tulolajin verotuksessa johtavat kuitenkin oi-

keudenmukaisuusongelmaan. Pääomatulona osinko saattaa olla joko kokonaan ve-

rovapaata tai lievästi verotettua, kun taas ansiotuloja verotetaan ankarasti. 

 

Osinko – ja ansiotuloverotuksen kehittämisestä on käyty paljon keskustelua. Onkin 

todennäköistä, että muutoksia tullaan näkemään lähivuosina. On mielenkiintoista 

seurata, miten valloillaan oleva talouskriisi vaikuttaa osaltaan verojärjestelmien kehi-

tykseen. Tulevaisuudessa lisätutkimusta voitaisiinkin tehdä siitä, miten nykyinen ta-

loudellinen tilanne tulee vaikuttamaan  pääoma– ja ansiotulojen verotukseen sekä 

näiden kahden tulolajin väliseen suhteeseen. Tutkimusta voitaisiin tehdä myös siitä,  

millaisia vaikutuksia tulevaisuuden uudella verojärjestelmällä on esimerkiksi vero-

suunnittelun näkökulmasta.  
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LIITTEET 
 
Liite 1: Valtion tuloveroasteikko 2009 
 
Saatavilla:http://www.veronmaksajat.fi/fi-

FI/omatveroasiat/valtiontuloveroasteikko2009/ 

 

Verotettava ansiotulo, € Vero alarajan kohdalla, € Vero alarajan ylittävästä tulon 
osasta, % 

13 100 - 21 700 8 7,0 

21 700 - 35 300 610 18,0 

35 300 - 64 500 3 058 22,0 

64 500 - 9 482 30,5 
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