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Polkupyöräetu

▪ Sääntely ja ohjeistus

– Tuloverolaki 64 §:n 4 momentti → edun verovapaus

– Luontoisetupäätös 27 § → edun laskeminen

– Verohallinnon ohje Luontoisedut verotuksessa, luku 11

– Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin: Luontoisedut ja kustannusten korvaukset, luku 1.1.3 (Polkupyöräetu)

▪ Polkupyöräedun määritelmä

– Työntekijälle syntyy polkupyöräetu, kun työnantaja antaa omistamansa tai leasingsopimuksella hankkimansa 

polkupyörän työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön tai muulla vastaavalla tavalla järjestää työntekijälle 

polkupyörän käyttöoikeuden vapaa-ajalla

– Tarkoitetaan ajoneuvolain 28 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua polkupyörää 

▪ Polkimin varustettu ja täysin tai pääosin lihasvoimalla käytettävä vähintään kaksipyöräinen ajoneuvo

▪ Sähköavusteinen polkupyörä (250 w ja max 25 km/h) 

▪ Edun määrä

– Enintään 1 200 euron (per vuosi) arvoinen polkupyöräetu on verovapaata tuloa 

– Työsuhdematkalipun ja polkupyöräedun verovapaa enimmäismäärä on yhteensä 3 400 euroa/vuosi

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/47886/luontoisedut-verotuksessa11/#11-polkupy%C3%B6r%C3%A4etu
https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/yksityiskohtaiset-tulorekisterin-ohjeet/64028/tietojen-ilmoittaminen-tulorekisteriin-luontoisedut-ja-kustannusten-korvaukset8/


Polkupyöräedun laskeminen
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Pyörän osat

Etuun lasketaan mukaan pyörään 

kiinteästi kuuluvat (perus)varusteet:

✓ valot

✓ lukitus

✓ nastarenkaat

✓ kypärä

✓ tavarateline

✓ lokasuojat

✓ soittokello

Etuun ei lasketa lisävarusteita, 

vaan niistä syntyy erillinen etu:

x  matka-, nopeus-, tehomittari

x  lastenistuin

x  peräkärry

x  sivulaukut

x  vaatteet ja jalkineet

x  juomapullo, juomapulloteline

x  pumppu

A. Leasingpyörä

➢ Työnantajan maksama leasingmaksu ja työnantajan 

erikseen maksamien käyttökustannusten euromäärä 

kuukaudessa vähennettynä leasingyhtiölle maksetulla 

toimisto- ja käsittelykululla

B. Työnantajan omistama pyörä

1. Laske polkupyörän hankintahinta (sis. alv)

2. Jaa hankintahinta viidellä käyttövuodella

3. Lisää pyörän hankinnan mahdollinen korkokustannus

4. Lisää käyttökustannukset

5. Jaa vuosiarvo 12 kk:lla

Esimerkki:

1. Hankintahinta = pyörä + kiinteät varusteet 2 700 € 

2. Hankintahinta 2 700 € / 5 vuotta = 540 €

3. Pyörä on ostettu "lainarahalla", jonka korko 2,8 % = 76 €

4. Vakuutusmaksu 50 €, huolto- ja korjauskulut 240 € = 290 €

5. Vuosiarvo 540 € + 76 € + 290 € = 906 €

Kuukausiarvo 906 € / 12 kk = 75,50 €/kk

Huolto- ja korjauskustannukset (käyttökustannuksia):
➢ Sähköavusteiset pyörät 30 €/kk (360 €/vuosi)

➢ Muut pyörät 20 €/kk (240 €/vuosi)

➢ Aina voi käyttää alempia todellisia kustannuksia



Polkupyöräedun vaikutus palkkaan 

▪ Polkupyöräetu voidaan antaa eri tavoin, eikä järjestämistavalla ole vaikutusta edun verovapauteen

A. Palkan lisäksi annettu polkupyöräetu

Työntekijän rahapalkka on 3 500 €/kk. Tämän lisäksi työnantaja antaa työntekijälle polkupyöräedun, jonka arvo on 100 euroa/kk (1 200 

€/vuosi). Työntekijälle annettu polkupyöräetu on kokonaan verovapaata tuloa eikä sillä ole vaikutusta työntekijän veronalaiseen palkkaan.

B. Palkan osana annettu polkupyöräetu

Työntekijän bruttopalkka on 3 500 €/kk. Työntekijä ja työnantaja sopivat, että työntekijä saa polkupyöräedun 100 €/kk (1 200 €/vuosi), ja että 

polkupyöräetu sisältyy hänen bruttopalkkaansa. Koska polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka, työntekijälle annettu 1 200 

euron polkupyöräetu on kokonaan verovapaata tuloa ja pienentää työntekijän veronalaista bruttopalkkaa 3 400 euroon/kk.

C. Kokonaispalkkasopimukseen sisältyvä polkupyöräetu

Työntekijällä on kokonaispalkkasopimus, jossa kokonaispalkan määrä on 3 500 €/kk. Työntekijä saa polkupyöräedun 100 €/kk (1 200 €/vuosi) 

osana kokonaispalkkasopimusta. Koska polkupyöräetu on verovapaata tuloa 1 200 euroon saakka, työntekijän kokonaispalkkaan sisältyvä 

polkupyöräetu on kokonaan verovapaata tuloa.  Työntekijän veronalainen kokonaispalkka on muutoksen jälkeen 3 400 euroa.



Polkupyöräedusta kysyttyä

▪ Sähköpyörän lataaminen työpaikalla

– Työntekijälle ei synny veronalaista etua. Rinnastuu siihen, kun työntekijä käyttää auton lämmitykseen työnantajan 

kustantamaa lämmityspistoketta työpaikalla (verovapaa etu)

▪ Työsuhdepolkupyörän lunastaminen

– Lunastaminen leasingyhtiöltä → ei veronalaista etua riippumatta arvosta

– Lunastaminen työnantajalta → ei veronalaista etua, jos lunastus käyvästä arvosta

▪ Polkupyöräetu ja palkaton vapaa

– Työntekijä ja työnantaja sopivat keskenään, onko etu työntekijän käytettävissä. Jos etu on työntekijän käytettävissä, se 

on ilmoitettava tulorekisteriin myös palkattoman vapaan ajalta

▪ Polkupyöräetu ja km-korvaus

– Jos polkupyöräetu on verovapaa, työmatkalta ei voi maksaa verovapaata kilometrikorvausta. Jos osa edusta on 

veronalaista, työnantaja voi maksaa vuonna 2023 kustannuspäätöksen mukaisesti 0,13 €/km (muu kulkuneuvo)

▪ Polkupyörän käyttäminen asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin

– Jos työntekijällä on verovapaa polkupyöräetu, hän ei voi vähentää asunnon ja työpaikan välisiä matkakuluja 

polkupyörällä tehdyistä matkoista. Jos enemmän kuin 98 € polkupyöräedusta on veronalaista, työntekijä voi vähentää 

asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina matkakuluvähennyspäätöksen mukaisen 98 € (vuoden 2022 verotus)
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