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KABE – Kodikas ympäri vuoden
Matkailuvaunujen rakentaminen Pohjoismaihin on suuri haaste.
Ilmasto voi olla äärimmäisen vaihteleva, kesä lämmin ja kuiva, syksy 
kostea ja tuulinen ja talvi kylmä ja runsasluminen. Yli 60 vuoden ko-
kemuksen ja jatkuvan kehitystyön oikeuttamana voimme ylpeästi 
sanoa, että jokainen KABE-matkailuvaunu täyttää tiukimmatkin vaati-
mukset – reippaasti!
Tavoitteemme on tehdä talvilomailustasi yhtä mukavaa kuin kesälo-
mastasi. Siksi emme jätä mitään sattuman varaan. Tutustu kotisivuillam-
me tai jälleenmyyjiemme luona Premium luokan matkailuajoneuvoihin.

Aina askeleen edellä…

kabesuomi
Löydä lähin jälleenmyyjäsi, kabe.se/fi
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AIKAMME KESKUSTELUKULTTUURI ruokkii 
kahtiajakoja, jotka tarkemmin katsottuna 
eivät oikein perustu mihinkään. Yksi täl-
lainen ilmiö on ulkomaalaisomistus, josta 
tasaisin väliajoin tehdään kansantalou-
den pahis. 

Suuret yrityskaupat kuten äskettäinen 
Woltin myynti yhdysvaltalaiselle Door-
dashille nostavat tyypillisesti pintaan 
huolen tytäryhtiötaloudesta. Tässä aja-
tuskulussa päätösvalta ja työpaikat va-
luvat omistajuuden myötä maasta pois. 

Samaan aikaan suomalaisfirmojen ul-
komaisia yritysostoja saatetaan juhlia 
maaottelutyyppisinä voittoina.

TODELLISUUDESSA SUOMALAINEN teolli-
suus ja pääoma kietoutuvat tiiviisti ul-
komaihin ja ulkomaisiin yrittäjiin – aina 
skotlantilaisesta James Finlaysonista ja 
norjalaisesta Hans Gutzeitista lähtien

Historioitsija Hannu Rautkallio valot-
taa Ruotsin vahvaa asemaa Suomen ta-
louskentässä uudesta kulmasta kirjas-
saan Pohjoinen liitto. Wallenbergit ja Suomi 
(Otava 2021).

Wallenbergien suvun tiiviit yhteydet 
Suomeen rakentuivat 1800-luvun puo-
lella. Rautkallio osoittaa perheen vaikut-
taneen vahvasti jo Suomen markan liit-
tämiseen kultakantaan. Ruotsin kautta 
syrjäinen maa kytkeytyi Euroopan mark-
kinoihin kauan ennen itsenäistymistään 
Venäjästä. 

Finanssidynastian pitkä Suomi-suhde 
kantaa läpi talouden ja politiikan suh-
danteiden aina tähän päivään asti. Nyt 
Wallenbergien valtapiiriin kuuluvat yri-
tykset kisaavat Puolustusvoimien hävit-
täjähankinnoista (Saab) tai vetävät Suo-
men teknologiavientiä (ABB, Wärtsilä).

ULKOMAISESSA OMISTUKSESSA on vain yksi 
prosentti Suomen yrityksistä, mutta al-
haisen osuuden ei pidä antaa hämätä. Ne 

ovat keskimääräistä suurempia ja tutki-
musintensiivisiä toimijoita, joiden jalos-
tusarvo on korkea ja jotka maksavat hyviä 
palkkoja.

Ulkomaisomisteiset yritykset ovat 
myös merkittäviä paikallisten alihank-
kijoiden käyttäjiä. Näin ne työllistävät 
tuhansia, usein perhetaustaisia pk-yri-
tyksiä. Teollisuuden puolella alihank-
kijat ovat tyypillisesti ohjelmistotaloja, 
sopimusvalmistajia ja komponenttitoi-
mittajia, mutta vaikutus ulottuu yhtä 
lailla kauppaan, rakentamiseen ja palve-
lualoille.    

Invest in Finlandin mukaan yksi ul-
komaisomisteisen yrityksen investoima 
euro synnyttää sen ketjuissa yhteensä 
neljä euroa liikevaihtoa ja yksi sen perus-
tama työpaikka kolme muuta työpaikkaa.

Viime vuonna Suomen suu-
rin yhteisöveron maksaja oli 
ulkomaisomisteinen, lääkeval-
mistaja Bayerin Suomen yhtiöt. 
Samalla Turun suunnalla toi-
nen saksalaisjätti Meyer tuli 
hätiin, kun maan telakkateol-
lisuuden jatko oli vaakalaudalla 
edellisten norjalais- ja korea-
laisomistajien epäonnistumis-
ten jälkeen.

Ulkomainen–kotimainen ei ole hedel-
mällisin luokittelutapa tämän päivän 
ääriverkostoituneessa kansainvälisessä 
taloudessa. Tuotetasolla ulkomainen 
merkki voi olla valmistettu kotimaassa 
ja päinvastoin.

Lopulta on vain hyviä ja huonoja yri-
tyksiä. Ne toimivat joko vastuullisesti tai 
vastuuttomasti sidosryhmiään ja ympä-
ristöään kohtaan. Omistajan kansallisuu-
desta ja pääkonttorin osoitteesta riippu-
matta. H

Pääkirjoitus

Suosi ulkomaistakin 
kotimaista

ANTTI OKSANEN
PÄÄTOIMITTAJA
ANTTI .OKSANEN@VERONMAKSAJAT.FI

”LOPULTA ON 
VAIN HYVIÄ JA 

HUONOJA 
YRITYKSIÄ.”
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Villasukkien aika
Lumipeite ilmestyy Suomen etelä- ja 
länsiosiin vasta tammikuussa, kertoo 
Ilmatieteen laitos. Talvi viivästyy, kun 
maailma lämpenee. Lunta tai ei, kyl-
myyttä ja kosteutta kuitenkin riittää, 
joten kodin lämmittäminen on yhtä tar-
peellista kuin ennenkin.

Vanhempani rakensivat 70-luvulla 
omakotitalon, jota lämmitettiin öljykat-
tilalla. Maan alla oli öljysäiliö, josta isä 
piti tarkkaa huolta. Lämmityskuluissa 
säästettiin pitämällä koti viileänä. Äiti 
kutoi perheelle paksuja villapaitoja ja 
-sukkia.

Nyt öljylämmityksestä halutaan siir-
tyä puhtaampiin vaihtoehtoihin. Hyvä 
niin, sillä uudet lämmitysmenetelmät 
ovat myös käyttökustannuksiltaan edul-
lisempia. Pientalossa lämmityksestä 
säästyvälle rahalle on muutakin käyttöä.

Kaikki eivät ole varautuneet lämmi-
tystaparemonttiin säästämällä. Jotta 
remontteja kuitenkin tehtäisiin, niihin 
on saatavilla julkista tukea. Lisäksi vuo-
sille 2022–2027 on esitetty, että lämmi-
tystapamuutokseen liittyvistä kuluista 
voisi vaatia korotettua kotitalousvä-
hennystä.

Vieläkö remonttiin löytyy tekijöitä, 
vai ovatko alan yritysten urakat vuodelle 
2022 jo loppuunmyytyjä? Lue lisää ko-
titalousvähennyksestä ja energia-alan 
markkinatilanteesta sivuilta 12–17. 

SATU ALAVALKAMA

aiKaKausmedia ry:n jäsen

48
Edullinen ostoskori houkuttaa. K- ja S-kauppojen 
lisäksi kanta-asiakasetuja saa nyt myös Lidlistä. Miten 
kanta-asiakkaaksi pääsee ja mitä kaikkea silloin saa? 
Monimutkaisten alennuskuvioiden ohella kannattaa 
pitää silmällä myös tuotteiden lähtöhintoja.

KUVA: ISTOCKPHOTO

4041 0948
Painotuote
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Sisällysveroneuvonta jäsenille

03 010 5510
MA–PE 9–14

53
 ”Pitkäperäpyöräni 
kyydissä kulkevat 
molemmat tyttäreni”, 
sanoo Sarita Runeberg.

VEROVAPAA
JOULULAHJA

PALKANSAAJALLE.

 7  Korvan taakse
Ajankohtaista

11  Teemu Lehtinen
Toimitusjohtajan kolumni

K O T I TA L O U S V Ä H E N N Y S

12  Hoivaa seniorille, 
 lämpöä kotiin

Tarvitsetko hoiva- ja kotipalveluja tai 
energiaremontin? Vuonna 2022 voimaan 
astuva kotitalousvähennyskokeilu vauh-
dittaa aloja, joilla menee kovaa jo muu-
tenkin. 

17  Kotitalousvähennys 
 kohenee vuonna 2022

Kotitalousvähennyksen määrä on 
vaihdellut vuosien saatossa suuntaan 
 ja toiseen. Nyt on esitetty kotitalous- 
vähennyksen korottamista osittain ja 
määräajaksi.

20  Kotiapua senioriperheille
Miten onnistuisi hoitorinki, jos seniori-
perheet palkkaisivat yhteisen kotiavus-
tajan? Kotitlousvähennys keventää 
palkkakuluja.

PA L K A N S A A J A N  V E R O T

25  Joululahja palkansaajalle
Työnantaja voi antaa työntekijälle vero-
vapaan lahjan jouluna tai merkkipäi-
vänä. Millainen lahjan pitää olla, jotta 
siitä ei koidu veroseuraamuksia?

27  Kolumni:
 Kati Malinen

R A H ATA I T O

29  Kun pankki
 vaihtaa omistajaa

Kallistuuko laina, miten käy tilien ja 
sijoitusten, kun pankki vaihtaa omista-
jaa? Kuluttaja-asiakkaan asema on 
vahva, mutta hereillä pitää olla.

32  Iskeekö inflaatio
 osakekursseihin?

Helsingin pörssin yhtiöt ovat paranta-
neet tuloksiaan jopa odotuksia enem-
män. Myös ensi vuodesta odotetaan 
hyvää, joskin sijoittajat pelkäävät inflaa-
tion ja komponenttipulan vaikutuksia.

E L Ä K E L Ä I S E N  V E R O T

36  Eläkepäivät alkavat, mitä   
 tapahtuu veroille?

Tuoretta eläkeläistä verotus usein ällis-
tyttää. Ekonomisti kertoo, mitä palkan 
ja eläkkeen verotuksesta on hyvä tietää 
sinä vuonna, jona jää eläkkeelle.

T U L O R E K I S T E R I

40  Palkkatiedot tulorekisteristä
 Mitä tavallisen palkansaajan 
 pitäisi tarkistaa tulorekisteristä?

Y R I T Y S

42  Starttirahalla hevostilan   
 pitäjäksi

Suvi Mähönen muutti Lappiin ja perusti 
hevosmatkailuyrityksen. Starttirahasta 
on ollut iso apu uudelle yrittäjälle.

47  Taide ja keräily:
 Jalkapallofani perusti museon

48  Ruokakaupan kanta- 
 asiakasedut

Miten paljon ruokakauppojen etukort-
teja vinguttelemalla voi hyötyä? K- ja 
S-ryhmän lisäksi myös Lidl tarjoaa nyt 
asiakkailleen kanta-asiakasetuja.

V A K U U T U S 

53  Himoittu kulkupeli
Miten pitää sähköpyörä turvassa 
pitkäkyntisiltä? 

57  Digitaito:
 Vastauksia digipulmiin

59  Verojuristi vastaa

62  Autot:
 Kaksi vuotta ladattavalla hybridillä

64  TIPS:
 Kosteuta karheat talvikädet

65  Vielä yksi kysymys:
 Miten voin osallistua 
 Joulupuu-keräykseen?

66  Joulukrypto

25
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Keskiviikko 16.3.2022

Merkitse kalenteriisi!

Ilmoittautuminen aukeaa 
helmikuun aikana osoitteessa 
veronmaksajat.fi/vero2022

    

OMAN TALOUDEN JA VEROTUKSEN 
RAUTAISANNOS
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Lue lisää Taloustaidon ajankohtaisasiaa 
netissä: taloustaito.fiKorvan 

taakse

3 x 
J O U L U K U U

Joulukortit matkaan
Joulutervehdys matkaa perille 1,30 euron 
merkillä, kunhan sujautat sen postilaatik-
koon viimeistään 14.12. Punainen kuori no-
peuttaa korttien päätymistä lajitteluun. Iki-
merkillä (1,85 e) varustettu kortti pitää pos-
tittaa viimeistään 19.12. 

KUVA:POSTI

Asutko Espanjassa ja 
saat työeläkettä Suomesta? 

KUVA: ISTOCKPHOTO

ESPANJASSA ASUVA, joka saa Suomesta elä-
kettä, maksaa veroa myös Suomessa yksi-
tyissektorin työeläkkeestä 1.1.2022 alkaen. 
Eläkkeet, jotka perustuvat liikennevakuutuk-
seen tai vastaavaan muuhun riskivakuutuk-
seen, verotetaan kuitenkin vain Espanjassa.

Suomen ja Espanjan välillä vuonna 2019 
solmitun uuden verosopimuksen mukaan 
Suomi verottaa eläkettä, jota saadaan Suo-
mesta, vaikka eläkkeensaaja asuu Espan-
jassa.

Yksityissektorin eläkkeitä koskeneen kol-
men vuoden siirtymäaikana (2019–2021) 
veroa ei ole tarvinnut maksaa Suomeen, jos 
eläke on ollut veronalaista tuloa Espanjas-
sa. Mikäli Suomi on vastannut Espanjalle sai-
raanhoidon kustannuksista, eläkkeestä on 
kuitenkin peritty sairaanhoitomaksu.

Yleensä verosopimusten mukaan mah-
dollinen kaksinkertainen verotus poistetaan 
henkilön asuinvaltion verotuksessa. Espan-
jan verosopimuksen mukaan eläkkeiden 
kaksinkertainen verotus poistetaan kuiten-
kin poikkeuksellisesti siinä valtiossa, josta 
eläke maksetaan.

Jos Espanjassa asuva saa Suomesta elä-

kettä, josta on maksettava veroa Suomeen, 
Suomen verotuksessa vähennetään tästä 
eläkkeestä Espanjaan maksettu vero. 

Julkisesta palveluksesta ansaitun eläk-
keen kaksinkertainen verotus poistetaan 
kuitenkin normaalisti asuinvaltiossa eli Es-
panjassa.

Verohallinnon mukaan se pyrkii ottamaan 
vuoden 2022 verokortilla huomioon, että 
eläkkeestä maksetaan veroa Suomeen. 
1.2.2022 käyttöön otettavat verokortit pos-
titetaan joulu-tammikuussa. Kun saat uuden 
verokortin, tarkista se huolellisesti ja tee tar-
vittavat muutokset Omaverossa tai lomak-
keella (6207a).

Tammikuussa 2022 on käytössä vuoden 
2021 verokortti. Tällöin tammikuun eläkkees-
tä peritään verovuoden 2021 mukaisesti vain 
sairaanhoitomaksu, jolloin veroa kertyy liian 
vähän. 

Jos maksat eläkkeestäsi veroa myös 
asuinvaltioosi Espanjaan, voidaan Espan-
jaan maksettavat verot ottaa huomioon Suo-
men veroprosentilla. Voit vaatia hyvitystä 
Suomen verotuksessa hakemalla muutosta 
verokorttiin. 

Liikuntanapostelu 
maistuu makealta
Pätkäliikkuja napsii lyhyitä liikuntajaksoja 
pitkin päivää: pieni pyrähdys aamulla työ-
matkalla, toinen lounastauolla ja kolmas ko-
timatkalla kaupassa käynnin tai lasten har-
rastusten yhteydessä. Keho ja mieli kiittävät. 
Vinkit: ukkinstituutti.fi
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Onko jäännösverosta 
maksettava viivästyskorkoa?

Vuodelta 2020 saamassa-
ni tuloverotuspäätöksessä 
minulle määrättiin jäännös-
veroa. En pystynyt maksa-
maan minulle määrättyä 
jäännösveroa eräpäivänä. 
Joudunko nyt maksamaan 
mätkyn lisäksi jonkinlaista 
viivästyskorkoa?

”Kyllä, myöhässä maksetta-
valle jäännösverollesi kertyy 
viivästyskorkoa heti eräpäi-
vää seuraavasta päivästä läh-
tien siihen asti, kunnes mak-
sat veron. Mitä aikaisemmin 
maksat, sitä vähemmän vii-
västyskorkoa ehtii kertyä. Vii-
västyskorko on 7 prosenttia 
vuonna 2021”, Veronmaksa-
jien verojuristi Tero Hämeen- 
aho vastaa.

”Sinun pitää siis maksaa 
sekä jäännösverosi että mak-
supäivään mennessä kertynyt 
viivästyskorko. Jos et maksa 
kerralla koko summaa, maksu 
käytetään ensin kertyneelle 
viivästyskorolle ja vasta sen 
jälkeen jäännösverolle. 

Viivästyskoron määrän voit 
laskea Verohallinnon verkko-
sivuston korkolaskurilla. Jos 
sen sijaan tarkistat makset-
tavan veron määrän maksu-

päivänä Omaverostasi, viiväs-
tyskorko on laskettu valmiiksi 
mukaan Omaverossasi näky-
vään summaan.

Myöhässä olevista verois-
tasi on maksukehotus Oma-
verossa ja niin sanotussa ve-
rojen yhteenvedossa. Saat 
tällaisen maksukehotuksen 
sisältävän yhteenvedon 1–3 
kertaa, ennen kuin maksa-
mattomat verot menevät 
ulosottoon. Maksukehotus-
ten määrä riippuu siitä, onko 
sinulla muita maksamattomia 
veroja. Maksukehotuksessa 
kerrotaan aina, mihin men-
nessä vero pitää viimeistään 
maksaa, ettei sitä lähetetä 
ulosottoon.

Voit myös hakea jäännös-
verollesi maksujärjestelyä 
Omaverossa.”

Suomen maapinta-alasta 86 pro-
senttia eli 26,2 miljoonaa heh-
taaria on metsätalousmaata. 

LÄHDE: LUKE

Toisen puolesta asioivalle 
Suomi.fi-valtuus

Jos hoidat veroasioita toisen 
puolesta netissä – vaikkapa ke-
vättalvella 2022 veroilmoituksen 
– tarvitset Suomi.fi-valtuuden.
Henkilöt, useimmat yritykset ja
yhteisöt saavat Suomi.fi-valtuu-
det käyttöön tunnistautumalla
Suomi.fi-palvelussa ja antamalla
valtuuden siellä.

Joidenkin yhteisöjen täytyy 
tehdä ensin valtuushakemus: 
näitä ovat kuolinpesä, jolla on 
y-tunnus tai esim. yhtymä, jonka
kaikki osakkaat eivät voi tun-
nistautua sähköisesti tai jonka

osakkaina on kuolinpesiä tai ul-
komaalaisia henkilöitä.

Suomi.fi-valtuuttamista ja säh-
köistä asiointia varten tarvitaan 
henkilökohtaiset pankkitunnuk-
set, mobiilivarmenne tai varmen-
nekortti.

Katso-tunnisteen ja -valtuuden 
käyttö päättyi syyskuun alussa.

Ohjeita Suomi.fi-valtuuden 
antamiseen:
 vero.fi/valtuudet
 suomi.fi/valtuudet

Usean tilin osake-
säästäjälle helpotusta

Osakesäästötilejä koskevaa lain-
säädäntöä aiotaan korjata siten, 
että useita osakesäästötilejä 
avanneelle ei enää määrätä ve-
ronkorotusta, jos varoja on vain 
yhdellä tilillä. Veronkorotusta voi-
daan myös alentaa. Hallituksen 
esittämää muutosta aiotaan so-
veltaa jo vuodelta 2021 toimitet-
tavassa verotuksessa. 

Veronkorotusta ei määrättäisi, 
jos henkilöllä on ollut erehdyk-
sen takia verovuonna useampia 
osakesäästötilejä, mutta rahaa 
on ollut vain yhdellä osakesääs-
tötilillä tai jos niille ei ole siirretty 
lainkaan varoja. 

Veronkorotusta voitaisiin alen-
taa, jos se olisi kohtuuttoman 
suuri osakesäästötileillä vero-
vuonna olleisiin varoihin verrat-
tuna. Korotuksen alentaminen 
tai määräämättä jättäminen on 
mahdollista myös pätevän syyn 
tai muun erityisen syyn takia. 

Laki sallii sijoittajalle vain 
yhden osakesäästötilin kerral-
laan. 

Verovuoden 2020 veronko-
rotuksesta voi hakea vapautus-
ta Omaverossa tai lomakkeella 
7302. Verohallinto on ilmoitta-
nut lähettäneensä vapautuksen 
hakemisesta kirjallisen toimin-
taohjeen niille sijoittajille, joiden 
toisella osakesäästötilillä ”ei ole 
ollut toimintaa”.

592,16 e
Lääkkeiden vuosiomavastuu 

eli ns. lääkekatto on ensi 
vuonna 592,16 euroa. 

LÄHDE: KELA

Kenen metsä?

KUNNAT, SEURAKUNNAT 
JA YHTEISÖT

6 %

YKSITYIS-
HENKILÖT 

52 %
VALTIO 

35 %YHTIÖT 

7 %

TALOUSTAITO  11 | 2021 
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7  X  K I R J A

AURINKOKAAPPAUS
Ahneus suistaa elämän Pohjolassa raiteil-
taan. Koirien Kalevalasta tuttu Louhi kaap-
paa susien avulla auringon ja tuumailee: 
”Ajatteles Köppänä, kuinka suuren kasan 
kultakolikoita siitä saisi taottua?” Aurinko 
vangitaan vuoren uumeniin. Lopulta Louhi ja 
Köppänä jäävät yksin panttivankinsa kans-
sa. Aurinko kihisee kiukusta ja murtautuu 
ulos vankilastaan. Louhi oppii, että itse kas-
vatettu nauris maistuu paremmalta kuin kul-
takolikko.

MAURI KUNNAS: KUKA KAAPPASI AURINGON? 
2021 .  OTAVA. 29 S.

NÄIN KYLMÄ KUTSUU
Mitä hyötyä kylmyydestä on terveydelle? 
Miten kylmyys voi auttaa uneen, kipuun, 
mielialaan ja jaksamiseen? Kylmä kutsuu 
avaa kylmyyden terveysvaikutuksia eri nä-
kökulmista, muistuttaa sen riskeistä ja tar-
joaa vinkkejä mm. talviuintia harrastaville tai 
sitä aloitteleville. Kirja kertoo myös ilmaston-
muutoksesta, joka näkyy jo Suomen talvis-
sa. Iloa löytyy pimeästä, harmaan sävyistä ja 
kylmästä säästä. Talventörröttäjä on kaunis, 
kun sitä katsoo läheltä.

TI INA TORPPA: KYLMÄ KUTSUU. 
2021 .  GUMMERUS. 283 S.

SIMPPELISTI RAHASTOISTA
Kaikkien rahastojen päätoimintaperiaate on 
sama: rahastossa sijoittajien rahat laitetaan 
poikimaan useisiin eri paikkoihin. Kun sijoit-

taa rahastoon, laittaa rahan tekemään töitä 
puolestaan. Rahastokirja sopii aloittelijalle 
ja tarjoaa vinkkejä muillekin. Siinä käydään 
läpi eri tyyppiset rahastot, annetaan vinkke-
jä rahaston valinnasta, kerrotaan kuluista ja 
rahastojen vastuullisuudesta.

MERJA MÄHKÄ: RAHASTOKIRJA 
VASTA-ALKAJILLE. 
ALMA-TALENT.  2021 .  256 S.

EI VAIN ROUVA
Mary Gallen-Kallelan (1868–1947, o.s. Slöör) 
elämäkerta avaa ikkunan vuosisadanvaih-
teen naisten elämään ja kultakauden taitei-
lijoiden arkeen ja juhlaan. Teos nostaa esiin 
naisen, joka edesauttoi Akseli Gallen-Kalle-
lan menestystä urallaan. Kuvaukset perheen 
arjesta ja etenkin matkoista ovat kiehtovaa 
kuunneltavaa. Vanhemmat ja lapset Jorma 
ja Kirsti matkailivat 1909–1910 mm. puolitois-
ta vuotta Afrikassa.

HELENA RUUSKA: MARY GALLEN-KALLELA.  OLISIT 
VILLIÄ VILLIMPI .  WSOY. 2021 .  ÄÄNIKIRJA 21  T 17 
MIN.  LUKIJA MIA KNUUTILA. 

KUMMA ILMASTO
Tuntuuko siltä, että et saa tolkkua ilmas-
topuheesta tai että ilmastokriisistä on vai-
kea puhua. Lämpenevä Maa ei kerro, 
mitä ilmastosta pitäisi ajatella, mutta 
sen lukeminen antaa eväitä parempaan 
keskusteluun. Oppi on tarpeen, sillä 
meidän nyt elävien on tehtävä ilmastokriisin 
ratkaisevat päätökset. 

Hiiliperintömme ketju alkaa kaukaa ja 
ulottuu pitkälle.

MIKKO PELTTARI :  LÄMPENEVÄ MAA – 
ILMASTOLUKUTAIDON KÄSIKIRJA. 
VASTAPAINO. 2021 .  318 S. 

PAREMPAA TALOUTTA
Hyvinvointivajetta tuolla, ympäristöhaaska-
usta täällä. Yltäkylläisyys ei ole hävittänyt 
talousmurheita tai lisännyt hyvinvointia niin 
paljon kuin pitäisi. 2020-luvun yhteiskunta-
politiikka esittää näkemyksen siitä, mitä pi-
täisi korjata, jotta ihmiset, hyvinvointivaltio 
ja maapallo voisivat paremmin. Työkaluista 
riittänee eripuraa.

OSMO SOININVAARA: 2020-LUVUN 
YHTEISKUNTAPOLITI IKKA.  TEOS. 2021 .  405 S.

TAITEILUA VEROTUKSESSA
Finanssioikeuden emeritusprofessori Esko 
Linnakankaan verokirjoja kelpaa kenen ta-
hansa lukea. Taideverokirjassaan Linnakan-
gas kirjoittaa taiteen ja taiteilijan verotuk-
sesta. Juridiikan lisäksi mukana on paljon 
muuta: Linnakangas on esimerkiksi kartoit-
tanut, miten veroteema näkyy taiteissa. Eipä 
uskoisi, miten paljon veroja onkaan käsitel-
ty taiteessa – ja miten monenlaisessa tai-
teessa.

ESKO LINNAKANGAS: TAIDEVEROKIRJA.  VEROT 
TAITEESSA JA TAITEET VEROTUKSESSA. HELSINKI 
2021 .  267 S.  KIRJA TULEE MYÖS VAPAASTI 
LADATTAVAKSI HELSINGIN YLIOPISTON 
HELDA-TIETOKANTAAN.

Jouluna on aikaa lukea 
– lahjapaketillinen kirjoja
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03010 5510

Ota valmiiksi esille jäsennumerosi. Löydät sen Taloustaito-lehden takakannen osoitekentästä.
Puheluiden jäsenhinta oman liittymän mukainen paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu.

Veroneuvonta jäsenille 
M A– P E  9 – 1 4 

Veronmaksajat, vaihde 09 618 871
Jäsenpalvelu ja osoitteenmuutokset: puhelin 03010 5511 (ma–pe 9–16),

 jasenrek@veronmaksajat.fi
Toimitusjohtaja Teemu Lehtinen, johdon assistentti Kirsi Haapala,

 viestintäjohtaja Antti Oksanen, lakiasiainjohtaja Kati Malinen, 
talousjohtaja Mari Jerkku

Vuosina 2022 ja 2023 hankit 
siivoustyötä aiempaa edulli-
semmin. Muutos koskee myös 
muita kotitalous-, hoiva- ja hoi-
totöitä. Remonttitöiden osalta 
vähennys ei muutu.

Hallitus on eriyttämässä 
kotitalousvähennyksen 
suuruuden palveluiden
luonteen perusteella:

 Kotitalous- hoiva- ja hoi-
totyön osalta vähennyksen 
määrä nousee 60 prosenttiin 
työn osuudesta (tai 30 pro-
senttiin maksetusta palkasta + 
sivukulut) ja henkilökohtainen 
maksimimäärä 3 500 euroon 
vuosille 2022–2023.

 Kunnossapito- ja peruspa-
rannustyön osalta vähennys 
pysyy nykyisellään 40 prosen-
tissa ja maksimimäärä 2 250 

Arvosta läheistäsi lahjoittamal-
la hänelle Veronmaksajien jäse-
nyys ja samalla Veronmaksajien 
monipuoliset jäsenedut: vero-
neuvontaa puhelumaksun hin-
nalla, Taloustaito-lehti 12 kertaa 
vuodessa, käyttöoikeus netin jä-
senosioihin jne. 

Voit tilata osoitteesta veron-
maksajat.fi/lahjakortti lahjakortin 

(arvo 58 e), jolla lahjoittaa lähei-
sellesi kahden kalenterivuoden 
jäsenyyden Veronmaksajissa.

Lahjakortti ja lasku lähetetään 
tilaajalle parin viikon kuluessa. 
Huomaathan, että lahjakortti on 
henkilökohtainen ja saajan on 
vahvistettava jäsenyytensä Ve-
ronmaksajissa. Toimintaohjeet 
tulevat lahjakortin mukana.

NUMERO

20,01 %
Vuonna 2022 keskimääräinen 

kunnallisveroprosentti on 20,01 %. 

LÄHDE: KUNTALI ITTO

Veronmaksajien jäsenet saavat 
15 prosentin alennuksen Chubb 
Matkavakuutuksesta, joka sisäl-
tää matkustajavakuutuksen ja 
matkatavaravakuutuksen. 

Vakuutus kattaa valitsemasi 
matkakohteen tai alueen riip-
puen siitä oletko valinnut vuo-
simatkavakuutuksen tai mää-
räaikaisen matkavakuutuksen.

Kotitalousvähennys uudistuu

Matkavakuutus 
edullisemmin

Verkkoveroillassa 
kotitalousvähennys
Veronmaksajat järjestää verkkoveroillan ko-
titalousvähennyksestä 8. joulukuuta. Saat 
tilaisuudessa vastauksia mm. seuraaviin ky-
symyksiin:

  Mistä töistä saa kotitalousvähennyksen?
  Mitä muutoksia kotitalousvähennykseen  
 tulee vuonna 2022?
  Miten varmistan, että saan 
 kotitalousvähennyksen?

Veroillassa luennosta vastaavat verojuristit 
Georg Rosbäck ja Maisa Katisko.

Verkkoveroilta alkaa 8.12. klo 17.00. Ilmoit-
tautumiset osoitteessa: veronmaksajat.fi/
veroillat. 

Georg Rosbäck Maisa Katisko
Anna joululahjaksi puolenpitoa

Hae hinta ja osta matkava-
kuutus edun omalta sivulta: 
fi.chubbtravelinsurance.com. 
Lisätietoa edusta saa Chubbin 
asiakaspalvelusta arkisin klo 
9–17 numerossa (09) 6861 5151. 

eurossa lukuun ottamat-
ta lämmitystapamuutos-
ta koskevaa remonttia, 
jossa öljylämmityksestä 
luovutaan. Kyseisiin läm-
mitystapamuutoksiin so-
velletaan em. korotettuja 
lukuja vuosina 2022–
2027.

 Vähennyksen oma-
vastuu säilyy 100 
eurossa.

Tutustu uudistuvaan 
kotitalousvähennykseen: 
veronmaksajat.fi/luvut/
laskelmat/kotitalous-
vahennys
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Demari pääministeriksi   
– verotus ei kiristy 

TEEMU LEHTINEN
TOIMITUSJOHTAJA
VERONMAKSAJAIN KESKUSLI ITTO

Lehtinen

”DEMARIVETOISET 
KOALITIOT 

TUOTTAVAT TASAISEN 
YLLÄTYKSETÖNTÄ 

VEROTUSTA.”

MONEEN MAAHAN ON saatu hiljattain de-
mari pääministeriksi.

Siitä olisi voinut odottaa seuraavan ki-
ristyviä veroja, onhan verojen korottami-
sella perinteisesti ollut vahva sija dema-
rien tavoiteohjelmissa.

Vaan mitä vielä. Pikemminkin dema-
rin valinta pääministeriksi on tuntunut 
viime aikoina ennustavan keveneviä ve-
roja. Tai vähintäänkin pidättymistä ve-
ronkiristyksistä.

RUOTSISSA PÄÄMINISTERI Stefan Löfve-
nin hallitus poisti taannoin ansiotulo-
jen verotuksesta ylimmän asteikkopor-
taan kokonaan. Viiden prosenttiyksikön 
alennus täsmäsuunnattuna korkeimpiin 
marginaaliveroihin ei ole kaikkein perin-
teisintä vasemmistolaista veropolitiikkaa.

Nyt seuraavaksi pääministeriksi nou-
seva Magdalena Andersson alkaa puo-
lestaan johtamaan demarien vähem-
mistöhallitusta, joka toimeenpanee 
kevennyksiä palkansaajien ja eläkkeen-
saajien verotukseen. Lisäksi bensaveroa 
alennetaan.

Taustalla Löfvenin yllättävälle keven-
nysinnolle oli tarve hakea hallitukselleen 
porvaripuolen tukea liberaaleilta ja kes-
kustalta.

Anderssonin tapauksessa kevennysten 
syy on vielä yllättävämpi. Hänen vähem-
mistöhallituksensa alkaa toimeenpanna 
porvari-opposition vaihtoehtoista budjet-
tia, joka voitti parlamentin äänestyksessä 
hallituksen esittämän budjetin.

SAKSASSA PÄÄMINISTERIKSI tuleva dema-
rien Olaf Scholz ryhtyy johtamaan halli-
tusta, jonka ohjelmaan ei sisälly lainkaan 
veronkiristyksiä. Ainoa poikkeus tehdään 
hiiliverojen kohdalla.

Myös Saksassa demarivetoisen hal-
lituksen yllättävän kevyt verolinja ai-
heutuu tarpeesta tehdä yhteistyötä por-

varipuolen kanssa. Kevyitä veroja ja 
kurinalaista talouspolitiikkaa ajavat va-
paat demokraatit saavat Scholzin halli-
tuksessa myös tärkeän valtiovarainmi-
nisterin salkun.

SUOMESSA PÄÄMINISTERI Sanna Marinin 
hallitus on kiristänyt jonkin verran kulu-
tusveroja, mutta muutoin verotuksessa 
on edetty laajasti nollalinjalla. Ansiotulo-
jen veroja ei ole juuri kiristetty, eikä pää-
omatulojen veroille tai yhteisöveroille ole 
tehty käytännössä mitään. Myös esimer-
kiksi perintö- ja lahjaverotus on jätetty 
tällä vaalikaudella rauhaan.

Maltillisen verolinjan taustalla ovat 
luonnollisesti keskustan hallitukseen me-
nolle asettamat kynnyskysymykset, jotka 
siivosivat pääosan kiris-
tysideoista pois lopulli-
sesta hallitusohjelmasta.

RUOTSIN, SAKSAN JA Suo-
men demarivetoisissa 
hallituksissa on varsin 
paljon yhtäläisiä piirteitä. 
Vaikka demarit olivat kai-
kissa maissa viimeisim-
pien vaalien suurin puo-
lue, missään niistä vasemmistopuolueilla 
ei ole enemmistöä edes vihreillä vahvis-
tettuna.

Niinpä tukea on kaikissa maissa haettu 
porvaripuolelta. Tällä on ollut käytän-
nössä huomattava vaikutus juuri vero-
politiikkaan.

Demarivetoiset koalitiot tuottavat ta-
saisen yllätyksetöntä verotusta.

Finanssipoliittinen aktiivisuus näyttää-
kin nyt suuntautuvan enemmän menojen 
lisäämiseen kuin verotukseen. Kehykset 
saavat paukkua ja velkaa otetaan surutta.

Se voi olla veronsa juuri nyt maksavalle 
helpotus, mutta tulevien veronmaksajien 
kannalta huonompi juttu. H
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”ALKUUN KAMPPAILIMME sen kanssa, että 
ihmiset eivät ole tottuneet ostamaan täl-
laisia palveluita. Mutta nyt saamme jat-
kuvasti ihanaa palautetta siitä, miten 
ikäihmisen elämä on muuttunut etenkin 
henkisellä puolella. He kertovat läheisil-
leen, mitä kaikkea ovat Gubben kanssa 
tehneet. Nuorissa työntekijöissä on elä-
mäniloa, joka tarttuu.”

Näin kertoo Meri-Tuuli Laaksonen, 
vanhuspalveluyritys Gubben perusta-
jaosakas. Gubbe on Laaksosen mukaan 
uudenlainen palvelu senioreille: yrityk-
sen värväämät opiskelijat tarjoavat asi-
akkailleen esimerkiksi ruuanlaittoa, ul-
koilua, jumppaa tai siivousta 2–12 kertaa 
kuukaudessa kaksi tuntia kerrallaan.

Gubbe kuuluu yrityksiin, joita koskee 
ensi vuonna alkava kotitalousvähennyk-
sen laajennuskokeilu. Siinä kotitalous-
työn sekä hoiva- ja hoitotyön vähennys-
kelpoista enimmäismäärää korotetaan 
2 250 eurosta 3 500 euroon ja korvaus-
prosenttia 40:stä 60:een. Samat muutok-
set koskevat myös kotitalousvähennystä 
lämmitystapamuutoksesta, kun luovu-
taan öljylämmityksestä.

”Onhan kotitalousvähennys merkittävä 
etu jo tällä hetkellä. Kun vähennys nousee 
ja prosenttikatto nousee, varmasti sillä on 
merkitystä. Etenkin katon nousu vaikut-
taa, kun kyseessä on jatkuva palvelu”, ar-
vioi Laaksonen.

Gubben palvelu maksaa asiakkaille 

ennen kotitalousvähennystä 198–698 
euroa kuukaudessa käyntimäärän mu-
kaan. Vuosihinta siis voi ylittää sekä ny-
kyisen että tulevan vähennyskelpoisen 
enimmäismäärän.

Kevyempiä hoivapalveluita

Laajennuskokeilun kohteilla eli hoiva- ja 
LVI-aloilla on sekä yhteisiä että omanlai-
siaan piirteitä. Molemmilla näkyy kysyn-
nän kasvua muutenkin, ja myös merkkejä 
työvoimapulasta on havaittavissa.

Hyvinvointiala HALI ry:n talous- ja ve-
roasioiden asiantuntija Joel Kuuva taus-
toittaa, että kotitalousvähennystä käy-
tetään nykyisin merkittävästi enemmän 

Risto Virtanen kertoo Maija Lyijyselle 
elämänsä vaiheista ja näyttää kuvia 
perheestä ja ystävistä. Lyijynen eli 
Maija-Gubbe käy Virtasen luona 
Hollolassa pitämässä seuraa 
joka viikko.
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Päivän 
parhaat 

kaksi tuntia
Seniorille hoivaa, tai öljylämmitys vaihtoon 
– ja kuluista entistä isompi verovähennys. 

Uusi kotitalousvähennyskokeilu vauhdittaa sellaisia 
aloja, joilla menee kovaa muutenkin. 

Pystyvätkö yritykset vastamaan kotihoivan ja 
energiaremonttien kasvavaan kysyntään? 

T E K S T I :  H E I D I  H A M M A R S T E N  / /  K U V A T :  I S M O  H E N T T O N E N

kotipalveluihin kuin varsinaiseen hoito- 
ja hoivatyöhön. Vuonna 2019 kotipalvelui-
den osuus oli 230 miljoonaa euroa, hoito- 
ja hoivatyön 37 miljoonaa.

Kotipalveluiden käyttö on myös kasva-
nut selvästi nopeammin viime vuosina, 
kun taas hoito- ja hoivakysyntä on pysy-
nyt tasaisena. Toisaalta näiden välinen 
raja on häilyvä.

Hoiva- ja kotipalveluita tarjoavat hyvin 
monenlaiset yritykset. Joukossa on isoja 
sote-toimijoita, mutta hyvin paljon on 
myös pieniä paikallisia yrityksiä, jotka yh-
distävät hoivaa ja kotipalveluita. Kuuva 
arvioi, että hoivakysyntä saattaa näen-
näisesti polkea paikoillaan juuri näiden 
epäselvien rajanvetojen takia.

”Mennään liukuvalla asteikolla: sii-
vous on kotipalvelua, henkilöauttami-
nen enemmän hoivapuolella, ateria- tai 
pukemispalvelut saattavat mennä kum-
paan kategoriaan vain.”

Tyypillinen yrityksiä jakava tekijä on 
mahdollisuus tarjota lääkehoitoa. Kuuva 
kehottaakin asiakasta pohtimaan palve-
luntarjoajaa valitessaan, onko lääkehoi-
dolle tarvetta.

Vaikka hoivapalveluiden euroissa las-
kettu kasvu on jäänyt pieneksi, palveluita 
hankkivien ihmisten määrä on kasvanut.

”Johtopäätös on, että palvelut ovat 
muuttuneet kevyemmiksi: yhä useampi 
ostaa kevyempiä palveluita. Tämä on po-
sitiivinen suuntaus. Ihmiset uskaltavat 

hankkia palveluita aiemmin, ja ne jotka 
tarvitsevat enemmän palveluita pääsevät 
kunnallisen hoidon piiriin”, Kuuva sanoo.

Gubbe osuu Kuuvan kuvaamiin trendei-
hin, sekä kevyiden palveluiden että liu-
kuvien hoiva- ja kotipalveluiden katego-
riaan. Yrityksen palvelun kesto ja hinta 
on vakioitu, mutta sisältö noudattaa asi-
akkaan toiveita. Yleensä siihen kuuluu 
jumppaohjelma, myös ulkoiluseura on 
hyvin suosittua.

”Kaatumisen pelko estää usein ikäihmi-
siä ulkoilemasta yksin. Meille tulee vas-
taan sellaisia ikäihmisiä, jotka eivät ole 
poistuneet kotoaan vuoteen”, Laakso-
nen kertoo. F
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HOITOALAN TYÖVOIMAPULA 
EI KOSKE GUBBEA, KOSKA 

SEN TYÖNTEKIJÖILTÄ 
EI VAADITA ALAN 

KOULUTUSTA.

GUBBE SYNTYI vuonna 2018, pari vuotta 
sen jälkeen kun Meri-Tuuli Laaksonen 
ja Sandra Lounamaa tutustuivat. Laak-
sosella on terveysalan koulutus, hän oli 
työskennellyt vanhusten hoivan parissa 
ja opettanut kuntoutusta. Myynti- ja mark-
kinointitaustaisella Lounamaalla taas oli 
huoli mummostaan, joka oli asunut 20 
vuotta yksin. 

Kaksikko huomasi jakavansa saman 
havainnon: monella seniorilla on tarve 
kuntouttavaan ja virkistävään toimintaan, 
mutta julkisen sektorin resurssit eivät 
tähän riitä, eikä muitakaan palveluita ole 
tarjolla.

Laaksosen mukaan Gubbe yrityksenä 
on teknologiavetoinen, mutta sen tuote 
on ihmiskontakti. Yritys toimii alustana, 
joka yhdistää opiskelevat nuoret ja ikäih-
miset. Gubbe rekrytoi ja kouluttaa nuoret, 
asiakas itse tai hänen läheisensä valitsee 
henkilön, joka käy seniorin luona säännöl-
lisesti kaksi tuntia kerrallaan.

”Yleensä palvelun tilaa omainen. He 
myös useimmiten osallistuvat henkilön 
valintaprosessiin ja saavat palautteen lä-
heisensä kuulumisista joka käynnin jäl-

keen”, kertoo Laaksonen.
Hoitoalan työvoimapula ei koske 

Gubbea, koska sen työntekijöille ei ole 
koulutusvaatimuksia. Muutaman viikko-
tunnin työmahdollisuus kiinnostaa ko-
vasti opiskeluikäisiä nuoria. Yrityksen 
palveluita on tarjolla jo noin 140 paik-
kakunnalla.

”Saamme todella mukavasti nuoria 
alustallemme, siellä on nyt yli 10 000 hen-
kilöä. Yhteiskunnallisesti merkittävä työ 
opintojen ohessa houkuttaa.”

Gubben huima kasvuvauhti todistaa, 
että tarve palvelulle on olemassa. Yrityk-
sen liikevaihto kymmenkertaistui ensim-
mäisen toimintavuoden jälkeen ja ennus-
teen mukaan kymmenkertaistuu taas tänä 
vuonna 2,6 miljoonaan euroon.

”Isoa kasvua odotamme ensi vuodel-
lekin, mutta kasvu tulee todennäköisesti 
ulkomailta: olemme tänä vuonna aloitta-
neet toiminnan Ruotsissa.”

Kovaa kasvua Gubbe tavoittelee riski-
sijoittajien rahoituksella, joten yritys ei ole 
vielä voitollinen. Palvelun hinnoissa ei silti 
Laaksosen mukaan ole nousupaineita ai-
nakaan ensi vuonna.

Senioreiden määrä
kasvaa

HALIn Kuuva povaa kasvua yksityis-
ten ostamiin hoivapalveluihin jo väes-
tön ikääntymisen takia. Ikääntyvä väki 
on myös entistä vauraampaa, joten yhä 
useammalla on varaa hankkia palveluita.

”Vähennyskokeilu tulee hyvään aikaan, 
kun palveluiden tarve on kasvamassa. Jos 
tarkastellaan ikäluokkia, 74-vuotiaita on 
noin kaksi kertaa enemmän kuin 78-vuo-
tiaita. Kysyntä tulee lisääntymään merkit-
tävästi, kun 80:aa ikävuotta lähestyvien 
määrä kasvaa”, Kuuva arvioi.

Hän uskoo, että vähennyskokeilu tukee 
etenkin pienten yritysten asemaa mark-
kinoilla.

”Kotipalveluissa suuresta koosta on 
ehkä vähemmän merkittävää etua. Tämä 
tukee sitä, että jatkossakin mukana on 
paljon pieniä toimijoita.”

Hoitoalan työvoimapulasta puhutaan 
paljon, ja Kuuvan mukaan ongelma on 
todellinen myös ikääntyvien palveluissa. 
Työ- ja elinkeinoministeriön ammattiba-
rometri kertoo, että sekä sairaanhoita-
jista, lähihoitajista että kodinhoitajista 
vallitsee huutava pula.

”Työvoima ei riitä nytkään, vaikka ky-
synnän kasvu ei vielä ole kaikista suu-
rinta”, Kuuva huomauttaa.

Työvoimapula ja muut kasvavat kus-
tannukset aiheuttavat painetta hoiva-
palveluiden hinnankorotuksiin, myöntää 
Kuuva. Tässäkin mielessä kotitalousvä-
hennyskokeilu osuu hyvään aikaan.

”Vähennyskokeilu on kuitenkin sen ver-
ran merkittävä, että se keventää asiak-
kaan maksamaa hintaa mahdollisista ko-
rotuksista huolimatta.”

Politiikkalinjaukset
tukevat kysyntää

Myös energiaremontteja tekevien yritys-
ten kysyntään vaikuttavat monet muut-
kin tekijät kuin kotitalousvähennys. Ener-
giaremontit ovat koko ajan kasvava ja 
kehittyvä ala, sanoo LVI-Tekniset Ura-

koitsijat LVI-TU ry:n toimitusjohtaja 
Mika Hokkanen. 

Hän listaa alaan vaikuttavia politiikka-
linjauksia: ympäristöministeriö julkaisi 
alkuvuonna 2020 korjausrakentamisen 
strategian, joka ulottuu vuoteen 2050. 
Tänä vuonna on tullut tämän strategian 
tiekartta ja toimeenpanosuunnitelma 
vuoteen 2030 asti sekä EU:n Green Deal 
-ohjelma. Linjauksiin sisältyy fossiilisista 
polttoaineista luopuminen rakennusten 
lämmityksessä ja sähköntuotannossa.

”Nämä kaikki kiihdyttävät alan vauhtia. 
Kotitalousvähennys on yksi toimenpide, 
jolla valtiovalta kestävän kehityksen ta-
voitteitaan edistää. Siihen se on ihan hyvä 
mekanismi”, sanoo Hokkanen.

LVI-TU:n lokakuussa ilmestynyt talo-
tekniikka-alan suhdannekysely vahvistaa 
sekin tilanteen. Asuinkiinteistöjen korja-
usrakentamisessa näkymät ovat kaikista 
valoisimmat verrattuna uudisrakenta-
miseen tai muihin kiinteistötyyppeihin. 
Noin 40 prosenttia alan yrityksistä odotti 

kysynnän kasvua seuraavien kuuden kuu-
kauden aikana.

Talotekniikka-alan kasvumahdollisuuk-
sia uhkaa kuitenkin hoiva-alan tapaan työ-
voimapula, jonka taustalla vaikuttaa Hok-
kasen mukaan alan koulutuksen laatu.

”Alan pitempiaikainen ongelma liittyy 
osaavan työvoiman saatavuuteen, joka 
tiettyjen yritysten kohdalla jopa hillitsee 
niiden kasvua. Toisen asteen koulutus-
paikat kyllä täyttyvät kattavasti, mutta 
ammattitaitoista työvoimaa on silti vai-

Ihmisen kohtaamiselle 
on kysyntää

KAATUMISEN PELKO 
ESTÄÄ USEIN IKÄIHMISIÄ 

ULKOILEMASTA 
YKSIN.
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kea saada. Koulutuksen sisällössä on kor-
jaamisen varaa, työelämälähtöisyys on 
jäänyt taka-alalle.”

Kannattavuusongelmia
ja hintapaineita

Hyvästä kysynnästä huolimatta talotek-
niikka-ala kärsii myös kannattavuuson-
gelmista. Ne johtuvat tarvikkeiden ja 
materiaalien räjähdysmäisestä hinnan-
noususta, jonka koronakriisi on aiheut-
tanut.

”Kun olemassa olevien urakoiden hin-
nat on lyöty kiinni jo aiemmin, tarvikkei-
den kallistuminen on syönyt alan yritys-
ten kannattavuutta.”

Alan järjestön edustajana Hokkanen ei 
voi kilpailulainsäädännön takia arvioida 
energiaremonttien hintakehitystä. Läh-
tötilanteesta voi kuitenkin päätellä, että 
nousupaineita on.

LVI-TU:n jäsenistöön kuuluu yrityk-
siä pörssiyhtiöistä yhden miehen put-
kifirmoihin.

”Olettaisin, että etenkin sellaiset 
yritykset hyötyvät kotitalousvähen-

Kotitalousvähennys 2022

Kauppareissulla käydään yhdessä Maija Lyijysen autolla. Joskus jutellaan musiikista, joskus urheilusta. ”Risto on meistä se, 
joka pitää enemmän iskelmistä ja vanhemmista kappaleista, mutta kyllä minäkin niitä kuuntelen”, Lyijynen sanoo.
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Kunnossapito ja 
perusparannus

Kotitaloustyö Hoiva- ja hoitotyö

 2014    2015    2016    2017    2018    2019
euroa

KOTITALOUSVÄHENNYSTÄ MYÖNNETTIIN 
NÄISTÄ KULUISTA V. 2014–2019 
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Kotitalousvähennystä käytetään nykyisin merkittävästi enemmän kotipalveluihin 
kuin varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön. Toisaalta niiden raja on häilyvä. 
Hoivapalveluihin odotellaan kasvua jo väestön ikääntymisen takia.
Talotekniikka-alan yritykset arvioivat suhdannekyselyssä lokakuussa, että 
korjausrakentamisessa kysyntä jatkuu hyvänä myös talvella ja keväällä 2022.
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TYYPILLISESTI PIENTALOASUJAT vaihtavat öl-
jylämmityksen maalämpöön tai ilma-ve-
silämpöpumppuun. Monet urakoitsijat 
ovat alkaneet jo varautua kysyntäpiik-
kiin, jonka nouseva kotitalousvähennys 
todennäköisesti tuo.

Kotitalousvähennyksen vaihtoehtona 
öljylämmityksestä luopumiseen on jo nyt 
tarjolla Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskuksen (ARA) 4 000–6 000 euron 
energia-avustus tai ELY-keskuksen 4 000 
euron energia-avustus. Jälkimmäinen on 
niin suosittu, että määrärahoja on lisätty 
kesken kauden ja hakemusten käsittely 
on ruuhkautunut.

Mikäli tavoitteena ei ole lähes nollae-
nergiatalo, kannattaa ARAn avustuksen 
sijaan hakea kotitalousvähennystä tai 
ELYn avustusta, koska niihin ei tarvita 
E-lukulaskelmia. Näin vinkkaa lämmitys-
järjestelmän vaihdoksia toteuttava Tom 
Allen Senera Oy nettisivuillaan.

Energiaremonttiin ei siis voi saada 
useampia tukia, vaan on valittava joko 

kotitalousvähennys tai ARAn tai ELYn 
avustus. Tom Allen Senera neuvoo, että 
yksin asuvan kannattaa usein hakea ELYn 
avustusta, pariskunnan taas käyttää koti-
talousvähennystä ainakin, mikäli vähen-
nykselle ei ole muuta käyttöä. Tämä siksi, 
että kahden hengen yhteenlaskettu vä-
hennyskatto on nyt 4 500 euroa ja ensi 
vuonna jo 7 000 euroa. 

Vähennystä voi käyttää vain työn 
osuuteen lämmitysremontista, mutta ura-
kat ovat sen verran hintavia ja työvaltai-
sia että hyödynnettävää riittää. Tom Allen 
Seneran mukaan ilma-vesilämpöpumpun 
asennus maksaa 9 000–14 000 euroa 
ja maalämpöjärjestelmän hinta alkaa 
15 000 eurosta.

Kotitalousvähennys tukee etenkin 
maalämpöön siirtymistä, sillä maalämpö-
remonttiin kuuluu paljon vähennyskelpoi-
sia töitä. Näitä ovat esimerkiksi entisen 
lämmitysjärjestelmän purku, lämpökai-
von poraus sekä uusien laitteiden asen-
nustyöt. H

Kotitalousvähennys vai 
ELYn tai ARAn tuki?

nyskokeilusta, jotka ovat keskittyneet 
tekemään töitä kotitalouksille tai talo-
yhtiöille. Energiaremontteihin liittyviä 
urakoita kertyy myös sellaisille yrityk-
sille, jotka ovat tehneet huoltosopimuk-
sia taloyhtiöiden kanssa.”

Tässä kohtaa Hokkanen kuitenkin 
näkee epäkohdan kotitalousvähennyk-
sen nykyisessä rajauksessa: omakotita-
loissa kotitalousvähennystä voi käyttää 
kattavasti, taloyhtiön osakkaat voivat 
hyödyntää vähennystä vain asuntonsa 
sisäosien remontointiin.

”Tilanne pitäisi saada tasavertaiseksi. 
Varmasti löytyisi mekanismi, jolla re-
monttikustannuksia voi jyvittää yhtiö-
vastikkeessa.”

Vielä voisi parantaa

Kotitalousvähennystä on vuosien mit-
taan säädetty milloin tiukempaan, mil-
loin anteliaampaan suuntaan. HALIn 
Kuuva arvioi, että muutosten taustalla 
on sekä reagointia suhdanteisiin että 
poliittisia painotuseroja. Vähennysten 
kohteena olevien palveluiden kysyntä on 
heiluntaan nähden pysynyt kohtuullisen 
vakaana.

Kotitalousvähennyksen laajennusko-
keilu on alan liittojen mielestä askel oi-
keaan suuntaan, mutta niillä on lisääkin 
kehitysehdotuksia.

”On hyvä, että kokeilun kohteeksi on 
otettu öljylämmityksen korvaaminen, 
mutta se ei ole ainoa energiatehokkuu-
teen vaikuttava asia. Vähennys pitäisi laa-
jentaa muuhunkin energiatehokkuuden 
parantamiseen, esimerkiksi lämmönja-
kojärjestelmän tehostamiseen”, esittää 
Hokkanen.

Kuuva ja Gubben Laaksonen taas ha-
luaisivat ottaa mallia Ruotsista, missä ko-
titalousvähennyksen hakevat palveluita 
tarjoavat yritykset. Näin asiakkaat voi-
vat maksaa yrityksille palveluista jo val-
miiksi alennettuja hintoja.

”Tämä olisi asiakaslähtöinen tapa toi-
mia. Lisäksi verohallinto näkee Ruotsissa 
reaaliaikaisesti, miten palveluiden käyttö 
kehittyy”, Kuuva sanoo. H

VÄHENNYSKOKEILU TULEE 
HYVÄÄN AIKAAN, SILLÄ 

HOIVAPALVELUIDEN TARVE 
ON KASVUSSA. 

Yksityishenkilö voi saada vuosina 2022–2027 korotettua kotitalous-
vähennystä lämmitystapamuutoksesta, jossa luovutaan öljylämmityksestä. 
Kuvassa Euroopan suurin maalämpöalan yritys Rototec poraa 
maalämpöä omakotitaloon Ylöjärvellä.

KUVA: ROTOTEC
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VUONNA 2022 kotitalousvähennystä eh-
dotetaan korotettavaksi öljylämmi-
tyksestä luopumisen osalta siten, että 
vähennyksen enimmäismäärää korotet-
taisiin 2 250 eurosta 3 500 euroon. Vä-
hennettävää prosenttiosuutta kustan-
nuksista korotettaisiin työkorvausten 
osalta 40 prosentista 60 prosenttiin ja 
palkkojen osalta 15 prosentista 30 pro-
senttiin. Omavastuu säilyisi ennallaan 
100 eurossa. Muutos olisi väliaikainen 
ja se olisi voimassa vuosina 2022–2027. 

Vastaavaa korotusta ehdotetaan myös 
koskemaan kotitalous-, hoiva- tai hoito-
työn perusteella myönnettävää kotita-       
lousvähennystä vuosina 2022 ja 2023. On 
kuitenkin huomattava, että 3 500 euroa 
henkilöä kohti vuodessa on enimmäis-
määrä, joka voi sisältää sekä kotitalous-
työtä että lämmitystapamuutosta.

Kotitalousvähennykseen oikeuttaa ta-
vanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoi-
totyö sekä verovelvollisen asunnon ja 
vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja 
perusparannustyö. Muiden remonttien 
kuin öljylämmityksestä luopumisesta ai-
heutuvien remonttien osalta kotitalous-
vähennys säilyisi vuoden 2021 tasolla. 

Kotitalousvähennys
vuonna 2021

Vähennyksen enimmäismäärä on 2 250 
euroa/henkilö ja vähennyskelpoista on 
40 prosenttia työn osuudesta, jos työ on 

Verokevennystä 
kodin palvelujen

hankkijalle
Kotitalousvähennyksen määrä on vaihdellut vuosien saatossa 

suuntaan ja toiseen. Nyt on esitetty kotitalousvähennyksen 
korottamista osittain ja määräajaksi.

T E K S T I :  M E R J A - L I I S A  H U O L M A N - L A K A R I

KOTITALOUS-
VÄHENNYKSEN 

SAA AINOASTAAN 
TYÖN OSUUDESTA.

Kotitalousvähennys 2022

Korotus koskee
 Kotitalous-, hoiva ja hoitotyötä 
vuosina 2022–2023

 Öljylämmityksestä luopumista 
vuosina 2022–2027

ostettu ennakkoperintärekisteriin kuulu-
valta yrittäjältä tai yritykseltä. 

Kotitalousvähennys myönnetään myös 
maksettujen palkkojen perusteella, jos 
on palkannut työntekijän 
kotitalouteen. Vähennys-
kelpoista on 15 prosenttia 
palkasta ja työnantajan si-
vukulut: työnantajan sai-
rausvakuutusmaksu, pa-
kollinen työeläkemaksu, 
tapaturmavakuutusmaksu, 
työttömyysvakuutusmaksu 
ja ryhmähenkivakuutusmaksu. 

Kotitalousvähennyksen saa palkan, 
palkan sivukulujen tai työkorvauksen 
maksuvuovuoden verotuksessa. Kotita-
lousvähennys ja omavastuu ovat kalen-
terivuosikohtaisia. 

Öljylämmityksestä 
luopuminen

Öljylämmityksestä luopumista koske-
van kotitalousvähennyksen korottami-
sen tavoitteena on tukea ja kannustaa 

ihmisiä luopumaan öljylämmityksestä 
ja siirtymään muuhun lämmitysjärjes-
telmään. Väliaikainen korotus ei koskisi 
muita asunnon kunnossapito- tai perus-
parannusmenoja kuin öljylämmityksestä 
luopumista. Niiden osalta kotitalousvä-
hennyksen määrä ja vähennysosuudet 
säilyisivät vuoden 2021 tasolla. 

Öljylämmityksestä luopumisella tar-
koitettaisiin lämmitysjärjestelmien muu-
tostoimenpiteitä, joilla poistetaan öljy-
lämmitysjärjestelmä ja tämän tilalle 
korvaavaksi rakennuskohtaiseksi läm-

mitysjärjestelmäksi asen-
netaan muu lämmitysjär-
jestelmä kuin fossiilisia 
polttoaineita käyttävä, ra-
kennuskohtainen lämmi-
tysjärjestelmä.

Kotitalousvähennystä ei 
myönnetä asunnon kun-
nossapito- tai perusparan-

nustyön perusteella, jos asunnon kor-
jaukseen on myönnetty valtion tai muun 
julkisyhteisön varoista korjausavus-
tusta. Näin ollen kotitalousvähennystä 
ei myönnettäisi, jos verovelvollinen on 
saanut muuta julkista tukea öljylämmi-
tyksestä luopumiseen. 

Öljylämmityksestä luopumiseen voi 
saada myös avustusta valtion varoista. 
Avustusta myönnetään 4 000 euroa, kun 
öljylämmityksestä siirrytään kaukoläm-
pöön, maalämpöpumppuun tai ilma-ve-
silämpöpumppuun, ja 2 500 euroa, kun F
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siirrytään muihin lämmitysjärjestelmiin. 
Avustusta ei myönnetä lainkaan, jos uusi 
rakennuskohtainen lämmitysjärjestelmä 
käyttää fossiilisia polttoaineita. 

Samaan remonttiin voi saada vain 
joko kotitalousvähennystä tai suoraa 
avustusta. Se, kumpi tukimuoto on ve-
rovelvolliselle taloudellisesti kannatta-
vampi, vaihtelee tapauskohtaisesti. On 
hyvä muistaa, että kotitalousvähennyk-
sen saa ainoastaan työn osuudesta.

Vähennys suoraan
verosta

Kotitalousvähennys on suoraan verosta 
tehtävä vähennys. Jos tulot ovat sen ver-
ran pienet, että niistä ei tule maksetta-
vaksi tuloveroa, kotitalousvähennystä ei 
voi hyödyntää lainkaan. 

Kotitalousvähennykseen vaikutta-
vat myös kotitalouden kokoonpano ja 
perhesuhteet. Esimerkiksi kaikki talon 
käyttäjät voivat saada vähennyksen, jos 
jokainen maksaa kustannukset omilla va-
roillaan ja muut vähennysedellytykset 
täyttyvät. Tällöin on selvyyden vuoksi 

suositeltavaa, että laskussa on kaikkien 
maksajien nimet tai että jokaiselle osoi-
tetaan henkilökohtainen lasku omasta 
osuudesta.

Väliaikainen kokeilu 
vuosina 2022–2023 

Kotitalousvähennystä korotettaisiin myös 
kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Ta-
voitteena on tukea ja kannustaa ihmisiä 
hankkimaan kotiin kyseisiä palveluja ja 
näin teettämään ulkopuolisilla sellaisia 
töitä, joita normaalisti tehdään itse. Tältä 
osin kyse on kaksivuotisesta kokeilusta 
vuosina 2022 ja 2023 kotitalousvähennyk-
sen työllisyysvaikutusten arvioimiseksi.

Kotitalous-, hoiva- tai hoitotyön määri-
telmää ei ehdoteta muutettavaksi, joten 
korotettu vähennys koskisi nykyisessä 
laajuudessa kotona tehtäviä tavanomai-
sia kotitalous-, hoiva- ja hoitotöitä. 

Tavanomaisuusvaatimus koskee sekä 
kotitaloustyötä että hoiva- ja hoitotyötä. 
Tavanomaisuudella tarkoitetaan työtä, 
jota tehdään yleisesti kodin ja siellä asu-
vien henkilöiden hyväksi.

* ÖLJYLÄMMITYKSESTÄ 
LUOPUMISEKSI TEHTY 

REMONTTI

K O T I TA L O U S V Ä H E N N Y S  2 0 2 1 K O T I TA L O U S V Ä H E N N Y S  2 0 2 2  ( E S I T Y S )

2 250 e 
/HENKILÖ

3 500 e 
/HENKILÖ

2 250 e 
/HENKILÖ

15 % 30 % 

KOTITALOUSVÄHENNYKSEN ENIMMÄISMÄÄRÄ ON

TYÖN OSUUDESTA

PALKASTA SEKÄ
PALKKAAN LIITTYVÄT SIVUKULUT

JOS ON PALKATTU TYÖNTEKIJÄ, VÄHENNYSKELPOSTA ON:

OMAVASTUU ON 100 euroa /HENKILÖ VUODESSA

Miten kotitalousvähennys muuttuu?

MUUT 
REMONTIT

LÄMMITYSTAPA-
REMONTTI* TAI 

KOTITALOUS-, HOIVA- 
TAI HOITOTYÖ

40 % 60 % 
JOS TYÖ ON OSTETTU YRITYKSELTÄ, VÄHENNYSKELPOISTA ON

ESIMERKKI

Maksimivähennys
Maksimivähennyksen (v. 2022)
 saisi, kun yrittäjälle maksetaan 
työstä 6 000 euroa

60 % x 6 000 e = 3 600 e 
→ 3 600 e - 100 e = 3 500 e

ESIMERKKI

Siivooja kotiin
Kotitalous palkkaa siivoojan kotiin. 
Palvelu ostetaan ennakkoperintäre-
kisterin kuuluvalta yritykseltä. Vuo-
dessa maksettavaa kertyy 4 000 
euroa. Kaikki laskutettava on työtä. 
Työn osuudesta vähennyskelpois-
ta olisi 60 prosenttia vuonna 2022. 
Sadan euron omavastuun vähentä-
misen jälkeen kotitalousvähennys 
olisi 2 300 euroa. Verot pienenisivät 
2 300 eurolla ja omaksi osuudeksi 
jäisi 1 700 euroa. 

Vuoden 2021 verotuksessa kotita-
lousvähennys vastaavasta kustan-
nuksesta on 1 500 euroa. 

Vähennys olisi vuonna 2022 suu-
rempi myös henkilöillä, joiden vähen-
nykset jäävät alle maksimin.

Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on 
esimerkiksi lasten, sairaiden, vammais-
ten ja vanhusten hoitaminen hoidettavan 
kotona. Hoiva ja hoito voi olla esimer-
kiksi syöttämistä, pukemista, pesemistä 
ja auttamista ulkoilussa sekä muissa hen-
kilökohtaisissa toimissa tai lapsista huo-
lehtimista. 

Tavanomaista kotitaloustyötä on esi-
merkiksi siivous, pyykinpesu, silitys, muu 
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vaatteiden huolto ja ruuanlaitto. Vähen-
nykseen voi oikeuttaa myös pitopalve-
lun hoitama tarjoilu, kahvinkeitto ja ruu-
anlaitto henkilön kotona tai vapaa-ajan 
asunnossa järjestetyissä perhe- tai muissa 
juhlissa.

Verovelvollisen käyttämään asuntoon 
tai vapaa-ajan asuntoon kuuluvat myös 
asunnon piha-alue ja sillä olevat asumista 
palvelevat rakennukset, kuten esimer-
kiksi sauna, varasto ja autotalli. Tavan-
omaista kotitaloustyötä on siten esimer-
kiksi piha-alueella tapahtuva auraustyö, 
lumen pudotus katolta ja haravointi. 

Kenen luona 
työ tehdään?

Vähennyksen voi saada myös vastaa-
vista töistä, jotka on tehty verovelvolli-
sen ja hänen puolisonsa tai edesmenneen 
puolison vanhempien, ottovanhempien, 
kasvattivanhempien tai näi-
den suoraan ylenevässä pol-
vessa olevien sukulaisten tai 
edellä mainittujen henkilöi-
den puolisoiden käyttämässä 
asunnossa tai vapaa-ajan 
asunnossa.

Kotitalousvähennykseen 
oikeuttavalla hoiva- ja hoito-
työllä tarkoitetaan huolenpi-
toa ja hoitoa, jonka kohteena on vero-
velvollinen tai hänen kanssaan samassa 
taloudessa asuva henkilö. Vähennyksen 
saa myös silloin, jos hoivattavana tai 
hoidettavana on verovelvollisen, hänen 
puolisonsa tai edesmenneen puolisonsa 
vanhemmat, ottovanhemmat, kasvatti-
vanhemmat tai näiden suoraan ylene-
vässä polvessa olevat sukulaiset tai edellä 
mainittujen henkilöiden puolisot ja työ 
tehdään heidän käyttämässään asunnossa 
tai vapaa-ajan asunnossa.

Vanhemmat voivat saada kotitalousvä-
hennyksen lapsen hoidosta, mutta eivät 
esimerkiksi lapsensa asunnossa teettä-
mästään remontista.

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos 
välittömästi samaa työsuoritusta varten 
on saatu omaishoidon tukea, kunnan 
myöntämä sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluseteli, lasten kotihoidon ja yksi-
tyisen hoidon tuesta annetussa laissa tar-
koitettua tukea tai julkisesta työvoima- 
ja yrityspalvelusta annetun lain mukaista 
palkkatukea. H

KIRJOITTAJA ON VERONMAKSAJAIN 
KESKUSLI ITON VEROJURISTI

VÄHENNYS
JA OMAVASTUU

OVAT KALENTERI-
VUOSIKOHTAISIA.

Yritystoiminnan lopettaminen  
ja sukupolvenvaihdos
Käytännön opas yritystoiminnan lopettamista tai 
sukupolvenvaihdosta harkitseville. Kirjassa on käyty läpi 
erilaisiin omistusjärjestelyihin liittyviä verovaikutuksia ja 
verosuunnittelun mahdollisuuksia.

Kirjasta selviävät muun 
muassa yrityskaupan 
veroseuraamukset sekä 
mahdollisuudet saada vero-
huojennuksia niin luovuttajan 
kuin luovutuksensaajankin 
verotuksessa. Teoksessa on 
myös selvitetty erilaisia tapoja 
järjestellä yritysrakennetta. 

Kirjan on kirjoittanut 
asianajaja, varatuomari, 
kauppatieteiden maisteri 
Torsti Lakari. 

Tilaa näin: Soita 03010 5511, lähetä sähköpostia osoitteeseen 
jasenrek@veronmaksajat.fi tai tilaa osoitteesta veronmaksajat/
verkkokauppa.fi. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Hintoihin lisätään 
lähetyskulut 5 € / lähetys. Toimitukset vain kotimaahan. Pidätämme 
oikeudet muutoksiin.

Jäsenhinta

(norm. 40 €)
35 €
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Palkataan 
yhdessä

kotiavustaja
Miten onnistuisi lapsiperheistä tuttu hoitorinki, 

jos eläkeläisperheet palkkaisivat yhteisen kotiavustajan? 
Asiantuntijat neuvovat hoitoringin perustamisessa. 

Palkkakuluista voi vaatia verotuksessa 
kotitalousvähennystä.

T E K S T I :  K I R S I  R I I P I N E N  / /  K U V A :  E R I C  L E R A I L L E Z
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JOS ELÄKELÄISET PERUSTAISIVAT omaa hoi-
toaan varten yhteisen hoitoringin ja palk-
kaisivat siihen työntekijän, mitä kaikkea 
pitäisi ottaa huomioon?

”Uusia ratkaisuja on hyvä kehittää, sillä 
meillä on tarvetta vastata palvelutarpee-
seen eri tavoin”, sanoo Eläkeliiton van-
husasiamies Irene Vuorisalo.

Senioreiden hoitorinkiä ei voi suoraan 
verrata perheiden yksityisiin lastenhoi-
torinkeihin, mutta ideoita niistä voi na-
pata, kun pohtii mahdollisuuksia saada 
apua kotona pärjäämiseen.

”Tällaista on selvästi ilmassa, vaikka 
omiin korviini ei ainakaan toistaiseksi ole 
kantautunut tietoa jo perustetuista seni-
orien hoitoringeistä”, Vuorisalo sanoo.

Vuorisalo ei pidä eläkeläisten hoito-
ringin perustamista ja toimimista mah-
dottomana, mutta yksiselitteinen teh-
tävä se ei ole.

MUISTA KOTITALOUS-
VÄHENNYS

Verotuksessa voi vaatia kotivähen-
nystä, kun ostaa tavanomaista ko-
titalous-, hoiva- ja hoitotyötä alan 
yrittäjiltä ja yrityksiltä. Kotitalousvä-
hennystä voi vaatia myös omalle 
työntekijälle maksetusta palkasta 
sekä palkan sivukuluista.

Katso kotitalousvähennykseen 
esitetyt määrät vuodelle 2022 
sivulta 18.

Odotukset selville

Kun useampi perhekunta tai yksityi-
nen ihminen palkkaa yhteisen hoitajan, 
huomioon otettavia ja etukäteen hyvin 
suunniteltavia asioita on pitkän listan 
verran. Mitä paremmin asian pohjustaa 
ja mitä yksityiskohtaisemmin suunnit-
telee, sitä paremmat ovat mahdollisuu-
det onnistua.

Vuorisalo itse lähtisi selvittämään en-
siksi tulevaan hoitorinkiin kuuluvien 
odotukset.

”Kun kaikilla on suunnilleen yhteinen 
tuntuma siitä, mikä ringissä on tavoit-
teena ja mitä voi odottaa, saadaan toi-
miva lähtökohta.”

Seuraavaksi on hyvä listata käytännön 
asioita. Esimerkiksi rinkiläisten ja työn-
tekijän vastuut on hyvä määritellä jo al-
kuvaiheessa, etteivät ne tule myöhem-
min kenellekään yllätyksinä.

taan puheeksi ja kuka käy keskustelut 
palkatun kanssa?

Ruohonleikkuusta tuskin konflikteja 
syntyy, mutta esimerkiksi henkilökoh-
taisessa avustamisessa erilaisia näkemyk-
siä voi syntyä.

Vakituinen vai määrä-
aikainen?

Asianajaja, varatuomari Maria Penttilä 
Asianajotoimisto Roihusta tietää koke-
muksesta, että kotitaloudet palkanmak-
sajina eivät välttämättä ymmärrä työn-
antajavastuitaan.

Penttilällä on reilu 15 vuoden työkoke-
mus työoikeudellisten asioiden hoitami-
sesta, lisäksi hän toimii Suomen Asianaja-
jaliiton työoikeuden asiantuntijaryhmän 
puheenjohtajana.

”Kotitalouksien ollessa yhdessä työn-
antajana on oltava yhtä huolellinen kuin 
jos kyseessä olisi isompikin työnantaja”, 
Penttilä huomauttaa.

Olivatpa työsopimusta tekemässä se-
niorit itse tai heidän lapsensa, työsopi-
muspohja on laadittava asianmukaisesti. 
Pääasiallisiin työnantajavelvoitteisiin 
kannattaa tutustua huolellisesti etukä-
teen.

Penttilä kehottaa käyttämään aikaa 
rekrytointiin ja pyytämään ehdokkailta 
suosituksia. Rekrytoinnissa on päätettävä 
myös, palkataanko työntekijä vakituiseksi 
vai määräaikaiseksi.

”Määräaikaisuus on kyettävä peruste-
lemaan. Tällaisessa tapauksessa määräai-
kaisuuden syyksi voisi käydä se, että ky-
syntä on vakiintumatonta eikä tiedetä, 
toimiiko malli. Määräaikainen työsopi-
mus voidaan tällaisessa tapauksessa tehdä 
muutamaksi kuukaudeksi.”

Määräaikaisuudesta kannattaa muis-
taa, ettei työntekijää voi sen aikana irti-
sanoa tai lomauttaa. 

POHDITTAVAA
● Kuka on ringissä yhteyshenkilö? 
Maksavatko kaikki rinkiläiset palkat-
tavalle oman osuutensa palkasta 
vai hoitaako yksi ihminen palkan-
maksun? 
● Palkataanko henkilö kokopäiväi-
seksi vai osa-aikaiseksi? Millainen 
koulutus ja työkokemus hänellä on 
oltava?
● Kuka rinkiläisistä päättää rekry-
toinnista vai tehdäänkö se yhdessä?
● Kuka laatii työsopimuksen? Miten 
määritellään, mitkä tehtävät kuulu-
vat palkattavalle ja mitkä eivät? Vai 
voivatko tehtävät olla erilaisia eri 
kodeissa – ja eroaako palkanmaksu 
sen mukaan?
● Miten hoidetaan palkattavan työn-
tekijän loma-ajat? Tarvitaanko sijais-
ta, jos hän sairastuu?
● Jos jotakin sattuu, kenellä on vas-
tuu? Myös palkattavan työntekijän 
on mietittävä oma vastuunsa ja it-
sensä vakuuttaminen odottamatto-
man varalta.

Lääkehoito tarkkaa

Yksi erityiskysymys on lääkehoito. Sosi-
aali- ja terveysministeriöllä on suositus 
turvallisen lääkehoidon toteuttamista 
varten. Suosituksessa korostetaan asia-
kaskohtaisen lääkehoitosuunnitelman 
laatimista ja työntekijän riittävän osaa-
misen varmistamista.

Lääkitysturvallisuus voi tarkoittaa käy-
tännössä, että palkattavan on saatava lää-
kehoidon läpivientiä varten perehdytystä 
tai jopa koulutusta.

Myös lääkehoidon vastuut on selvi-
tettävä.

Varaudu muutoksiin
Vastaus on oltava etukäteen myös sii-
hen, miten toimitaan jos joku rinkiläi-
sistä haluaa irtautua ringistä – jos esi-
merkiksi tarvitsee pysyvää laitoshoitoa 
tai menehtyy. Tai jos kemiat työnteki-
jän kanssa eivät sovi yhteen.

Vuorisalo varautuisi etukäteen myös 
mahdollisiin konfliktitilanteisiin. Esiin 
voi tulla väärinymmärryksiä. Jonkun rin-
kiläisen mielestä palkattu ei ehkä täytä-
kään odotuksia. Miten vaikeat asiat ote-
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Sovi koeajasta

Koeajan enimmäispituus on puoli vuotta, 
tai jos kyseessä on määräaikainen työso-
pimus, kuitenkin enintään puolet mää-
räajasta. 

Hyvän työntekijän löytäminen toden-
näköisesti helpottuu, jos hänet palkataan 
kokopäiväiseksi ja vakituiseen työsuh-
teeseen. Jos työvoiman tarve vaihtelee, 
voidaan myös tehdä vaihtelevan työajan 
sopimus ja merkitä tunnit esimerkiksi 
10–40 viikkotuntiin.

Jos työsopimuksessa tarjoaa nollaso-
pimusta (viikkotunnit 0–40) tai alhaista 

TUTUSTU 
TYÖLAINSÄÄDÄNTÖÖN

Keskeisimmät yksittäisen työnteki-
jän työsuhteeseen sovellettavat lait 
ovat työsopimuslaki, työaikalaki ja 
vuosilomalaki. Lisätietoa Suomen 
työlainsäädännöistä osoitteessa 
tem.fi.

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET
  Verot: ennakonpidätys ja 
 sosiaaliturvamaksu 
  Vakuutukset: lakisääteinen 
 työeläkevakuutus sekä 
 tapaturma- ja ammattitauti-
 vakuutus
  Työterveyshuollon järjestäminen

PALKKAUS
Palkan suuruutta voi suunnitella esi-
merkiksi JHL:n suositusten mukaan. 
Muista ottaa huomioon palkan pääl-
le maksettavat sivukulut ja loma-
palkka/lomakorvaus.

TYÖAIKA JA KOEAIKA 
Työaikalain mukaan säännöllinen 
työaika on enintään 8 tuntia vuoro-
kaudessa ja 40 tuntia viikossa. 
Työaikalaki kokonaisuudessaan 
finlex.fi-sivuilla.

Koeaika voi kestää enintään kuusi 
kuukautta, kuitenkin enintään puo-
let määräaikaisen työsopimuksen 
kestosta. Sen aikana työsopimuk-
sen voi purkaa kumpi tahansa osa-
puoli.

Kotitalousvähennys 2022

tuntimäärää, tuskin pääsee valitsemaan 
päältä parhaita työntekijöitä.

Työaikaa kirjattaessa on hyvä päättää, 
kuka rinkiläisistä laatii työvuoroluettelon 
ja ilmoittaa työntekijälle työvuoroista vä-
hintään viikkoa etukäteen. 

Työsopimukseen kannattaa listata 
myös kaikki paikat, joissa työtä tehdään. 
Kuuluvatko niihin myös kesäpaikat tai 
vaikkapa siirtolapuutarhamökit?

Myös pääasialliset työtehtävät kerro-
taan. Loppuun kannattaa lisätä, että nii-
hin voivat kuulua muutkin työnantajan 
osoittamat tehtävät.

Irtisanomisajasta voi todeta, että siinä 
noudatetaan työsopimuslakia.

Salassapitovelvoite mukaan
Penttilä kehottaa pohtimaan, tulisiko 
työsopimuksessa olla mukana myös sa-
lassapitovelvoite. Nurmikonajoissa sitä 
tuskin tarvitaan, mutta jos halutaan pitää 
huolta, että esimerkiksi tiedot hoidetta-
vien terveydentilasta eivät leviä, maininta 
salassapitovelvoitteesta voi olla paikallaan.

”Salassapitorikkomukset ovat yleensä 
tahattomia, mutta jos työsopimuksessa 
on maininta sopimussakosta, se ennal-
taehkäisee tahattomuuttakin pysäyttäes-
sään miettimään asian vakavuutta.”

Salassapitovelvoitteen voi sopia jatku-
van myös työsuhteen päättymisen jäl-
keen, esimerkiksi kaksi vuotta tai jopa 
rajoittamattoman ajan. 

Penttilä vinkkaa, kuinka työsopimuk-
sessa voi etukäteen varautua siltä varalta, 
että joku rinkiläisistä jää pois. Sopimuk-
seen voi kirjata, että työtuntimäärä voi 
muuttua jonkun ringistä irtautumisen 
takia. Työtuntien vähentämisestä on il-
moitettava etukäteen irtisanomisaikaa 
noudattaen.

Vastuunjaosta sopimus
Työsopimuksen lisäksi on syytä tehdä so-
pimus rinkiläisten keskinäisestä vastuun-
jaosta suhteessa työntekijään. Siinä so-
vitaan esimerkiksi, kuka on ensisijainen 
yhteyshenkilö ja kuka hoitaa henkilös-
töhallinnollisen puolen työnantajan vel-
voitteineen eli palkanmaksuineen, veroi-
neen ja vakuutuksineen.

Siihen kirjataan myös, miten kukin rin-
gin kotitaloustyönantaja vastaa työnanta-
javelvoitteista, esimerkiksi palkan lisäksi 
muista mahdollisista työntekijän työsuh-
teen perusteella esittämistä vaateista – 
ääritilanteessa vahingonkorvausvaateista.

Jonkun on vastattava siitäkin, että do-
kumentit säilytetään huolellisesti ja että 
esimerkiksi palkkalaskelmat ovat tallessa.

”On hyvä muistaa, että vaikka palkan-
maksajia on useita, työntekijälle kyseessä 
on yksi ja yhteinen työnantaja, joka toimii 
kollektiivina esimerkiksi työturvallisuus-
velvoitteissa”, Penttilä kertoo.

”Kaikki ovat vastuussa siitäkin, ettei 
työntekijä joudu kenenkään luona pa-
hoinpidellyksi tai ettei häntä kohdella 
epäasiallisesti. He ovat yhdessä vastuussa 
myös siitä, ettei työntekijän kuormitus 
kasva liian suureksi.”

Penttilä huomauttaa, että usein juri-
diikkaa paljon tärkeämpää on avoin kes-
kusteluyhteys. Kun kaikki arvostavat ja 
pitävät huolta toisistaan, vältytään lukui-
silta hankalilta tilanteilta.

Kelalta tukea 
Hoitoringissä on mahdollista hyödyntää 
Kelan etuuksia. Suunnittelija Pia Kan-
kare Kelalta kertoo, että senioreiden 
hoitoringin kustannuksista voi ilmoit-
taa Kelalle eläkettä saavan hoitotuen eri-
tyiskustannuksina. 

PALKASTA JA SEN 
SIVUKULUISTA VOI 

VAATIA KOTITALOUS-
VÄHENNYSTÄ.
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LUE LISÄÄ: 

 Kela.fi (hoitotuki)
 Veronmaksajat.fi (kotitalousvähennys)
 Lakimiesliitto.fi (työsuhteen 
vähimmäisehdot)

euroa %

Kuukausipalkka  2 500 

Vuosipalkat  30 000  *

Työnantajamaksut, e/v  6 372 **

 - Sairausvakuutusmaksu  402 1,34

 - Työeläkevakuutusmaksu 
(työnantajan osuus)

 5 610 18,70

 - Työttömyysvakuutusmaksu  150  0,50

 - Työtapaturma- ja ammatti-
tautivakuutusmaksu

 210  0,70

Palkkakulut yhteensä, e/v  36 372 

Jos hoitoringissä on viisi 
kotitaloutta, yhden kotitalouden 
kustannukset ennen kotitalous-
vähennystä e/v

 7 274 

Kotitalousvähennyksen 
määrä/saaja

 2 974  ***

Kustannus vähennyksen jälkeen  4 300 

 - e/kk kotitaloutta kohti  358 

LASKELMA: MIKAEL KIRKKO-JAAKKOLA/
VERONMAKSAJAIN KESKUSLI ITTO  

Erityiskustannuksia ovat esimerkiksi 
sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipal-
velun tai kotisairaanhoidon kustannukset.

Hoitotukea voi saada erityiskustannus-
ten perusteella, jos hakijalla on ensin oi-
keus perushoitotukeen ja jos sairaudesta 
aiheutuvat kustannukset ovat vähintään 
korotetun tuen verran kuukausittain.

Kustannukset huomioidaan, jos rinkiin 
palkattu työntekijä tekee kodinhoito-, 
asiointi- tai hoivatehtäviä, joita palkkaa 
maksava ei pysty tekemään tai joihin hän 
tarvitsee apua heikentyneen toimintaky-
vyn vuoksi. Tällöin työn on oltava jatku-
vaa, tarpeellista ja ylimääräistä.

Kelan tuen hakemista varten on rinki-
läisen tehtävä oma palvelusopimuksensa, 
josta nähdään työn laatu ja siihen käy-
tettävät tunnit. Toisin sanoen, jos työ-
hön kuuluu vaikkapa avustamista suih-
kussa käyntiin, ruoanlaittoa, siivousta 
ja koiran ulkoilutusta, ne kaikki luetel-
laan, samoin niihin käytettävä aika. Ke-
lassa noista töistä kustannuksina otetaan 
huomioon kaikki muu paitsi koiran ul-
koilutus.

Perushoitotuki on 71,48 euroa ja koro-
tettu hoitotuki 155,72 euroa kuukaudessa.

Perustuen saadakseen asiakkaan pitää 
tarvita apua, ohjausta tai valvontaa henki-
lökohtaisissa toimissa vähintään viikoit-
tain. Korotetun tuen saamiseksi avun, oh-
jauksen tai valvonnan tarvetta pitää olla 
monissa toiminnoissa ja sen tulee viedä 
päivittäin paljon aikaa.

Henkilökohtaisia toimia ovat muun 
muassa peseytyminen, pukeutuminen, 
sairauden hoito ja liikkuminen.

Ylin hoitotuki – jolloin tarvitaan ym-
pärivuorokautista hoitoa ja valvontaa – 
on 329,27 euroa kuukaudessa.

”Senioreiden rinkiin voi kuulua hoito-
tukea saavia ja niitä, jotka eivät sitä saa”, 
Kankare kertoo.

Työntekijänä yrittäjä
Mikäli työnantajavelvoitteet tuntuvat 
liian moninaisilta, hoitoringin on mah-
dollista tilata työ myös yritykseltä. Yri-
tys voi olla vaikka yksittäinen ihminen, 
jolla on oma toiminimi.

Kun työ ostetaan yritykseltä, tämä on 
otettava huomioon palkkiossa, jotta yrit-
täjä pystyy huolehtimaan eläke- ja sosi-
aaliturvastaan. Hän huolehtii itse yrit-
täjän eläkemaksusta, vakuutuksista ja 
vuosilomista. 

”Toimeksiantajan eli rinkiläisten kan-
nattaa tällöin varmistua siitä, että toimek-
sisaaja itse huolehtii riittävästä tapatur-
mavakuuttamisestaan”, Penttilä sanoo.

MITÄ 
TYÖSOPIMUKSESSA 

ON MAINITTAVA?
	Työsopimuksen osapuolet 
	Työnteon alkamisajankohta 
	Työsopimuksen laatu: 
 määräaikainen vai 
 toistaiseksi voimassa 
 oleva työsopimus? 
	Määräaikaisuuden 
 peruste tulee käydä ilmi. 
	Työntekopaikka 
	Työntekijän pääasialliset   
 työtehtävät 
	Palkka ja muut 
 mahdolliset vastikkeet 
	Palkanmaksukausi, siis 
 milloin palkka maksetaan 
	Säännöllinen työaika
	Vuosiloman määräytyminen 
	Lomaraha? Vuosilomalain   
 nojalla sitä ei ole 
 pakko maksaa
	Salassapitovelvoite 
 koskien myös työsuhteen   
 jälkeistä aikaa, jos tehtävät   
 antavat tähän aiheen
	Irtisanomisaika tai sen 
 määräytymisen peruste.   
 Yleensä merkitään sanoilla   
 ”työsopimuslain mukaisesti”
	Sovellettava työehto-
 sopimus eli TES, jos 
 sovelletaan.
	Allekirjoitukset

ESIMERKKI
Hoitoringin palkka- ja sivukulut vuonna 2022

NÄIN LASKETTIIN:  
  
Vähennyksen perusteena on 30 % palkasta +
sivukulut per kotitalous:

Vuosipalkka 30 000 e/ 5 = 6 000 e,  
siitä 30 % = 1 800 e  
Työnantajamaksut 6 372 e / 5 = 1 274 e
  
Kotitalousvähennyksen määrä 
(1 800 e + 1 274 e) - 100* = 2 974 e
*omavastuu 

Vuorisalo, Penttilä ja Kankare ovat 
kaikki sitä mieltä, että senioreiden oma 
rinki on mainio idea. Penttilä huomaut-
taa, että omakotitalojen asukkaat palk-
kaavat nykyään yhteisiä talkkareita. Kan-
kare puolestaan tietää siivousrinkien 
yleistymisestä. Senioririnki voisi olla 
seuraava askel.  H

Eläkeläisperheet palkkaavat yhteisen työntekijän 
koti- ja hoiva-avuksi. Työaika on 40 h/viikko ja palkka 2 500 e/kk. 
Jos perheitä on viisi, hoitaja työskentelee yhden perheen 
luona 8 h/viikko eli keskimäärin 1,5 tuntia päivässä.

* Ei huomioitu mahdollista lomarahaa  
** Maksut on laskettu oletuksella, että palkattu työntekijä 
on 17–52- tai 63–64-vuotias    
*** Oletettu, että vähennyksen tekijällä on veroja 
vähennettäväksi summan edestä. 
Jos näin ei ole, vähennyksen voi jakaa puolisoiden kesken.
Silloin kuitenkin joudutaan vähentämään 2 x 100 e omavastuu.

TYÖSOPIMUS 
ON LAADITTAVA 

ASIANMUKAISESTI.
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MILLAISEN JOULULAHJAN voi antaa henki-
löstölle ilman, että saajille koituu vero-
seuraamuksia? Ensiksi: lahjan tulee olla 
arvoltaan kohtuullinen. Liian arvokas 
lahja on veronalaista palkkaa. 

Lahjoja työntekijälle on kahdenlaisia: 
merkkipäivälahjoja ja muita niin sanot-
tuja vähäisiä lahjoja kuten joululahjoja. 
Näiden ero on siinä, että merkkipäivä-
lahjan arvon voi suhteuttaa työntekijän 
palkkatasoon ja se voi olla selvästi arvok-
kaampi kuin esimerkiksi joululahja tai 
muu muistaminen. 

Lahjat voivat olla verovapaita vain, jos 
ne annetaan koko henkilökunnalle sa-
moin ehdoin. Kuten muissakin henkilö-
kuntaeduissa edun ei kuitenkaan tarvitse 
kirjaimellisesti koskea koko henkilökun-
taa. On sallittua, että työnantaja rajaa 
henkilökuntaedun ulkopuolelle esimer-
kiksi ne henkilöt, jotka ovat olleet palve-
luksessa alle puoli vuotta  –  tai ei anna 
etua lyhytaikaisille kausiapulaisille. 

Rahalahja
aina verolle

Jos lahja annetaan rahana tai siihen ver-
rattavana suorituksena, lahja on aina ve-
ronalaista palkkaa. Rahalahjojen lisäksi 
veronalaista palkkaa ovat helposti ra-
haksi muutettavat lahjat kuten osakkeet. 

Myös sellainen lahja, jonka lahjansaaja 
on itse saanut valita, on veronalaista 
palkkaa. Veronalaista on myös lahja-
kortti, jolla työntekijä voi ostaa tavara-
talosta mitä itse haluaa. Jos työntekijä 
saa valita työnantajan valitsemista muu-
tamista vaihtoehdoista, minkä lahjan ha-
luaa ottaa, lahja on verovapaa. 

Lahja työnantajalta
Työnantaja voi antaa työntekijälle verovapaan lahjan jouluna tai 

merkkipäivänä. Lahjan verovapauden ehtona on, että lahja ei ole rahaa. 
Jos työntekijälle annetaan ”lahja” hyvästä työsuorituksesta, kyse

 ei ole lahjasta vaan veronalaisesta palkasta.

T E K S T I :  P Ä I V I  K A A R I 

YKSI VEROVAPAUDEN 
EHDOISTA ON, ETTÄ 
LAHJA ANNETAAN 
KAIKILLE SAMOIN

 PERUSTEIN. 

Merkkipäivänä voi
muistaa isommin

Sellaisia merkkipäiviä, jolloin työnantaja 
voi antaa verovapaan lahjan, ovat työn-
tekijän isot syntymäpäivät kuten 50- ja 
60- vuotispäivät sekä eläkkeelle jäämi-
nen. Työnantaja voi antaa työntekijälle 
verovapaan lahjan myös pitkän työsuh-
teen perusteella. 

Syntymäpäivälahjan tai muun merkki-
päivälahjan arvon voi suhteuttaa työnte-
kijän palkkatasoon, mutta 
lahjojen antamiskäytän-
nön pitää koskea koko 
henkilökuntaa. Kohtuul-
lisena merkkipäivälahjana 
on pidetty lahjaa, joka on 
enintään saajan 1–2 vii-
kon bruttopalkan suurui-
nen. Etu on veronalaista 
siltä osin kuin lahjan arvo 
ylittää työntekijän 1–2  viikon bruttopal-
kan tai työnantajan muutoin yleisesti lah-
joissa noudattaman käytännön. Lahjan 
verovapauden ehtona on siis se, että kai-
kille pitää antaa lahja samoin kriteerein. 

Jos työnantaja on noudattanut käytän-

töä, jonka mukaan työntekijöille annet-
tavat merkkipäivälahjat ovat muutaman 
satasen arvoisia ja jollekin työntekijälle 
annetaan tätä arvokkaampi lahja, lahja 
on veronalaista siltä osin kuin se ylittää 
muille annettavan lahjan arvon, vaikka 
lahjan arvo olisi lahjansaajan 1–2  vii-
kon palkan suuruinen. Merkkipäivälah-
jan arvo voi siis kyllä vaihdella työnte-
kijän palkan mukaan, mutta ei niin, että 
yhdelle annetaan 60-vuotislahjaksi mal-
jakko ja toinen saa kahden viikon palk-
kaa vastaavan ulkomaanmatkan.

Oikeuden ratkaisu
lahjan arvosta

Eriarvoisista lahjoista on melko tuore 
korkeimman hallinto-oikeuden rat-
kaisu vuodelta 2018. Ratkaisussa KHO 
2018:131 hallituksen puheenjohtaja sai ar-
vokkaamman lahjan kuin muu henkilö-
kunta. Asia tuli ilmi verotarkastuksessa. 

Merkkipäivälahjaksi annettua arvo-
kasta kelloa pidettiin 
osaksi veronalaisena 
tulona ja osaksi verova-
paana etuna. Etu meni 
verolle siltä osin kuin 
se ylitti muulle henki-
lökunnalle annettavan 
lahjan arvon. Hallituk-
sen puheenjohtajan pal-
kan määrä ei ollut rat-

kaiseva, vaan se, minkälaisia ja minkä 
arvoisia lahjoja eläkkeelle jäämisen joh-
dosta yhtiö antoi yleensä henkilökun-
nalle. Siten vaikka merkkipäivälahjan 
verovapaa enimmäismäärä voi olla jopa 
kahden viikon palkan suuruinen, etu on 
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ainakin osaksi veronalainen, jos saman-
tasoista lahjaa ei anneta kaikille vastaa-
vassa tilanteessa. 

Yhtiö täyttää
pyöreitä vuosia 

Jos yhtiö täyttää vuosia eli kyse on työn-
antajan merkkipäivästä, henkilökuntaa 
voidaan muistaa lahjalla, josta ei mene 
veroa. Jos merkkipäivä on työnantajan 
eikä työntekijän, kohtuullisen verova-
paan lahjan arvo on pienempi kuin jos 
kyse on työntekijän omasta merkkipäi-
västä. 

Jos siis yhtiö täyttää 50 vuotta niin hen-
kilökunnalle voidaan kyllä antaa lahja, 
mutta sen arvo ei voi olla yhtä suuri kuin 
työntekijän oman 50-vuotispäivän lah-
jan arvo. Tarkkaa euromäärää on mah-
dotonta sanoa, mutta yhtiön täyttäessä 
vuosia henkilökunnalle annettavan ve-
rovapaan lahjan arvo voi olla joitain sa-
tasia. Tässäkin verovapauden ehtona on, 
että työnantaja valitsee lahjan ja että se 
annetaan pääsääntöisesti kaikille. 

Joululahja koko
henkilökunnalle 

Henkilökunnalle voi antaa verovapaasti 
joululahjat. Joululahjaan pätevät samat 
periaatteet kuin merkkipäivälahjaan: ve-
rovapauden ehtona on, että lahja on joko 
tavara tai palvelu ja se annetaan koko 
henkilökunnalle. Rahan antaminen on 
siis aina veronalaista palkkaa samoin 
kuin esimerkiksi lahjakortin antami-
nen, jos kortilla voi ostaa kaupasta mitä 
haluaa. 

Työntekijän liian suuri valinnanmah-
dollisuus voi tehdä lahjasta veronalaisen, 
vaikka lahjan arvo olisi vähäinen. Vero-
hallinnon henkilökuntaetuja koskevassa 
ohjeessa on esimerkki työntekijän valin-
tamahdollisuudesta, joka on vielä salli-
tun rajoissa. Esimerkin mukaan työn-
antaja voi antaa koko henkilökunnalle 
verovapaasti joululahjaksi ostokortin, 
jolla työntekijä voi valita itselleen halua-
mansa kirjan kymmenestä työnantajan 
etukäteen valitsemasta vaihtoehdosta. 

JOS LAHJA OSOITTAUTUU myöhemmin veron
alaiseksi, maksettavaksi tulee veron 
lisäksi veronkorotus ja korot. Yleensä 
nämä tulevat ilmi verotarkastuksessa.
 Työnantajalle laitetaan maksuun toi
mittamatta jääneet ennakonpidätykset 
korotuksineen. Työnantajan sairausva
kuutusmaksua ei kuitenkaan veronalai
sestakaan lahjasta makseta, jos lahja 
on kollektiivinen mutta se on mennyt 
verolle sen vuoksi, että se on liian ar
vokas. Jos kyse on vain joillekin työn
tekijöille annetusta lahjasta, myös sai
rausvakuutusmaksu laitetaan maksuun 
työnantajalle.  
 Työntekijä saa myös oman maksulip
punsa. Työntekijä joutuu maksamaan 
veronkorotusta ja korkoja varsinaisen 
veron lisäksi, koska hän ei ole ilmoitta
nut kaikkia veronalaisia tuloja ajoissa. 
Työntekijän olisi tullut itse ymmärtää il
moittaa myös veronalainen lahja veroil
moituksessaan. Näin ei ole luonnollises
tikaan tehty. 

 Sen jälkeen, kun työntekijä on veron
sa maksanut, työnantajalle palautetaan 
veron osuus eli verotarkastuksen joh
dosta maksuunpannut ennakonpidätyk
set. Veronkorotusta ei poisteta, koska 
se on sanktio siitä, ettei ennakonpidä
tystä ole toimitettu kaikista veronalaisis
ta suorituksista. Työnantaja voi omassa 
verotuksessaan vähentää lahjan hank
kimisesta aiheutuneet kustannukset 
samalla tavalla kuin muut palkkakulut, 
mutta ei veronkorotuksia. 
 Vaikka työntekijä selviäsi lisäverois
taan, lahjan hyvä tarkoitus vesittyy täy
sin jälkikäteen maksettavien verojen ja 
veronkorotusten takia. Siksi suosittelen 
työnantajaa pyytämään etukäteen Vero
hallinnolta ennakkoratkaisua siitä, onko 
aiottu lahja veronalainen vai verova
paa. Jos vähänkään mietityttää ollaanko 
nyt turvallisilla vesillä, ennakkoratkaisu 
antaa työnantajalle mielenrauhan siitä, 
ettei ikäviä verolippuja tipahda työnteki
jöiden postiluukuista myöhemmin. H

Mitä erehdyksestä seuraa?

Verohallinto on ohjeessaan Henkilö-
kuntaedut verotuksessa määritellyt ve-
rovapaan joululahjan arvoksi enintään 
100 euroa. Lahjan verovapaa euromää-
räinen enimmäismäärä on ollut vuosi-
kausia tällä samalla tasolla.  

Muut muistamiset
myös mahdollisia 

Työnantaja voi antaa verovapaan lahjan 
myös muulloin kuin merkkipäivänä tai 
jouluna. Lahjan voi antaa työntekijälle 
sellaisen tapahtuman johdosta, jolloin 
on yleensä tapana antaa lahjoja. Lahjan 
voi antaa esimerkiksi tutkinnon suorit-
tamisen tai lapsen syntymän johdosta. 
Työntekijälle voidaan antaa myös läk-
siäislahja verovapaasti. 

Muu vähäinen lahja voidaan siis antaa 
huomattavasti useammin kuin merkki-
päivälahja, mutta vähäisen lahjan arvon 
tulee olla huomattavasti alle merkkipäi-
välahjan arvon. Vähäinen lahja voi olla 
arvoltaan saman suuruinen kuin joulu-
lahja eli enintään noin 100 euroa. 

Samat periaatteet työntekijän valin-
tamahdollisuudesta koskevat sekä jou-
lulahjoja että muita lahjoja. 

SELLAINEN LAHJA, 
JONKA LAHJANSAAJA ON 

ITSE SAANUT VALITA, 
ON VERONALAISTA

 PALKKAA.

Kenelle lahjan
voi antaa?

Verovapaan lahjan voi antaa työsuhteessa 
olevien työntekijöiden lisäksi yhtiön toi-
mitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille. 
Jos yrityksen omistaja työskentelee yhti-
össä, myös hänelle voidaan antaa saman 
tasoinen lahja kuin muulle henkilökun-
nalle. 

Yrityksen koko vaikuttaa kuitenkin 
asiaan. Yhden miehen tai naisen osakeyh-
tiössä lahjojen antaminen yhtiöstä osak-
kaalle itselleen sisältää veroriskin, vaikka 
esimerkiksi työterveyshuollon järjestämi-
nen yhtiössä on ok. Myös sellaisissa muu-
taman osakkaan yhtiöissä, joissa työs-
kentelee pelkkiä osakkaita, arvokkaan 
merkkipäivälahjan antaminen osakkaille 
voidaan helposti tulkita peitellyksi osin-
goksi. H

KIRJOITTAJA ON VERONMAKSAJAIN 
KESKUSLI ITON JOHTAVA VEROJURISTI
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VUODEN 2020 VERO- ja tulotietojen rie-
pottelu jäi tänä vuonna sivuosaan, kun 
yhdysvaltalainen Doordash julkisti 9. 
marraskuuta ostavansa ruokalähettiyri-
tys Woltin huikealla 7 miljardin euron 
hinnalla. Woltista kerrottiin, että kau-
pasta kertyisi veroja Suomeen arviolta 
600 miljoonan euron edestä. Verkon kes-
kustelupalstat täyttyivät spekuloinneista, 
mihin arvio perustuu ja milloin verotu-
lot kertyvät. 

Woltilla oli yrityskaupassa apuna seit-
semän verokonsultin joukkue, joten vero-
seuraamukset järjestelyn eri osapuolille 
on varmasti tutkittu huolella. Me muut 
voimme vain arvailla, millaisia kiemu-
roita asiaan mahdollisesti liittyy. Pöyhi-
täänpä niistä muutamia.

MONI POHTI, TARVITSEEKO kaupasta mak-
saa veroja Suomeen  –  toteutetaanhan se 
tiedotteen mukaan osakevaihtona. Oi-
keilla jäljillä. Jos ostajayhtiöllä on koti-
paikka Suomessa tai EU/ETA-valtiossa, 
voi osakevaihdon toteuttaa ilman välit-
tömiä veroja. Veroja maksettaisiin vasta, 
kun vaihdossa saadut osakkeet myydään. 
Koska Woltin osakkeet kuitenkin hank-
kii yhdysvaltalainen yhtiö, ei osakevaih-
toon liittyvä verottomuus näyttäisi ole-
van mahdollinen.

Ilmassa lenteli ristiriitaisia oletuksia 
myös siitä, milloin luvatut verotuotot 
Suomeen kertyvät eli minkä vuoden ve-
rotuksessa kaupat realisoituvat voitoksi. 
Osakkeiden myyntivoitto verotetaan läh-
tökohtaisesti sen vuoden tulona, jolloin 
sitova lopullinen kauppakirja tehdään. 
Kauppahinnan maksuajankohdalla tai 
vaikka omistusoikeuden siirtymisellä ei 
yleensä ole merkitystä. 

Tyypillisesti isommat yrityskaupat 
toteutetaan kuitenkin monivaiheisena 
prosessina. Osakekaupan lopullisen hy-
väksymisen ehtona voi myös olla esimer-
kiksi jonkin viranomaisen tai myyjäyh-
tiön yhtiökokouksen hyväksyntä kaupalle. 
Näissä tilanteissa ei aina ole selvää, mil-
loin syntyy sitova sopimus. Woltin julki-

suuteen kertomien tietojen perusteella 
näyttää siltä, etteivät kaikki verot reali-
soidu ainakaan vuonna 2021.

KYSYMYKSIÄ HERÄTTI myös se, mikä on 
osakkeiden myyntihinta verotuksessa, 
kun osakkeista ei saada vastineeksi rahaa. 
Jos myytävät osakkeet luovutetaan toi-
sen yhtiön pörssinoteeraattuja osakkeita 
vastaan, katsotaan luovutushinnaksi läh-
tökohtaisesti näiden vastikeosakkeiden 
pörssinoteerauksen mukainen arvo sito-
van sopimuksen syntymishetkellä. Myyn-
tivoitot lasketaan lähtökohtaisesti tämän 
arvon mukaan. Myyntivoitto on yksityis-
henkilölle pääomatuloa.

Woltin osakepotin kokonaismyynti-
hinta on 7 miljardia euroa, mutta Suo-
meen kertyy veroja vain suomalaisten 
myyjien voitoista. Ne Woltin omis-
tajat, jotka asuvat muualla ja ovat 
rajoitetusti verovelvollisia, eivät 
joudu maksamaan myyntivoitois-
taan veroja Suomeen.

KOKO ILMOITETTU 600 miljoonan 
verotuotto ei kerry myyntivoi-
toista. Osakkeiden kauppaan ja 
vaihtoon liittyy Suomessa myös 
varainsiirtoverotus. Varainsiirto-
vero pitää tällaisissa kansainvälisissä osa-
kekaupoissa maksaa, jos myyjä on Suo-
messa yleisesti verovelvollinen. Jos sekä 
ostaja että myyjä ovat rajoitetusti vero-
velvollisia, ei varainsiirtoveroa makseta. 
Ulkomaisten omistajien keskinäisistä 
Wolt-kaupoista ei siis lähtökohtaisesti 
kerry Suomeen tuottoja varainsiirtove-
rona. Kuvioon liittyy myös optiojärjes-
tely, jonka Wolt kertoo kerryttävän ison 
osan luvatusta veropotista ansiotulove-
rona useamman vuoden kuluessa.

Parin seuraavan vuoden verotietojen 
yhteydessä saanemme tarkemman kä-
sityksen, kuinka suuren siivun Suomi 
nappaa ja milloin sitä pääsee syömään. 
Kunpa näitä kakkuja jaettaisiin Suomessa 
useammin! H

Veropäivän woltti

KATI MALINEN
LAKIASIAINJOHTAJA
VERONMAKSAJAIN KESKUSLI ITTO

”WOLT-KAUPOISTA 
SUOMALAINEN 
HYVINVOINTI-

YHTEISKUNTA NAPPAA 
ISON SIIVUN.”
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Yhteinen henkivakuutus  
turvaa perheen talouden

 Henkivakuutuksen pariturva on yhteinen henkivakuutus avio- ja avopareille.  
Veronmaksajien jäsenenä saat vakuutuksen edullisesti Ifistä. 

 

Vakuutuksen myöntää Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö.

Laske hinta ja osta helposti verkosta osoitteessa

if.fi/veronmaksajat
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KUUKAUDEN JUTTU: Pankin ohjat uusiin käsiin
ASUNNOT: Asuntojen hinnat, lainojen korot
SÄÄSTÄMINEN: Talletusten korot, sijoitusrahastot, kulutusluotot
OSAKESIJOITUKSET: Ripeä talouskasvu pitää pörssiyhtiöt iskussa

T E K S T I :  U L L A  S I M O L A  / /  K U V I T U S :  P E T R A  L U O N E L A ,  S P A R K S O F

Korkojen noususta puhutaan
jo astetta tuimemmin

ASUNTOLAINOJEN SUOSITUIN viitekorko 12 kuu-
kauden euribor on ollut nollan alapuolella 
kuutisen vuotta. Joitakin lyhyitä jaksoja 
lukuun ottamatta euribor on myös koko 
tuon ajan valunut yhä syvemmälle pakka-
sen puolelle.

Jo ennen nollarajan saavuttamista euri-
bor makasi muutaman vuoden reilusti alle 
yhdessä prosentissa. Nyt ei ole helppo to-
tutella ajatukseen korkojen noususta. Sitä 
meille kuitenkin ennustetaan.

Talous on globaalisti noussut korona-
kuopasta ripeään kasvuun. Samalla hin-
nat ovat lähteneet nousuun eli inflaatio 
on nopeutunut. Jos inflaatio ylittää kes-
kuspankkien asettamat tavoitteet, ne alka-
vat hillitä sitä nostamalla ohjauskorkojaan. 
Nostot vaikuttavat markkinoilla määräyty-
viin korkoihin, kuten euriboreihin.

Vaikka lainakorkojen ”pakkaskausi” on 
jatkunut vuosia, velallisia on koko ajan va-
roiteltu siitä, että korot nousevat ”ennem-
min tai myöhemmin”. Mutta aika pon-
netontahan tuo puhe on väkisinkin ollut.

Nyt puheisiin on tullut uutta puhtia. 
”Euroopan keskuspankin EKP:n koron-
nostot voivat alkaa jo lähikuukausien ai-
kana”, varoitti Nooa Säästöpankin toi-
mitusjohtaja Esa Jäntti tiedotteessa. 
”Viimeistään nyt on syytä varautua asu-
misen kustannusten nousuun.”

OP Ryhmän korkoennuste on varovai-
sempi. Senioriekonomisti Tomi Kortela 
sanoo markkinoilla olevan jonkin verran 
odotuksia siitä, että EKP nostaisi ohjaus-
korkoa jo ensi vuonna, mutta valtaosin 
odotukset ovat maltillisempia. Keskus-
pankki itse on ilmoittanut, että koron-

nosto ensi vuonna on erittäin epätoden-
näköinen.

”Ehkä euribor voisi nousta plussalle 
vuoden 2023 aikana. Se olisi varsin nopea 
tahti”, Tomi Kortela tuumii.

Jos korkokehitys huolestuttaa velal-
lista, pankista voi ostaa asuntolainalle 
korkosuojausta. ”Nyt olisi yhä edullista 
suojautua, kun markkinoilla ei ole vielä 
selvää, miten ja milloin korot nousevat”, 
OP Ryhmän pääekonomisti Reijo Heis-
kanen sanoo.

”Korkojen noustessa myös suojausvä-
lineiden hinnat nousevat”, Nooan Esa 
Jäntti huomauttaa.

Kannattaa silti muistaa, että suojaus 
maksaa aina ja että korkojen nousuun voi 
varautua myös säästämällä. Se on kaiken 
lisäksi ilmainen tapa. H
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KUUKAUDEN JUTTU

Pankin ohjat uusiin käsiin
Kuluttaja-asiakkaan asema ei huoju, vaikka hänen pankkinsa 

vaihtaisi omistajaa. Esimerkiksi asuntolainan marginaalia ei voida kiristää,
 jos vanha laina siirtyy uudelle pankille.

U L L A . S I M O L A @ V E R O N M A K S A J A T . F I

SOPIMUSEHDOT PYSYVÄT

Palveluiden sopimusehdot vaikuttavat mui-
hinkin muutoksiin, joita pankin omistajan-
vaihdoksesta saattaa seurata asiakkaalle.

Kun asiakas hankkii pankista jonkin pal-
velun, hän tekee siitä aina sopimuksen, 
olipa kysymys lainoista, tileistä, korteista, si-
joitustuotteista tai jostain muusta palvelusta. 
Sopimuksissa on määritelty, millaisia muu-
toksia palveluiden hintoihin ja muihin eh-
toihin voidaan tehdä ja miten. Niiden mukai-
sesti pankin uusikin omistaja joutuu toimi-
maan, kunnes tehdään uudet sopimukset.

Jos esimerkiksi olet tehnyt määräaikaisen 
talletuksen tietyllä korolla, pankki ei voi kes-
ken sopimusajan muuttaa korkoa.

HUOMAA: 
Talletussuoja turvaa edelleen 
talletuksiasi, vaikka pankki siirtyisi 
ulkomaiseen omistukseen. Suojasta 
vastaa pankin kotivaltion talletussuo-
jajärjestelmä, mutta EU-maissa talle-
tussuoja on pitkälti yhtenäistetty.

SIJOITUKSIA EI SYYTÄ MYYDÄ
Moniin pankin myymiin sijoitustuotteisiin 
pankin omistajanvaihdos ei vaikuta lainkaan.

Oletko hankkinut pankistasi esimerkiksi 
sijoitusvakuutuksen tai eläkevakuutuksen? 
”Ne eivät ole pankin vaan vakuutusyhtiön 
tuotteita, joita pankki on myynyt asiakkail-

leen vakuutusyhtiön asiamiehenä. Pankin 
omistuksen muutos ei vaikuta vakuutuksiin 
eikä niiden ehtoihin”, Elli Reunanen sanoo.

Jos olet ostanut pankin välityksellä sijoi-
tusrahasto-osuuksia, sama juttu niiden kans-
sa: rahasto-osuutesi eivät ole pankissa, vaan 
sijoitusrahastossa. Ne pysyvät siellä, vaik-
ka pankki lakkaisi olemasta. Sijoituksia ei 
olekaan syytä realisoida vain siksi, että pan-
kissa tapahtuu muutoksia. Pahimmassa ta-
pauksessa hätiköinti voisi osoittautua hyvin 
epätaloudelliseksi.

Myöskään arvo-osuustiliä ei yleensä tar-
vitse tällaisessa tilanteessa siirtää pankista 
mihinkään, mutta toisaalta voit siirtää sen 
muualle muutenkin koska tahansa, jos etsit 
parempaa tai edullisempaa palvelua. Muis-
ta kuitenkin tarkistaa huolella uuden palve-
lun ehdot.

”Muista myös, että osakkeiden hankinta-
hinnat kannattaa ottaa talteen ennen kuin 
vaihdat tilisi uudelle palveluntarjoajalle. Ne 
eivät välttämättä siirry tilin mukana”, Elli Reu-
nanen sanoo.

SEURAA PANKKISI VIESTINTÄÄ
Parhaimmillaan pankin omistajanvaihdos 
sujuu asiakkaan näkökulmasta sulavasti. 
Muutosta helpottaa, jos pankki tiedottaa 
omistajanvaihdoksen etenemisestä avoi-
mesti ja ajoissa. ”Asiakkaan velvollisuus 
puolestaan on seurata pankin viestintää ja 
reagoida, jos häneltä odotetaan toimia”, Elli 
Reunanen muistuttaa. H

PANKIN OMISTAJANVAIHDOS on tuttua monille. 
Esimerkiksi lukuisat osuuspankit ja säästö-
pankit ovat 2010-luvulla menneet yhteen, ja 
alan myllerrys jatkuu.

Tänä syksynä myös ruotsalainen Han-
delsbanken ilmoitti panevansa Suomen-toi-
mintonsa myyntiin.

Omistajanvaihdos voi merkitä pankin asi-
akkaalle pitkällä aikavälillä isoja muutoksia, 
jos tuotteet, palvelut ja konttoriverkosto 
muuttuvat. Vaihdostilanteessa kuluttaja-asi-
akkaan asema on kuitenkin vakaa.

Se näkyy esimerkiksi lainoissa. Lainan 
korko on viitekorko + marginaali eli pankin 
lainasta perimä hinta. Pankki ei voi muut-
taa vanhan lainasi marginaalia yksipuolisel-
la päätöksellään – ei omistajanvaihdoksen 
jälkeenkään. Tämä koskee sekä asuntolai-
noja että pankin muita kuluttajaluottoja (ei 
yritysluottoja).

Pankin mahdollisuus tehdä muutoksia lai-
naasi riippuu aina lainan sopimusehdoista, 
mutta myös laki rajoittaa muutoksia. ”Ku-
luttajansuojalain mukaan kuluttajaluottojen 
korkoa on mahdollista muuttaa vain lainan 
viitekoron muutoksen mukaisesti”, sanoo 
toimitusjohtaja Elli Reunanen Rahoitus- ja 
vakuutusneuvonta Finestä. 

Toisin sanoen laki estää marginaalin nos-
tamisen, mutta lainasi korko voi aivan taval-
liseen tapaan nousta, jos lainan viitekorko 
(esimerkiksi euribor) nousee.

Elli Reunanen kertoo, että kuluttajansuo-
jalain vaatimukset on otettava huomioon 
Suomessa myydyissä kuluttajaluotoissa ja 
niitä on noudatettava, olipa pankin omistaja 
kotimainen tai ulkomainen.

HUOMAA: 
Jos maksat lainasi pois ja otat 
uuden lainan tilalle, uudesta lainas-
ta tehdään uusi sopimus. Silloin lai-
nan marginaali ja muut ehdot voivat 
muuttua.

Sopimusehdot määräävät, miten 
palveluiden hintoja voidaan 
muuttaa. Lisäksi laki rajoittaa 
joitakin muutoksia, kertoo Finen 
toimitusjohtaja Elli Reunanen.
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ASUNTOLAINAN KORKO, %
16.11.2021, laina 150 000 euroa, 20 vuotta

Pankkien Taloustaidolle antamat esimerkkitarjoukset. Tarjouksen korko on 
lainan kokonaiskorko. Se sisältää marginaalin (palkin tumma osa), viitekorkoon 
sidotun osuuden sekä lainan nosto- ja hoitokulut. Tällä hetkellä viitekorot ovat 
niin matalat, että lähes koko korko muodostuu marginaalista.

ASUNNOT

LÄHDE: TALOUSTAITO

SUOSITUIN VIITEKORKO
Eri viitekorkojen osuus uusissa asuntolainasopimuksissa

 Euriboreihin sidotut    Primekorkoihin sidotut    
 Kiinteäkorkoiset + muut
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Uuden asuntolainan kokonaiskorko (= viitekorko + keskimääräinen 
korkomarginaali) 15.11. eri viitekoroilla: Euribor 12 kk: 0,72 %, 
kiinteä korko 3 v: 1,13 %,kiinteä korko 5 v: 1,27 %, 
pankkien primet: 0,77-1,32 %.    

LÄHTEET:  SUOMEN RAHATIETO JA SUOMEN PANKKI  
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LÄHDE: KI INTEISTÖNVÄLITYSALAN 
KESKUSLI ITTO KVKL RY/
KVKL-HSP-HINTASEURANTAPALVELU 

TALOYHTIÖN REMONTTILAINA
Lainaa hakee velaton kerrostaloyhtiö, joka tarvitsee 500 000 euron perus- 
korjausremonttiin lainarahaa 300 000 euroa. Omarahoitusosuus on 200 000 
euroa. Laina-aika 20 v, lyhennys puolivuosittain. Vakuutena kiinteistökiinnitykset. 
Taloyhtiö pyysi tarjoukset viideltä pankilta marraskuussa 2021:

Helsinki, Oulunkylässä sijaitseva taloyhtiö
Pankki  Kokonaiskorko Marginaali Viitekorko

Hypo 0,58 % 0,55 % Euribor 12 kk
Aktia 0,74 % 0,70 % Euribor 12 kk
Nordea  0,83 % 0,80 % Euribor 12 kk
OP Helsinki 0,83 % 0,80 % Euribor 12 kk
Danske Bank 0,84 % 0,80 % Euribor 12 kk (tai 6 kk)

Tampere, Kalevassa sijaitseva taloyhtiö
Pankki  Kokonaiskorko Marginaali Viitekorko

Hypo 0,58 % 0,55 % Euribor 12 kk
Handelsbanken 0,68 % 0,65 % Euribor 12 kk
Nordea  0,83 % 0,80 % Euribor 12 kk
Danske Bank 0,84 % 0,80 % Euribor 12 kk (tai 6 kk)
Aito Säästöpankki 1,02 % 0,90 % Euribor 12 kk 
POP Pankki Tampere 2,06 % 1,95 % Euribor 12 kk

Korko on todellinen kokonaiskorko = marginaali + viitekorko + nostokulut + 
laskutuspalkkiot laina-ajalle jaksotettuna.
Sijoittajaosakkaiden suuri osuus voi nostaa remonttilainan hintaa.
LÄHDE: SUOMEN RAHATIETO

    

31 % Syyskuussa 31 % vuokran-
antajista ilmoitti ostavansa 
tai harkitsevansa sijoitus-
asunnon ostamista puolen 
vuoden kuluessa.

LÄHDE: SUOMEN 
VUOKRANANTAJIEN KYSELY
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SÄÄSTÄMINEN

SIJOITUSRAHASTOT
Vertailussa ovat mukana rahastot sellaisista rahastoyhtiöistä, jotka ovat Finanssialan 
(FA:n) jäseniä. FA:n ulkopuolisista rahastoyhtiöistä ovat mukana Suomeen rekisteröidyt 
rahastot. Kaikkia rahastoja koskevana edellytyksenä on, että rahasto on toiminut 
vähintään 3 vuotta ja rahaston minimisijoitus on enintään 5 000 euroa tai rahastossa 
on mahdollisuus kuukausisäästämiseen. Kehittyville markkinoille sijoittavien 
osakerahastojen tuottoja 31.10.2021, parhaat 3 vuoden tuoton mukaan:

Rahasto     Vuosituotto % Juoksevat
 12 kk 3 v 5 v kulut, %

Keski- ja Itä-Eurooppaan sijoittavat
Säästöpankki Venäjä 62,2 19,3 15,5 2,7
Danske Invest Russia 71,8 18,8 16,3 2,6
OP-Venäjä A 65,5 18,3 16,3 2,5
Nordea Venäjä 69,7 17,9 15,1 1,9
Seligson Russian Prosp. Fund Euro 63,7 16,2 13,4 1,7

Koko maailmaan sijoittavat
Evli Emerging Frontier B 55,2 21,4 9,8 1,9
Nordea 1 - Kehittyvät Tähdet BP 15,9 19,5 12,0 1,8
Säästöpankki Kehittyvät Markkinat 14,1 13,8 9,5 1,6
EQ Kehittyvät Markkinat Pienyhtiö 1K 27,1 13,5  2,6
EQ Kehittyvät Markkinat Osinko 1 K 28,6 13,5 9,7 2,5

Kaukoitään sijoittavat
OP-Kiina A 5,3 29,1 17,7 2,5
Nordea Aasialaiset Tähdet A 14,5 23,0 14,4 1,6
Säästöpankki Aasia B -3,3 22,2 17,7 2,0
Nordea 1 - Far Eastern Equity BP 10,3 18,2 11,6 1,8
Nordea Kiina 1,8 17,6 11,7 1,9

Latinalaiseen Amerikkaan sijoittavat
Nordea 1 Latinalainen Amerikka BP 17,4 -5,4 -1,1 1,9
OP-Latinalainen Amerikka A 16,1 -5,5 -3,7 2,2
Seligson & Co Tropico LatAm A 1,2 -6,0 0,1 1,5
SEB Latinamerikafond 21,7 -7,7 -3,6 

Juoksevat kulut ovat rahastojen ilmoittamia. Kulut on jo vähennetty tuotoista. 
Mahdollisia merkintä- ja lunastuspalkkioita ei ole huomioitu.

LÄHDE: SUOMEN SIJOITUSTUTKIMUS

Pankkien Taloustaidolle antamat esimerkkitarjoukset. Tarjouksen korko on lainan 
kokonaiskorko. Se sisältää marginaalin (palkin tumma osa), viitekorkoon sidotun 
osuuden sekä lainan nosto- ja hoitokulut.

LÄHDE: TALOUSTAITO
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MÄÄRÄAIKAISTALLETUKSET
Määräaikaistalletus 10 000 euroa, 
esimerkkitarjoukset 1.11.2021:

Pankki                    Vuosikorko %  

 6 kk     12 kk            24 kk
Aktia Pankki 0 0 0
Bigbank 0,55 0,65 0,90
Danske Bank 0 0 0
Evli Pankki 0 0 0
Handelsbanken 0 0 0
Hypo 0,20 0,20 0,20
Nooa Säästöpankki 0,025 0,05 0,05
Nordea 0 0 0
OP Helsinki 0 0 0
POP Pankki Suupohja  0 0 0,10
S-Pankki 0 0 0
Ålandsbanken 0 0 0

LÄHDE: SUOMEN RAHATIETO
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LÄHDE: FACTSET DIGITAL SOLUTIONS
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OSAKESIJOITUKSET

Ripeä talouskasvu
pitää pörssiyhtiöt iskussa

Mainion tuloskauden jälkeen Helsingin pörssiyhtiöiltä odotetaan 
vahvaa menoa ensi vuonnakin. Kiihtyvä inflaatio voi kuitenkin 

painaa tuloksia ja osakekursseja. 

T E K S T I :  M A T T I  R E M E S

HELSINGIN PÖRSSIYHTIÖIDEN heinä–syyskuun tu-
losjulkistukset olivat sijoittajille pääosin mie-
luisaa luettavaa. Moni yhtiö pystyi paranta-
maan entisestään vauhtia hyvin menneen 
alkuvuoden jälkeen.

Analyysiyritys Inderesin pääanalyytikko 
Antti Viljakainen sanoo, että liikevaihdon 
kasvussa yhtiöt täyttivät suurin piirtein kovat 
odotukset. Sen sijaan tulosparannukset oli-
vat keskimäärin jopa ennakoitua paremmat.

Hänen mukaansa tulosparannukset ker-
tovat siitä, että kovenevista paineista huo-
limatta yhtiöt ovat pystyneet säilyttämään 
liiketoiminnan kannattavuuden korkealla ta-
solla. Pelätty kustannusinflaatio eli esimer-
kiksi raaka-aineiden, energian ja kuljetusten 
kallistuminen ei juurikaan näkynyt tuloksissa. 
Pula komponenteistakaan ei tuonut isompaa 
päänvaivaa.

”Monien yhtiöiden kommenttien perus-
teella on kuitenkin mahdollista, että loppu-
vuonna tai ensi vuoden alkupuolella nämä 
ongelmat nousevat enemmän pinnalle”, Vil-
jakainen arvioi.

Monella toimialalla tulosten kasvua on 
vauhdittanut kysyntä, joka on ollut korona-
kuopan jälkeen poikkeuksellisen vahvaa niin 
koti- kuin vientimarkkinoillakin.

KIINNOSTAVAT NÄKYMÄT
SIJOITTAJILLE
Pörssiyhtiöiden osakekursseissa oli tulos-
julkistusten jälkeen varsin vähän heilahte-
luja ylös- tai alaspäin. Viljakaisen mukaan 
se kertoo, että tuloskausi meni suunnilleen 
sijoittajien odotusten mukaan.

”Sijoittajat selvästi odottivat hyvää tulos-
kautta, ja heidän odotuksensa suunnilleen 
toteutuivat.”

Toisaalta isokaan tulosparannus ei saanut 
välttämättä markkinoita palkitsemaan yhtiö-
tä isolla kurssinousulla. Nousu edellytti, että 
yhtiö pystyi kertomaan myönteistä ja konk-
reettista myös tulevista näkymistä.

”Sijoittajat eivät ole unohtaneet, että kiih-
tyvän inflaation, Kiinan talouskasvun hidas-
tumisen ja toimitusketjujen ongelmien kal-
taiset asiat voivat painaa tulevaisuudessa 
yhtiöiden tuloksia tai vähintään hidastaa 
tuloskasvua.”

METSÄYHTIÖILTÄ
ENNÄTYSTULOKSIA
Viljakaisen mielestä syklisten eli taloussuh-
danteista riippuvaisten yhtiöiden tulospa-
rannukset olivat kolmannella vuosineljän-
neksellä yllättävänkin kovia.

Helsingin pörssin metsäyhtiöt tekivät en-
nätysmäisen hyvät tulokset, kun sellu, saha-
tavara ja pakkausmateriaalit menivät maail-
malla kuin kuumille kiville.

Myös finanssialan yhtiöillä meni hyvin, 
sillä sijoitusmarkkinoiden hyvä vire nosti 
varainhoidon palkkiotuottoja ja korkotason 
nousukin paransi korkokatteita.

Pörssin konepajoillakin meni hyvin, kun 
korona-aikana jäihin laitetut investoinnit läh-
tivät asiakasyrityksissä liikkeelle. Toimialan 
heikoin lenkki oli tällä kertaa Kone, jonka 
liikevaihto, tulos ja tulevat näkymät olivat 
markkinoille pettymys. Hissivalmistajaa pai-
naa etenkin Kiinan rakennusmarkkinoiden 
jäähtyminen.

Korona-aikana kotoilusta hyötyneillä yhti-
öillä meni edelleen hyvin. Esimerkiksi Kesko 
sekä kulutustuotteita valmistavat Harvia, 
Fiskars ja Marimekko tekivät edelleen erin-
omaista tulosta.

Inderesin 
pääanalyy-
tikko Antti 
Viljakainen

”Tiettyä tasoittumista oli kuitenkin havait-
tavissa.”

Esimerkiksi Verkkokauppa.comin tulosta 
painoi kiristyvä kilpailu. Kamux kärsi puo-
lestaan vaihtoautojen tarjonnan heikenty-
misestä.

Koronasta eniten kärsineistä aloista ra-
vintolayhtiö Noho teki pitkästä aikaa voitol-
lisen tuloksen. Finnairkin pystyi pienentä-
mään tappiota, joskin lentoyhtiöllä on vielä 
pitkä matka kannattavaan liiketoimintaan.

KIIHTYVÄ INFLAATIO
VARJOSTAA 
Syyskuussa monen pörssiyhtiön osakekurs-
si tuli hieman alas ennätysmäisen korkealta 
tasolta. Onko osakekurssien nykyinen arvos-
tustaso perusteltu Helsingin pörssissä?

Viljakaisen mielestä on, mikäli odotukset 
yhtiöiden tuloskasvusta toteutuvat vuoden 
viimeisellä neljänneksellä ja ensi vuonna.

Osakekurssien pysyminen nykyisellä tasol-
la edellyttää myös maailmantalouden suotui-
saa kehitystä.

”Talouden vauhti on edelleen hyvä, mutta 
makrotalouden luvut ovat jääneet jonkin ver-
ran odotuksista. Toisaalta inflaatio on kiihty-
nyt arvioitua jyrkemmin. Markkinoilla saadaan 
jännittää, mihin suuntaan luvut kehittyvät tu-
levien kuukausien aikana.”

Myös keskuspankkien rahapolitiikalla voi 
olla iso vaikutus pörssikursseihin. Etenkin 
Yhdysvalloissa inflaatiovauhti on kiihtynyt, 
minkä vuoksi maan keskuspankki saattaa 
joutua kiristämään rahapolitiikkaa ennakoi-
tua aikaisemmin. Tämä taas johtaisi talous-
kasvun hidastumiseen ja vähentäisi rahan 
määrää markkinoilla.

Seurauksena olisi todennäköisesti osake-
kurssien lasku, kun osakkeille löytyisi korois-
ta aiempaa parempia vaihtoehtoja.

”Helsingin pörssissä arvostustaso nojaa 
odotukseen, että korkotaso pysyy hyvin ma-
talana.” H
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ONNISTUJAT
Outokumpu
Teräsyhtiö teki erinomaisen tuloksen teräk-
sen kohonneiden hintojen ansiosta. Näky-
mätkin ovat valoisat toimitusmäärissä ja hin-
noissa. Pidemmällä aikavälillä erinomainen 
markkinatilanne on tuskin kuitenkaan uusi 
normaali.

Aspo
Monialayhtiö teki erinomaisen tuloksen ja 
nosti käytännössä myös tulevan operatii-
visen tuloksen ohjeistusta. Tulosparannus 
oli etenkin yhtiön omistaman ESL Shipping 
-varustamon ja muoveja, kemikaaleja ja voi-
teluaineita jakelevan Telkon ansiota.

Incap
Elektroniikan sopimusvalmistajan tehtaat 
Intiassa kärsivät keväällä ja kesällä korona- 
rajoituksista, mutta niiden poistuttua yritys 
kiihdytti hurjaan kasvuun. Kannattavuus on 
erinomainen, eikä alaa varjostava kompo-
nenttipulakaan näytä tahtia haittaavan. 

Wärtsilä
Laivamoottoreita ja voimaloita valmistava 
yhtiö toipui odotetusti koronan rasituksista. 
Kannattavuus ylitti odotukset. Tulosraportti 
vahvisti luottamusta myös yhtiön sähköva-
rastojärjestelmien pitkän aikavälin kilpai-
lukykyyn.

Metsäyhtiöt
Helsingin pörssin Metsä Board, Stora Enso 
ja UPM tekivät kaikki ennätysmäiset tulok-
set. Loppuvuosikin näyttää vahvalta. Tule-
vaisuuden riskejä ovat kuitenkin sellun ja 
sahatavaran pilviä hipovien hintojen norma-
lisoituminen ja kustannusinflaatio.

PETTYMYKSET:
Lehto
Rakennusyhtiöltä odotettiin lokakuun tulos-
varoituksen jälkeen jälleen huonoja lukuja, 
mutta tappioluvut olivat todella rumat. Yhtiö 
kärsii edelleen ongelmista projektinhallin-
nassa. Lisähuolia toivat kustannusten kova 
nousu ja laskeva liikevaihto.

Suhdanteille herkät yhtiöt loistivat
Analyysiyritys Inderesin poiminnat kolmannen vuosineljänneksen 

onnistumisista ja pettymyksistä Helsingin pörssissä.
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Solteq
It-yhtiön tulos alitti reippaasti odotukset, 
kun komponenttipula viivästytti muutamia 
isoja asiakastoimituksia. Muun it-alan ta-
voin yhtiö kärsi osaajapulasta ja henkilös-
tön vaihtuvuudesta. Ongelmien odotetaan 
jäävän pääosin väliaikaisiksi.

Kone
Hissiyhtiön liikevaihto ja kannattavuus jäi-
vät ennusteista kohonneiden kustannus-
ten vuoksi. Uudet tilaukset eivät pystyneet 
paikkaamaan tilannetta. Myös Koneen nä-
kymät ovat aiempaa epävarmemmat Kiinan 
rakennusmarkkinoiden hidastumisen takia.

Sotkamo Silver
Kaivosyhtiöllä on ollut jo jonkin aikaa tuo-
tannollisia vaikeuksia. Metallimarkkinoilla 
on nyt hyvä tilanne, mutta alhaisen tuotan-
non vuoksi yhtiön tulos painui selvästi tappi-
olle. Tuotantovolyymissä myös lyhyen ajan 
näkymät ovat hyvin epävarmat.

Verkkokauppa.com
Yhtiön tulos jäi ennusteesta, kun kodinko-
neiden ja elektroniikan myyntikatteet pai-
nuivat kiristyneen kilpailun vuoksi. Huolia 
lisää myös se, että korona-ajan siivittämä 
kysyntä saattaa olla hiipumaan päin.

KUVIOIDEN LÄHDE: 
FACTSET DIGITAL SOLUTIONS
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”Sähkön hintataso voi vielä kak-
sinkertaistua nykyisestä”, sanoo 
energiapalveluyhtiö Väreen toimi-
tusjohtaja Juha Keski-Karhu. 

Sähkön hinnan nousu tuntuu 
erityisen suurelta, sillä viime 
vuonna sähkö oli poikkeukselli-
sen halpaa. Korona-aika laski 
sähkön kulutusta ja runsaiden 
sateiden ansiosta Pohjoismaissa 
oli tarjolla runsaasti vesivoimaa. 
Kuluvana vuonna kävi toisin; kuiva 
kesä rajoitti vesivoimavaroja ja 
talouden vahva elpyminen lisäsi 
kulutusta. Sähkön hinta kääntyi 
rajuun nousuun. Energian hinnan 
nousu on ennen kaikkea globaali 
ilmiö. Maakaasun, ki-
vihiilen ja muiden 
sähkön tuotantoteki-
jöiden hinnat ovat 
nousseet kaikkialla 
ennätysmäisen 
korkeiksi.

Euroopassa fos-
siilisilla polttoaineilla 
tuotetun sähkön hin-
taa nostaa globaalin 
ilmastonmuutoksen torjumiseksi 
luotu päästökauppa, sillä hii-
lidioksidin päästöoikeudet ovat 
kallistuneet. Pohjoismaissa säh-
kön hintaa nostaa myös Euroo-
pan sähkömarkkinoiden yhdenty-
minen, kun sähkönsiirtoyhteydet 

Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan 
välillä paranevat. 
 

Kuluttaja, muista 
vaihtoturva!

Varmimmin sähkökuluissa sääs-
tää kuluttamalla vähemmän. 
Silloin voi vaikuttaa siihen osaan 
kuluja, joiden hintaan ei muuten 
voi vaikuttaa eli sähkön siirtohin-
taan ja veroihin. Omaa sähkönku-
lutusta on helppo seurata ja 
optimoida Väreen Väppi-sovelluk-
sen avulla. Kun tietää mitä kulut-
taa, voi sitä pysyvästi vähentää.

Tarkalle asiakkaalle Keski-Kar-
hu suosittelee mark-
kinahintaista pörssi-
sähköä, mikäli oman 
energiankulutuksen 
voi ajoittaa vuorokau-
den edullisimmille 
tunneille. Pörssisäh-
kön hinnanero yö- ja 
päiväsähkön välillä on 
nyt ennätyskorkealla. 
”Kulutus kannattaa 

siirtää halpaan yöaikaan kuten 
ajastamalla lattialämmitys, läm-
minvesivaraaja sekä pesukoneet 
yöaikaan ja lataamalla sähköauto 
edullisen sähkön aikana.”

Mikäli vuorokauden sisäisiä 
hintavaihteluja ei voi hyödyntää, 

kannattaa valita 1–3 vuoden mää-
räaikainen sähkösopimus vaihto-
turvalla. Siinä sähkön hinta pysyy 
vakiona koko sopimuskauden 
ajan ja vaihtoturvan avulla sopi-
muksen voi vaihtaa halvempaan, 
jos hinnat sattuisivat laskemaan.

Salkunhoidollinen 
sopimus yrityksille

Salkunhoito on selkeästi edullisin 
ja riskittömin tapa hankkia 
sähköä niin suurille kuin pienille-
kin yrityksille. Sähkönhankinta on 
oleellista ajoittaa oikeaan aikaan 
ja tässä ammattitaitoinen salkun-
hoitopalvelu on keskiössä. Säh-
kökaupan ammattilaiset seuraa-
vat aktiivisesti markkinoiden 
hintakehitystä ja hintakiinnitykset 
tehdään oikeaan aikaan suojaten 
samalla sähkönhinta pitkälle 
tulevaisuuteen.

Energiapalveluyhtiö Väreen toimi-
tusjohtaja Juha Keski-Karhu

”Yrittäjille, pienyrityksille ja 
taloyhtiöille suosittelen Väreen 
Yhteissalkku-sopimusta. Pääset 
silloin mukaan yhteishankintaan, 
jossa Suomen parhaat sähkö-
markkina-asiantuntijat varmista-
vat, että sinulla on aina edullisin 
mahdollinen hinta sopimuksella. 
Pääset hyötymään myös laskevis-
ta markkinahinnoista,” Keski-Kar-
hu suosittelee.

Sähkön hinnan nousu 
tuntuu kukkarossa
Pohjoismaissa pörssisähkön hinta on noussut ennä-
tyslukemiin ja muualla Euroopassa hinnat ovat kor-
keimpia yli kymmeneen vuoteen. Sähkön hintaan 
vaikuttaa laaja joukko tekijöitä aina globaaleista ilmi-
öistä paikallisiin päätöksiin.

MAINOS

”VAIHTOTURVAN
AVULLA 
SÄHKÖ-

SOPIMUKSEN
VOI VAIHTAA

HALVEMPAAN.”

Lue lisää: vare.fi
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VANHUUSELÄKKEELLE 
SIIRTYMINEN 
EI POISSULJE 

MAHDOLLISUUTTA
 TYÖNTEON 

JATKAMISEEN.
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SANA ANSIOTULO HERÄTTÄÄ eri mielleyh-
tymiä ja monelle tavallisin niistä lienee 
palkkatulo. On kuitenkin niin, että vero-
tuksessa palkkatulon ohella myös eläke-
tulo on ansiotuloa. Sen tähden palkan ja 
eläkkeen verotuksessa on paljon samaa, 
mutta toisaalta myös tiettyjä poikkeuksia. 

Merkittäviä eroavaisuuksia palkan ja 
eläkkeiden verotuksessa on muun muassa 
vähennyksissä ja veronluonteisissa so-
siaalivakuutusmaksuissa. Huomattavaa 
on myös, että tulotaso tavallisesti alenee 
työuran jälkeen eläkkeelle siirryttäessä. 
Mitä eläköityvän olisi hyvä tietää vero-
tuksestaan, kun eläkkeelle siirtyminen 
lähestyy?

Erot sosiaali-
vakuutusmaksuissa…

Eläkepäivien koittaessa moni voi yllättyä 
uudesta verokortin ennakonpidätyspro-
sentista, joka ei välttämättä juuri laske-
kaan palkkatyön aikaisesta tai jopa nou-
see, vaikka bruttotulot pienenevätkin.  

Sekä eläketulo että palkkatulo ovat mo-
lemmat ansiotuloa ja ne verotetaan yh-
dessä ansiotulojen verotuksessa. Yhtä 

suuresta eläkkeestä ja palkasta peritään 
kuitenkin eri määrä erilaisia ansiotuloi-
hin kohdistuvia veroja ja veronluontei-
sia maksuja. Tämä johtuu siitä, että elä-
ketuloihin kohdistuu eri vähennyksiä ja 
sosiaalivakuutusmaksuja kuin palkkaan.  

Vain palkasta perittäviä pakollisia ve-
ronluonteisia maksuja ovat työeläke- 
(TyEL) ja työttömyysvakuutusmak-
sut, jotka vuonna 2021 ovat yhteensä 
10,15 prosenttia 53–62 vuotiailla ja muilla 
maksuvelvollisilla 8,65 prosenttia. Nämä 
maksut vähennetään bruttopalkasta ve-
rohallinnolle tilitettävän ennakonpidä-
tyksen lisäksi.

Maksut vähennetään tuloista kunnal-
lis- ja valtionverotuksessa, joten ne pie-
nentävät mm. kunnille ja valtiolle mene-
viä veroja.

Kolmas vain palkkaan kohdistuva ve-
ronluonteinen maksu on sairausvakuu-
tuksen päivärahamaksu (1,18 prosenttia 
vuonna 2022), joka on edellä mainitulla 
tavalla myös muussa tuloverotuksessa vä-
hennyskelpoinen. Aiemmin mainituista 
työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksusta 
se poikkeaa sikäli, että sen käytännössä 
voidaan katsoa sisältyvän verokortin en-

nakonpidätysprosenttiin.
Tämän ohella sairausvakuutuksen sai-

raanhoitomaksu eläkeläiselle on 1,50 
prosenttia vuonna 2022, kun palkansaa-
jalle se on vastaavasti 0,53 prosenttia. Sai-
raanhoitomaksu sisältyy verokortin enna-
konpidätysprosenttiin ja siten verottajalle 
tilitettäviin veroihin.

… ja vähennyksissä

Erisuuruisina perittävien veronluonteis-
ten maksujen lisäksi palkkaan ja eläkkee-
seen kohdistuvat eri verovähennykset. 
Nämä automaattisesti verotuksessa teh-
tävät vähennykset vaikuttavat oleellisesti 
siihen, paljonko veroja maksetaan.

Palkkatulosta vähennetään kunnallis- 
ja valtionverotuksessa sosiaalivakuutus-
maksut eli työeläkemaksu, työttömyys-
vakuutusmaksu ja sairausvakuutuksen 
päivärahamaksu (mutta ei sairausva-
kuutuksen sairaanhoitomaksua). Lisäksi 
vähennetään tulonhankkimisvähen-
nys ja kunnallisveron ansiotulovähen-
nys. Näitä, kuten muitakaan palkkatulo-
jen hankkimiseen liittyviä vähennyksiä ei 
saa eläketulosta.

Verokortti 
valmiiksi

eläkeaikaan
Miten verotus muuttuu, kun siirtyy eläkkeelle? 

Tuoretta eläkeläistä tilanne usein ällistyttää. Ekonomisti kertoo, 
mitä palkan ja eläkkeen verotuksesta on hyvä tietää sinä vuonna, 

jolloin eläkepäivät alkavat.

T E K S T I :  J A N N E  K A L L U I N E N  / /  K U V A :  I S T O C K P H O T O

F
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Kaikkien ansiotulojen perusteella, mu-
kaan lukien sekä palkka että eläke, saa 
kunnallisverotuksen perusvähennyksen. 
Se vaikuttaa hieman eri tulotasoilla pal-
kansaajalla ja eläkeläisellä.

Eläkkeensaajille merkittävin vähennys 
on kunnallisverotuksen eläketulovähen-
nys, joka helpottaa merkittävästi pieni-
tuloisimpien eläkeläisten verotaakkaa. 
Sen ja perusvähennyksen ansiosta vuonna 
2022 vielä 11 000 euron vuosieläkkeestä 
ei makseta veroa lainkaan.

Palkansaaja hyötyy myös työtulovä-
hennyksestä, joka tehdään ensisijaisesti 
valtion tuloverosta. Eläkkeensaaja saa 

valtionveroihin helpotusta taas tulosta 
tehtävällä valtionverotuksen eläketu-
lovähennyksellä. 

Eläköitymisvuoden
verotus

Eläköityminen voi tapahtua tammi-
kuussa, joulukuussa tai kesken vuotta. 
Siksi onkin tavallista, että eläköitymis-
vuonna voi saada pankkitililleen eläkkeen 
lisäksi muutakin ansiotuloa. On hyvä 
pitää mielessä, miten eläkkeelle jäämi-
sen ajankohta voi vaikuttaa verotukseen 
sekä eläkkeen määrään ja karttumiseen. 

 Kuukausittainen eläke on laskelmas-
sa 1 800 euroa eläköitymiskuukaudesta 
riippumatta ja kuukausittainen palkka 
keskimäärin 3 500 euroa työssäolokuu-
kaudelta. Taulukko näin ollen unohtaa 
eläkkeen lykkäyskorotukset ja eläkkeen 
kertymisen pidemmän työuran tekevälle.

 Taulukosta selviää ensinnäkin, että vuo-
den bruttotulot luonnollisesti kasvavat, 
mitä pidemmälle työntekoa jatketaan. Pie-

nimmillään tulot vastaavasti ovat, mikäli 
eläkkeelle siirrytään tammikuussa. 

 Veroihin ja veronluonteisiin maksuihin 
eläköitymishetkellä on kimurantteja vai-
kutuksia. Pienimmillään veroprosentti on, 
kun eläköitymishetki on taulukon tapauk-
sissa huhtikuussa. Tästä yksittäisestä esi-
merkistä annetuilla tulotasoilla ei kuiten-
kaan voi vetää johtopäätöstä, että kenelle 
tahansa verotuksellisesti optimaalisin tai 
muutenkaan optimaalisin ajankohta eläk-
keelle siirtymiseen olisi huhtikuussa. 

 Esimerkki kuitenkin alleviivaa, kuinka 
ansiotulon saaja voi hyötyä siitä, että saa 
samanaikaisesti sekä palkkatuloille että 
eläketuloille myönnettäviä verovähen-
nyksiä. Samalla voidaan tehdä huomio, 
että kuukausittainen nettotulo keskimää-
rin on huhtikuussa eläkkeelle siirtyvän 
tapauksessa pienempi kuin myöhemmin 
eläköityvällä.

LASKELMA: JANNE KALLUINEN,
VERONMAKSAJAT

ELÄKEPÄIVIEN
KOITTAESSA MONI 

VOI YLLÄTTYÄ 
UUDESTA VEROKORTIN 

ENNAKONPIDÄTYS-
PROSENTISTA.

Tammi-
kuu

Helmi-
kuu

Maalis-
kuu

Huhti-
kuu

Touko-
kuu

Kesä-
kuu

Heinä-
kuu

Elo-
kuu

Syys-
kuu

Loka-
kuu

Marras-
kuu

Joulu-
kuu

Palkka, e/v. 0 3500 7000 10500 14000 17500 21000 24500 28000 31500 35000 38500

Eläke, e/v. 21600 19800 18000 16200 14400 12600 10800 9000 7200 5400 3600 1800

Yht. brutto, e/v. 21600 23300 25000 26700 28400 30100 31800 33500 35200 36900 38600 40300

Verot &  veron-
luonteiset maksut, 
e/v.

4090 4500 4464 4655 5159 5708 6466 7224 8084 9110 10147 11184

Käteen jäävä tulo 
keskim, e/kk

1459 1567 1711 1837 1937 2033 2111 2190 2260 2316 2371 2426

Verot ja veron-
luonteiset maksut 
ansiotuloista, %

18,9 % 19,3 % 17,9 % 17,4 % 18,2 % 19,0 % 20,3 % 21,6 % 23,0 % 24,7 % 26,3 % 27,8 %

Vero-%, jos tulo 
olisi pelkästään 
palkkaa

15,7 % 17,4 % 18,9 % 20,2 % 21,4 % 22,4 % 23,3 % 24,2 % 25,3 % 26,4 % 27,3 % 28,2 %

Vero-%, jos tulo 
olisi pelkästään 
eläkettä

18,9 % 20,5 % 21,9 % 23,4 % 24,5 % 24,8 % 25,2 % 26,2 % 27,2 % 28,1 % 28,9 % 29,6 %

ELÄKKEELLE JÄÄVÄN VEROLASKELMIA 2022
 laskelma sisältää verot ja veronluonteiset maksut, vuoden 2022 veroperusteet (HE 142/2021)     
 keskimääräiset kunnallis- (20,01) ja kirkollisveroprosentit (1,39), vain viran puolesta myönnettävät vähennykset huomioitu  
 63–64 -vuotias henkilö, TyEL-maksu 7,15 %, työttömyysvakuutusmaksu 1,50 %      
 Sarakkeet kuvaavat tilannetta, jossa henkilö saa ensimmäisen eläkkeensä kyseisenä kuukautena 2022 ja
  lopettaa samaan aikaan työnteon           
 palkka työkuukausien aikana 3500 e/kk, eläke eläkejaksolta 1800 e/kk, ei muita tuloja      
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TÖISSÄ 
ELÄKKEELLÄ?

Eläkkeellä työskentelevän verotuk-
sesta kiinnostuneet voivat perehtyä 
aiheeseen tarkemmin Taloustaidon 
blogissa osoitteessa taloustaito.fi/
blogit. 

Kirjoittajan 10.9.2021 julkaistus-
sa blogissa ”Työskentely eläkkeellä 
2021: jääkö palkasta enemmän kä-
teen kuin luulit?” tarkastellaan, kuin-
ka varttuneen palkansaajan ansio-
tuloverotus muuttuu, kun palkka- ja 
eläketuloa saadaan samanaikaisesti.

 Lisäksi tekstissä käydään läpi vart-
tuneen palkansaajan alenevat sosi-
aalivakuutusmaksut sekä Marinin 
hallituksen linjaamaa lähivuosien 
veronkevennystä yli 60-vuotiaille 
palkansaajille.

KUNKIN HENKILÖN tilanne on aina yksilölli-
nen, eikä ole mahdollista antaa yleispä-
tevää vastausta siihen, milloin eläkkeel-
le kannattaa siirtyä, jos pohtii asiaa eri 
vaihtoehtojen väliltä. Artikkeli toivotta-
vasti kirkastaa kuvaa, miten eläköitymi-
nen vaikuttaa verotukseen ja toisaalta 
eläkkeen tasoonkin.

Samalla kannattaa muistaa, että van-
huuseläkkeellä saa tehdä työtä niin pal-
jon kuin voi. Toisin sanoen vanhuuseläk-
keelle siirtyminen ei poissulje mahdolli-
suutta työnteon jatkamiseen!

Tosin, vanhuuseläkkeelle jäämisen 

edellytyksenä on, että mahdollinen ole-
massa oleva työsuhde päättyy. Mikäli 
työntekijä haluaa jatkaa saman työnan-
tajan palveluksessa, tilalle tulee tehdä 
uusi työsopimus.  

Lisäksi esimerkiksi työkyvyttömyys- 
eläkkeellä työntekoon ja tienesteihin liit-
tyy rajoituksia, joita ei tässä yhteydessä 
eritellä tarkemmin.

Eläkkeelle siirtyvän tulee kaikissa ta-
pauksissa hakea uutta verokorttia. Tämä 
onnistuu kätevästi verohallinnon verkko-
palvelussa, Omaverossa.

Ei silti kuitenkaan ole oikeaa eikä väärää 
vastausta siihen, milloin eläkkeelle kan-
nattaa jäädä.

Kun eläkkeensaaja saa vuositulonsa 
sekä palkkana että eläkkeenä, voi vas-
taavasti hyötyä sekä eläke- että palkka-
tulojen verovähennyksistä. Tämä voi olla 
hyödyllistä tietää silloinkin, mikäli eläk-
keensaaja harkitsee työn tekemistä myö-
hemmin eläkkeellä ollessaan.

Eläköitymishetkellä on luonnollisesti 
vaikutusta koko vuoden bruttotuloihin, 
mikäli samassa yhteydessä lopettaa työn-
teon. Viereisessä taulukossa on esitetty, 
kuinka henkilön tulot ja verot (veron-
luonteisine maksuineen) muodostuvat, 
kun vanhuuseläke alkaa. 

Huomaa lykkäyskorotus

Taulukko koskee käytännössä tilanteita, 
joissa henkilö jää eläkkeelle heti alim-
man eläkeiän saavutettuaan. Kuitenkin, 
vanhuuseläkettä korotetaan 0,4 prosen-
tin lykkäyskorotuksella jokaiselta kuu-
kaudelta, jolla eläkkeelle jäämistä lykä-
tään yli alimman eläkeiän.  

Toisin sanoen, mikäli alin eläkeikä saa-
vutetaan tammikuussa ja siihen asti ker-
tynyt eläke on 1 800 euroa, mutta henkilö 
jää vanhuuseläkkeelle vasta huhtikuussa, 
karttuneeseen eläkkeeseen tehdään 1,2 
prosentin (= 3 kk x 0,4 %/kk) lykkäys-
korotus kolmen kuukauden lykkäyksen 
seurauksena.

Taulukko ei myöskään osoita, kuinka 
työnteko kerryttää työeläkettä. Sitä ker-
tyy 1,5 prosenttia vuosipalkasta, esimer-
kiksi 30 000 euron vuosipalkasta 450 
euroa, joka tarkoittaa 37,5 euroa kuu-
kaudessa. Ikäryhmässä 53–62-vuotiaat 
kertymä on suurempi, 1,7 prosenttia 
vuosiansiosta. Kertymää tosin pienen-
tää hieman elinaikakerroin, joka riippuu 
syntymävuodesta.

Joulu- vai tammikuussa
eläkkeelle?

Eläkkeensaajan maksussa olevaan työ-
eläkkeeseen tehdään vuodenvaihteessa 
indeksitarkistus työeläkeindeksin mu-
kaan. Työeläkeindeksin pisteluku mää-
räytyy 20-prosenttisesti ansiotason 
muutoksen ja 80-prosenttisesti kulut-
tajahintojen muutoksen perusteella. Ta-
vallisesti ansiotaso kohoaa (tai vähin-
täänkin: on kohonnut) kuluttajahintoja 
nopeammin. 

Mikäli työeläkettä on kertynyt vähäi-
nen määrä, voi 65 vuotta täyttänyt eläk-
keensaaja saada esimerkiksi kansanelä-

Summa summarum

kettä, takuueläkettä tai eläkkeensaajan 
asumistukea. Näitä etuuksia tarkistetaan 
vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan, 
joka määräytyy 100-prosenttisesti kulut-
tajahintaindeksin mukaan.

Vuodelle 2021 työeläkeindeksin pis-
teluku nousi noin 0,5 prosentin verran. 
Tämän seurauksena maksussa oleviin 
työeläkkeisiin tehtiin 0,5 prosentin ko-
rotus.  Esimerkiksi 1 800 euron kuukau-
sieläkkeeseen se tarkoitti noin 9 euron 
korotusta.

Palkansaajan, joka ei ole vielä jäänyt 
eläkkeelle, työuralta kertynyttä tule-
vaa työeläkettä tarkistetaan vuosittain 
palkkakertoimen avulla. Palkkakertoi-
men muutos perustuu 80-prosenttisesti 
ansiotason muutokseen ja 20-prosentti-
sesti kuluttajahintojen muutokseen. Vuo-
delle 2021 palkkakerroin nousi noin 1,3 
prosentin verran. 

Palkkakertoimen avulla työeläkettä 
tarkistetaan eläkkeen alkamisvuoden ta-
soon. Mikäli eläkettä oli kertynyt joulu-
kuuhun 2020 mennessä esimerkiksi 1 800 
euroa, palkkakerroin korotti kertynyttä 
eläkettä 1,3 prosenttia – eli 23 euroa. 

Täten tammikuussa 2021 alkanutta työ-
eläkettä korotettiin vuoden vaihtuessa 
jonkin verran enemmän kuin joulukuussa 
2020 eläkkeelle jääneeltä. Palkkakertoi-
men ansiosta työeläkkeeseen tehtävä ko-
rotus on pysyvä. 

Pitkään eläkkeellä viihtyvä saattoi tässä 
tilanteessa saada lopulta varsin kauaskan-
toisen hyödyn venyttämällä eläketaipa-
leensa alkua tammikuulle. Tällöin myös 
lykkäyskorotus kasvatti alkavaa eläkettä 
omalla pienellä määrällään. Toisaalta, 

eläkkeelle siirtymisen lykkäys kuukau-
della ja näin ollen yhden kuukauden eläk-
keen menetys on niin ikään pysyvä.

Vuodelle 2022 palkkakerroin kasvaa 
noin 2,46 prosenttia ja työeläkeindeksi 
2,28 prosenttia, joten niiden kehityksessä 
ei ole keskenään kovin suurta eroa. Näin 
ollen eläkkeen lykkääminen vuoden 2021 
joulukuulta vuoden 2022 tammikuun 
puolelle ei välttämättä koidu kovin suu-
reksi hyödyksi eläkkeelle siirtyvällä. H

KIRJOITTAJA ON VERONMAKSAJAIN 
KESKUSLI ITON EKONOMISTI
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PALJONKO MINULLE ON maksettu palkkaa 
kuluvan vuoden aikana? Onko työnanta-
jani satavarmasti ilmoittanut viranomai-
sille kaikki saamani palkat?

Vakituisessa työsuhteessa olevan ei 
yleensä tarvitse olla huolissaan työnan-
tajansa palkkailmoituksista, mutta jos 
tekee verokortilla keikkahommia useam-
malle työnantajalle, tietojen tarkistami-
nen voi olla aiheellista.

Tulorekisteriin ilmoitetut tiedot saa 
tarkistettua helposti tulorekisteri.fi-si-
vustolta. 

Eläkkeet ja etuudet

Tulorekisterin tiedot ovat tärkeät muu-
toinkin kuin eläkkeen perustana. Esimer-
kiksi työttömyyskassat käyttävät tietoja 
päivärahakorvauksia maksaessaan. Tulo-
rekisteritietojen perusteella määräytyvät 
myös sosiaalietuudet.

”Palkansaajan ei enää tarvitse toimit-
taa palkkakuittejaan eikä viranomaisen 
niitä käsitellä, kun tiedot kootaan rekiste-
riin ja tarjotaan sieltä käyttäjille”, johtaja 
Terhi Holmström Verohallinnosta kertoo.

Verohallinto puolestaan käyttää tulo-
rekisterin tietoja esitäytetyissä veroil-
moituksissa ja verokorteissa.

Jos tulosrekisterissä eivät kaikki palk-
katiedot näy, esimerkiksi työttömyysajan 
päiväraha tai tuleva eläke voi jäädä pie-
nemmäksi kuin mitä sen kuuluisi olla.

Terhi Holmström kertoo tulorekiste-
rin tietojen olevan lähes reaaliaikaisia, 
sillä työnantajan on yleensä ilmoitettava 
tiedot maksetuista palkoista tulorekis-

Tulorekisteri 
kertoo palkkasi

Etenkin keikkatyöläisen tai tiuhaan työpaikkaa vaihtavan 
kannattaa tarkistaa palkkatietonsa tulorekisteristä. 

Jos tietoja puuttuu, tuleva eläke voi pienentyä.

T E K S T I :  K I R S I  R I I P I N E N  / /  K U V A :  A N N A L E E N A  R A J A L A

TULOREKISTERIOTE

Tulorekisterin löydät osoitteesta 
vero.fi/tulorekisteri. Siellä voit 
katsella omia tulotietojasi ja myös 
tilata sähköisen tulorekisteriotteen, 
josta näkyvät muun muassa:

  Palkkasuoritukset yhteensä
  Työeläkevakuutusmaksun 
 perusteena olevat tulot
  Työtapaturma- ja ammattitauti-
 vakuutusmaksun perusteena 
 olevat tulot
	Työttömyysvakuutusmaksun 
 perusteena olevat tulot
  Sairausvakuutusmaksun 
 perusteena olevat tulot
  Työntekijän työeläke-
 vakuutusmaksut
  Työntekijän työttömyys-
 vakuutusmaksut
  Työntekijän sairaus-
 vakuutusmaksut
  Ennakonpidätykset
  Lähdeverot

Aloitus vuonna 2019

Tulorekisteriin kerätään palkkatietojen 
lisäksi myös muut ansiotulot sekä luon-
toisedut. Kuluvan vuoden alusta alkaen 
rekisteriin ovat kuuluneet myös eläkkeet 
ja sosiaalietuudet, vaikkapa vanhempain-
raha.

Myös alaikäisten palkkatulot ilmoite-
taan tulorekisteriin, eikä tulojen ilmoit-
tamiselle ole alarajaa. Pienetkin makse-
tut palkkasummat toisin sanoen näkyvät 
rekisterissä.

Vuosikymmenten palkkahistoriaa tulo-
rekisterissä ei pääse selaamaan, sillä palk-
katiedot on kerätty vuoden 2019 alusta 
alkaen. 

Vuokratuloja ja sijoituksista saatuja 
pääomatuloja ei tulorekisteriin ilmoiteta 
eikä niitä sieltä sen takia ole saatavilla.

Jäännösveroja 
ehkäisemään

Onko vakituisessa työsuhteessa olevan 
tarpeellista käydä tarkistamassa työn-
antajan ilmoittamia tuloja? Mitä hyötyä 
siitä on?

Holmström sanoo, että tulorekisterin 
ajantasaiset tiedot auttavat veroprosentin 
tarkastamisessa. Mätkyt voi välttää sillä, 
että korjaa hyvissä ajoin syksyllä loppu-
vuoden ajaksi veroprosenttinsa.

Koko vuoden tulojen arviointi helpot-
tuu, kun tietää tarkkaan kulloiseenkin 
hetkeen asti kertyneet ansiotulot. Uuden 
palkkasumman voi ilmoittaa verottajalle 
Omavero-verkkopalvelussa. 

teriin viiden päivän kuluessa maksuta-
pahtumasta.

Hän sanoo, että työnantajat noudat-
tavat viiden päivän aikarajaa hyvin. Suu-
relta osalta työnantajia tulee tieto lähes 
samaan aikaan, kun palkka näkyy työn-
tekijän tilillä.
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Ilmoita virheistä 
maksajalle

Palkanmaksussa ja palkan ilmoittamisessa 
voi sattua inhimillisiä virheitä. 

Jos tulorekisterin tiedoissa huomaa vir-
heitä tai puutteita, niistä otetaan yhteys 
suoraan palkanmaksajaan. Sen velvolli-
suus on korjata tiedot. Palkanmaksajan 
tekemistä virheistä ei tule korvausvelvoit-
teita palkansaajalle.

Holmström korostaa, ettei ole epäilys-
täkään siitä, etteivätkö vakiintuneet työn-
antajat pyrkisi hoitamaan tietojen ilmoit-
tamisen rekisteriin ajallaan.

Tästä huolimatta hän kehottaa katso-
maan tulorekisterin tiedot ainakin, jos 
vaihtaa usein työnantajaa. Aikaa tarkis-
tukseen menee vain hetki.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun vir-
heestä on ilmoittanut palkanmaksajalle?

”Kun virheestä on ilmoitettu, kannat-
taa seurata, että tieto päivittyy tulore-
kisteriin. Työnantajalla on lain mukaan 
velvollisuus ilmoittaa ja korjata tiedot”, 
Holmström sanoo.

Työnantajalle tulee tietojen ilmoittami-
sen laiminlyönneistä seuraamusmaksuja. 
Jos esimerkiksi tiedot tulevat myöhässä, 
työnantaja joutuu maksamaan myöhäs-
tymismaksuja.

Työnantajien velvollisuuksia valvovat 
esimerkiksi työeläkelaitokset, tapaturma-
vakuuttajat ja Verohallinto. Tulorekiste-
rin virheet voivat siis tulla esiin myös nii-
den valvonnassa. 

Valvojat selvittävät
Holmström sanoo ymmärtävänsä hyvin, 
ettei palkanmaksuprosessi ole yksinker-
tainen juttu. Pienien yritysten, yhdistys-
ten ja kotitalouksien avuksi on tehty mak-
suton palkanlaskentaohjelma Palkka.fi, 
jota käyttämällä kotitalouden palkkatie-
dot siirtyvät automaattisesti tulorekiste-
riin. Muiden pitää valita automaattinen 
tietojen siirto.

Entä jos palkanmaksaja ei ryhdy korjaa-
maan virhettään ja ilmoita palkanmaksuja 
asiallisesti tulorekisteriin? 

”Työntekijällä on tieto hänelle mak-
setusta palkasta ja työnantajasta, joten 
nämä tiedot voi toimittaa niitä tarvitse-
valle taholle. Työnantajan ilmoitus- tai 
maksulaiminlyöntien selvittäminen kuu-
luu työnantajaa valvoville tahoille, esi-
merkiksi työeläkelaitokselle. Sen edusta-
jat selvittävät, millaisia tietoja työnantaja 
ei ole mahdollisesti ole ilmoittanut ja 
mitä maksuja puuttuu.”

Työntekijä voi todistaa saamansa tulot 

palkkalaskelmalla tai tiliotteesta. Palkka-
laskelma on toki huomattavasti parempi, 
sillä siitä näkyvät myös ennakonpidätyk-
set ja bruttopalkka.

Helppo sivusto
Tulorekisterin käyttöön opastetaan ver-
kossa hyvin, myös videolla. Käytännössä 
asiointi kulkee seuraavasti:

 Tulorekisteri.fi-sivustolle pääsee kirjau-
tumaan verkkopankkitunnuksilla tai mobii-
livarmenteella. Kirjautumisen jälkeen klika-
taan asioi yksityishenkilönä -kohtaa, jonka 
jälkeen pääsee hakemaan omia tietoja.

 Sivustolle tulevat näkyville vuosipainik-
keet kolmelle vuodelle, kuluvan vuoden 
lisäksi kahdelle edelliselle. Niitä klikkaa-
malla pääsee katsomaan kunkin vuoden 
palkkatietoja. Ilmoitettuja tietoja voi tarkas-
tella esimerkiksi maksajan mukaan.

 Tulorekisteriotteen voi myös tilata. 
Kuluvalta vuodelta otteessa ovat mukana 
palkka- ja etuustiedot. Kahdelta edelliseltä 
vuodelta siinä näkyvät vain palkkatiedot.

 Otteen pääsee lataamaan talteen 
koneelle, kunhan odottaa sen muodostu-
mista. Siihen menee aikaa kymmenisen 
minuuttia. 

”Tulorekisterin tie-
dot ovat lähes reaa-
liaikaisia, sillä työn-
antajan on yleensä 
ilmoitettava tiedot 
maksetuista pal-
koista tulorekiste-
riin viiden päivän 
kuluessa maksuta-
pahtumasta”, sanoo 
Terhi Holmström, 
tulorekisteriyksikön 
johtaja Verohallin-
nosta.

MIHIN TULOREKISTERIN 
TIETOJA KÄYTETÄÄN?
Kela:
 Asumistuki
 Työttömyysetuudet
 Toimeentulotuki
 Vanhempainpäiväraha
 Peruspäiväraha
 Opintotuki

Verohallinto:
 Esitäytetty veroilmoitus
 Verokortti

Vahinkovakuutusyhtiöt:
 Ansionmenetyskorvaus liikenne- 
vahingosta tai työtapaturmasta

Työllisyysrahasto:
 Työttömyysvakuutusmaksut
 Aikuisopiskelijan etuudet

Työeläkelaitokset:
 Työeläkeote
 Eläkepäätökset

Työttömyyskassat
 Ansiopäiväraha
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Suvi Mähönen muutti Espoosta Lappiin ja 
perusti hevosmatkailuyrityksen. Tilalta näkyy 
komea maisema Pikku Laenlammelle ja Laen-
lammen vaaralle. ”Tämä Surakka on 13-vuotias 
vuonohevostamma, joka rakastaa vaellusretkiä 
asiakkaiden ja toisten hevosten seurassa. 
Yksinään se osaa olla myös jääräpäinen”, 
Mähönen kertoo. Norjalainen rotu kasvattaa 
paksun talvikarvan, joka sopii mainiosti -20 
asteen pakkasiin.
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KOVIN MONI EI USKONUT ideaan, kun pa-
rikymppinen Suvi Mähönen kertoi pe-
rustavansa hevosmatkailuyrityksen kes-
kellä pahinta koronaepidemiaa. Äitikin 
toppuutteli. Onneksi Lapin TE-toimisto 
uskoi. 

”Olin tehnyt ammattikorkeakouluo-
pinnoissani liiketoimintasuunnitelman 
kuvitteelliselle kotieläinpihalle, josta sil-
loin haaveilin”, kertoo tuore yrittäjä Suvi 
Mähönen. Haavetta tuki viime vuoden lo-
pulla puolison kanssa hankittu Laenlam-
men tila Tiaisen kylästä, noin 60 kilomet-
riä Rovaniemen keskustasta pohjoiseen. 
Kotieläimiä tilalla ei tosin ollut. 

Tila hankittiin, kun Mähönen osti puo-
lisonsa kanssa Kuulas-hevosen, jota ei 
haluttu laittaa kaupunkitalliin. Pian sen 
jälkeen Mähösen eläkeikää lähestyvä en-
tinen esimies otti yhteyttä ja kysyi, ha-
luaisiko Kuulas seurakseen jonkin hänen 
hevosistaan. Pian hevosia oli tilalla kah-
deksan ja liiketoiminnaksi muotoutui he-
vosmatkailu. 

Tilan ja hevosten hankintaa oli jo edel-
tänyt muutto ruuhka-Suomesta Napapii-
rin pohjoispuolelle, jossa Mähönen opis-
keli luonto-ohjaajaksi. 

Yrityksen perustamista Mähönen ei 
ole pitänyt vaikeana, ja starttirahakin oli 
tuttu jo koulusta. Paperitöitä toki riitti 
pelastussuunnitelman laatimisesta yrit-

täjän vakuutusten selvittämiseen. Face-
bookin yrittäjäryhmät osoittautuivat pe-
lastukseksi, kun piti valita kirjanpitäjä ja 
ymmärtää mitä tarkoittaa tositeperustei-
nen laskutus. 

Arki omaan 
hallintaan 

Laenlammen tilan päätuote on opastettu 
maastovaellus hiljaisessa luonnossa. Val-
miina retkipaketteina on 
tarjolla esimerkiksi nel-
jän tunnin vaarojen valloi-
tus, parin tunnin yöttömän 
yön vaellus ja ratsastus-
retki aloittelijoille. Lisäksi 
tarjolla on pienimuotoista 
majoitusta ja mahdollisuus 
valokuvauttaa itsensä eläin-
ten kanssa. Hevosten lisäksi 
tilalla on koiria ja lampaita. 

”Olisin niin halunnut nuorena heppa-
tyttönä rippikuvaankin hevosen kanssa, 
että päätin nyt tehdä sen mahdolliseksi 
muille”, kertoo myös valokuvaajan koulu-
tuksen hankkinut Mähönen. Ensimmäiset 
laskunsa hän lähetti 15-vuotiaana valo-
kuvauskeikoista, silloin laskutuspalve-
lun kautta. 

Suvi Mähösellä ei ole suvussa yrittä-
jiä, mutta oman arjen rakentaminen on 

aina ollut tärkeää. Se, että saa itse päät-
tää, millaisia työpäiviä tekee. Koulun 
ohessa hän teki toiminimiyrittäjänä muun 
muassa somemarkkinointia ja polttopii-
rustuksia kuksiin, puusta koverrettuihin 
juoma-astioihin. ”En uskaltanut perustaa 
heti osakeyhtiötä, koska pelkäsin, etten 
saisi myöhemmin starttirahaa”. 

Näin ei kuitenkaan ole, vaan starttira-
haa voi saada myös siirtyessään osa-ai-
kaisesta yrittäjästä täysipäiväiseksi 

yrittäjäksi. Osa-aikaiseen 
yritystoimintaan sitä ei saa. 

Yritysvalmentajan 
luottamus 

”Starttiraha on ollut aivan 
älyttömän iso apu”, Mähö-
nen kiittelee. ”Sen ansiosta 
minun ei ole tarvinnut mak-
saa itselleni palkkaa, vaan 

olen voinut käyttää kassavirran inves-
tointeihin.”

Tuore yrittäjä kehuu vuolaasti myös 
TE-toimiston (työ- ja elinkeinotoi-
misto) kautta saamaansa yritysvalmen-
nusta: ”Vähintään yhtä tärkeää kuin liike-
toimintasuunnitelmassa avustaminen oli 
se, että joku uskoi ja luotti ideaani ja sii-
hen, että saan sen onnistumaan.” Yritys-
valmentaja kävi Laenlammen tilalla ensin 

Nappiajoitus 
hevosvaelluksille

Starttiraha on ollut Suvi Mähöselle iso apu, mutta 
vähintään yhtä tärkeää oli yritysvalmentajan usko liikeideaan. 

Nuorella naisella on nyt Lapissa tuore yritys, Laenlammen hevostila. 
Millaiseen yritykseen sinä haluaisit hakea starttirahaa?

T E K S T I :  K A T R I  I S O T A L O  / /  K U V A T :  S U V I  M Ä H Ö N E N

STARTTIRAHAN 
ANSIOSTA 

TILAN TULOJA 
VOI KÄYTTÄÄ 

INVESTOINTEIHIN.

F
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STARTTIRAHA TARJOAA yrittäjälle taloudellista 
turvaa yritystoiminnan aloitukseen. Startti-
rahaa voi saada yrityksen perustava hen-
kilö riippumatta siitä, onko hän esimerkiksi 
työtön vai siirtyykö hän yrittäjäksi palkka-
työstä. 

Starttirahaa voi saada myös siirtyessä 
osa-aikaisesta yrittäjästä päätoimiseksi yrit-
täjäksi. Samoin sitä voi saada tilanteessa, 
jossa ryhtyy omistajaksi ja täysipäiväiseksi 
työntekijäksi olemassa olevaan yritykseen 
– tai perustaa yrityksen yhdessä muiden 
kanssa. Starttiraha on siis yrittäjälle, ei yri-
tykselle, myönnettävä tuki.

Starttirahaa ei makseta, jos henkilö saa 
samalta ajalta palkkaa tai eläkettä. Myös 
esimerkiksi maksuhäiriöt tai verovelat voi-
vat estää starttirahan saamisen. 

Starttirahan saamisen edellytyksenä on, 
että yrityksellä on mahdollisuudet kannat-
tavaan yritystoimintaan. Lisäksi starttirahan 
myöntävä työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toi-
misto) tarkistaa, ettei perustettava yritys 
toimi alalla, jossa on jo ylen määrin paikal-
lista tarjontaa. Yritys ei myöskään saa olla 
perustettu ennen starttirahan hakemista. 
Tämä voi tulla tuoreelle yrit-
täjälle ikävänä yllätyksenä. 

Starttiraha vastaa suu-
ruudeltaan peruspäivä-
rahaa ja on vuonna 2021 
noin 33,80 euroa päiväs-
sä eli noin 700 euroa kuu-
kaudessa. Jotta starttiraha 
voidaan myöntää, hakijal-
ta vaaditaan liiketoiminta-
suunnitelma ja kannatta-
vuuslaskelma. Tuki on siis harkinnanva-
raista. 

Neuvoja muun muassa liiketoimintasuun-
nitelman tekemiseen saa TE-toimistojen 
aloittavan yrittäjän palveluista, uusyritys-
keskuksista tai kunnallisista tai seudullisis-
ta kehittämisyhtiöistä.  

Starttirahaa myönnetään kuuden kuu-
kauden jaksoissa enintään 12 kuukaudek-
si. Myönnettyä tukea haetaan kuukausittain 
TE-toimistolta. Korona-aikana starttirahaa 
on voitu myöntää vuoden 2020 puolella 
aloittaneille yrittäjille yhteensä 18 kuukau-
den ajalle, mikäli siihen on koronaepide-
miasta johtuva perusteltu syy. 

Starttiraha auttaa 
yrittäjän alkuun

FAKTA

STARTTIRAHA

vastaa suuruudeltaan 
peruspäivärahaa ja on 

vuonna 2021 noin 33,80 euroa 
päivässä eli noin 700 euroa 

kuukaudessa.

PALKKATÖISTÄ SIIRRYTÄÄN YHÄ 
USEAMMIN YRITTÄJÄKSI

Starttiraha voidaan jossain tapauksissa 
myöntää henkilöille, joilla on aiempaa yrit-
täjyyskokemusta, mutta pääasiassa saajat 
ovat yrittäjinä ensikertalaisia. 

Iältään starttirahan saajat ovat 2000-lu-
vulla olleet keskimäärin hieman yli 36-vuo-
tiaita. Ikärajoja starttirahajärjestelmässä ei 
ole. Miehiä on saajista hitusen enemmän 
kuin naisia. Yli puolella on vähintään alempi 
korkeakoulututkinto. 

Kun starttirahajärjestelmä otettiin 1980-lu-
vulla käyttöön, se oli tarkoitettu 
työttömille työnhakijoille. Viime 
vuosina työttömien osuus start-
tirahan hakijoista on ollut keski-
määrin noin puolet, mutta vuo-
sittainen vaihtelu on ollut melko 
suurta. Työttömien ja opiskelijoi-
den osuus on kuitenkin laskenut 
selvästi. Vastaavasti palkkatyöstä 
yrittäjäksi siirtyneiden määrä on 
kasvanut. Ennen koronaa start-

tirahan saaneista lähes yhtä moni oli ollut 
palkkatyössä kuin työttömänä. 

”Nuorten starttirahayrittäjien määrä on 
jonkin verran lisääntynyt viime vuosina, ja 
osa-aikaisista yrittäjistä yhä useampi on 
laajentanut toimintaansa starttirahalla ko-
koaikaiseksi”, kertoo neuvotteleva virkamies 
Tiina Oinonen työ- ja elinkeinoministeriön 
Alueet ja kasvupalvelut -osastolta.

UUSIA YRITYKSIÄ SYNTYY 
ENITEN PALVELUALALLE
Noin viidennes kaikista Suomessa perustet-
tavista yrityksistä perustetaan starttirahan 

avulla. Starttirahan saajien tärkeimmät mo-
tivaatiotekijät yrittäjäksi ryhtymiselle ovat 
työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selvitys-
ten mukaan

  halu luoda itselleen työpaikka 
 (62 % vastaajista)
 vapaus ja itsenäisyys työelämässä 
 (53 %) 
 sekä oman ammattitaidon ja 
 koulutuksen hyödyntäminen (37 %). 

Yritysten eloonjäämisaste on ollut valtakun-
nallisen starttirahaselvityksen mukaan kor-
keampi starttirahaa saaneissa yrityksissä 
kuin niissä, joissa starttirahaa ei ole haettu 
tai saatu. Eniten starttirahayrityksiä peruste-
taan palvelualoille, viime vuosina erityisesti 
kuluttajapalveluihin.

Suurin osa starttirahalla perustetuista yri-
tyksistä on yhden hengen yrityksiä, ja suurin 
osa myös jää pieniksi.

”Starttirahalla aloittaneille yrityksille on 
joillakin alueilla tarjolla Startti Plus -palvelu, 
jolla pyritään vahvistamaan muun muassa 
yrityksen markkinointiosaamista”, Tiina Oi-
nonen kertoo. Kasvua siis toivotaan. 

ENTÄ JOS YRITYS 
EI MENESTY?
Starttirahaa voi saada vain päätoimiseen 
yritystoimintaan. Starttirahayrittäjä ei siis voi 
tehdä samaan aikaan palkkatöitä, vaikka 
oma yritys ei työllistäisikään täysipäiväisesti 
tai rahat eivät riittäisi elämiseen. 

Mikäli starttirahaa saanut yrittäjä lopettaa 
yritystoiminnan starttirahakaudella, starttira-
han maksatus päättyy, mutta jo saatua start-
tirahaa ei joudu maksamaan takaisin.

Päätoimisella yrittäjällä ei ole oikeutta 
työttömyysetuuteen, mikäli yritystoimin-
taa ei lopeteta kokonaan. Jos yritystoimin-
nan aloittaa työttömänä ollessaan, oikeus 
työntekijän työttömyysetuuteen säilyy neljä 
kuukautta, kunhan yrittäjä on ilmoittautunut 
työttömäksi työnhakijaksi. Tämä muutos tuli 
lakiin vuonna 2018. H

STARTTIRAHA 
ON TUKI YRIT-

TÄJÄLLE, EI 
YRITYKSELLE. 
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LISÄTIETOA STARTTIRAHASTA:
 te-palvelut.fi -> aloittavan 
 yrittäjän palvelut 
 suomi.fi/yritykselle 
 Starttiraha ja rekrytointiosaaminen  
 yrittäjyyden ja yritystoiminnan 
 tukena/ TEM, selvitys 2020

APUA YRITTÄJÄN TALOUSVAIKEUKSIIN:
 talousapu.fi. 

yrityksen perustamisvaiheessa ja sitten 
ensimmäisen kuuden kuukauden startti-
rahakauden jälkeen. Haaveissa on saada 
lisätukea vielä yrityksen kasvattamiseen. 

Suunnitelmissa on paitsi laajentaa ma-
joituspalveluja myös kehittää hiljaisten 
aikojen tueksi virtuaalihevosmatkailua. 
Siihen Mähönen on saanut jo Business 
Finlandin innovaatiosetelin.

Loka-marraskuu ja toukokuu ovat 
Lapin matkailussa tunnetusti hiljaisia. 
Laenlammen tilan töiden lisäksi Mähö-
nen tarjoaa edelleen somemarkkinointi-
palveluja ja tekee kuksiin polttopiirustuk-
sia. Puolison vakituinen palkkatyö tilan 
ulkopuolella varmistaa, että eläimille ja 
tilanomistajille riittää ruokaa hiljaisem-
pinakin aikoina. Tilalla puoliso Valtteri 
Männikkö vastaa alueiden hoidosta ja 
vetää muun muassa rekiretkiä.

Kesä myytiin 
loppuun

Laenlammen ensimmäinen kesä täytti 
yrittäjän toiveet: kaikki tarjolla olleet 
vaellukset myytiin. Päämarkkinointika-
navia ovat Instagram ja Tiktok, sillä suu-
rin osa asiakkaista 20–40-vuotiaita naisia.  
”Sellaisia, jotka ovat ratsastaneet lapsuu-
dessaan ja sitten heidän miehiään, jotka 
eivät ole ratsastaneet koskaan.” Jonkin 
verran tilalla on käynyt myös paikallisia, 
mutta pääkohderyhmä ovat matkailijat. 

Epäilyistä huolimatta Suvi Mähösen 
yrityksen perustaminen osui oivalli-
seen aikaan. Kotimaan matkailu on he-
rännyt Lapissa uuteen kukoistukseen ja 
kotimaisten matkailijoiden uskotaan pa-
laavan Lappiin jatkossakin. Myös mat-
kailun kansainväliset trendit, kuten kai-
puu puhtaaseen luontoon 
ja hiljaisuuteen, tukevat 
hevosvaelluksia. Rovanie-
men seudulla ei ole Mähö-
sen mukaan kuin yksi kil-
paileva vaellustalli ja koko 
Lapissakin vain muutama.

Tarkoitus on laajentaa 
markkinointia myös ulko-
maisille matkailijoille ja 
palkata ensimmäinen työn-
tekijä ehkä jo tämän vuo-
den puolella, jos kansainvälinen mat-
kailu elpyy. 

Junantuomat 
yrittäjät

Espoolaislähtöinen Suvi Mähönen ja 
hänen turkulainen puolisonsa eivät ole 
poikkeus Lapin yrittäjäkunnassa, tietää 

Ritva Tauriainen Lapin työ- ja elinkei-
notoimistosta.   

Matkailualalla työt ovat tunnetusti kau-
siluontoisia, ja Lapin hiihtokeskuksissa 

on kamppailtu työvoiman 
saatavuuden kanssa vuosi-
kymmeniä. TE-toimistossa 
on havaittu, että moni käy 
kolme vuotta sesonkitöissä 
ja miettii sitten, mitä tekee. 
Osa ei enää palaa pohjoi-
seen, mutta osa palaa työn-
tekijöiksi ja osa jatkaa töitä 
yrittäjänä. Uusien yrittäjien 
määrää on Lapissa lisännyt 
myös eräopaskoulutus. 

Ennen koronaa Lapin hiihtokeskuksissa 
perustettiin runsaasti yrityksiä erityisesti 
ohjelmapalvelualalle. Se on kärsinyt eni-
ten ulkomaisesta matkailijakadosta. Sen 
sijaan esimerkiksi siivoojista, kokeista ja 
tarjoilijoista on pulaa. ”Koko ajan pitää 
seurata, millä alalla yrityksiä on jo riittä-
västi ja millaisia kaivataan lisää”, Ritva 
Tauriainen toteaa. 

VIRTUAALI-
VAELLUKSET 

TOISIVAT 
ASIAKKAITA 
HILJAISIIN 
KAUSIIN. 

Kaikki Pohjois-Suomen yrittäjät eivät 
toki ole junantuomia, vaan suurin osa 
yrityksistä on paikallisten perustamia. 
Kuten muuallakin Suomessa, myös La-
pissa yrittäjäksi siirrytään yhä useammin 
palkkatöistä. ”Moni starttirahan saanut 
on todennut, ettei olisi uskaltanut hy-
pätä palkkatöistä yrittäjäksi ilman sitä”, 
Tauriainen kertoo. H

Tilan hevoset asuvat pihattotallissa ja ulkoilevat niin paljon kuin haluavat. Mähösen 
ensimmäinen oma hevonen on 2-vuotias ori Kuulas. Se on jo totutellut kärryjen 
vetoon ja ensi vuonna tutustutaan myös satulan kantamiseen. ”Kuulaksesta tulee 
ratsu, ja ehkä myös jalostustöihin sopiva siitosori”, Suvi Mähönen sanoo.
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Poimi parhaat verovinkit
koulutuksista!

Tule mukaan suosittuihin verotuksen ja kirjanpidon koulutuksiimme.  
Veronmaksajien järjestämät koulutukset on suunnattu erityisesti taloushallinnon asiantuntijoille, 
kirjanpitäjille ja tilintarkastajille sekä yrityksen omistajille ja heitä avustaville asiantuntijoille. 
Webinaarien hinnat alkaen 190 € + alv.

Katso lisää verkossa: veronmaksajat.fi/koulutus 

Täältä mukaan: 
veronmaksajat.fi/koulutus

27.1. Yritysverotusta kirjanpitäjille 
 Ajankohtaiset asiat ja toistuvasti eteen tulevia   
 tuloverotuksen pulmakohtia
15.2. Erityisalojen matkakulut verotuksessa 
 Työmatkakustannusten korvauksiin liittyviä   
 ongelamkohtia nk. erityisaloilla ja liikkuvassa   
 työssä
16.2. Kansainvälinen arvonlisäverotus 
 Arvonlisäverotusta EU-kaupasta!
1.3. Irtautumisvaiheen varojenjaon    
 verosuunnittelu
15.3. Kiinteistöjen arvonlisäverotus
29.3. Kuolinpesän verosuunnittelu

31.3. Vuosilomapalkkalaskennan erityistilanteet
6.4.  Osakeyhtiön purkaminen – menettely ja   
 verosuunnittelu
20.4. Edustusmenot arvonlisäverotuksessa
26.4. Omistus- ja yritysjärjestelyt osakeyhtiössä
5.5. Yrittäjän veropäivä
17.5. Pääomapalautukset verotuksessa
18.5.  Henkilökuntaedut verotuksessa
24.5. Ostojen arvonlisäverotus
31.5.  Osingonjaon verosuunnittelun erityistilanteet
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Jalkapallofani perusti museon

KATJA WEILAND-SÄRMÄLÄ
TAIDEHISTORIOITSIJA JA
ESINETUTKIJA
PALAUTE@TALOUSTAITO.FI
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SUOMALAINEN Jere Virtanen on 
kerännyt yli 30 000 esinettä, 
jotka liittyvät englantilai-
seen valioliigaseura Manches-
ter Unitediin. Hän on luonut 
niille Helsinkiin yksityismu-
seon noin 200-neliöiseen ti-
laan, jota hän kutsuu nimellä 
Helsinki Red Room. 

Astuessani sisälle huomaan 
heti saapuneeni urheilupy-
hättöön. Käytävän seinät ovat 
täynnä pelaajien kuvia nimi-
kirjoituksineen. Yksi huone on 
täynnä vitriinejä, toinen huone 
on eräänlainen kotikatsomo-
tila. Eräs huone on varattu 
Manchester United -aiheisten 
podcast-lähetysten tekemi-
seen. Saman katon alla toimii 
myös varasto ja Virtasen vai-
kuttajamarkkinointiin ja spon-
sorointiin keskittynyt yritys.

Futiskeräily sai alkunsa, 
kun Virtanen alle kymmen-
vuotiaana osti Puumalan to-
rilta David Beckhamin peli-
paidan. Aktiivinen harrastus 
alkoi kuitenkin hieman myö-
hemmin, vaikka jo ensimmäi-
set kesätyörahat toki oli käy-
tetty seuran tuotteisiin. Nyt 
kokoelmassa on valtava määrä 
Manchester United -esineitä 
fanituotteista valokuviin, ni-
mikirjoituksiin, pelipaitoihin 
ja otteluohjelmiin.  Ajallinen 
skaala ulottuu seuran syntyhis-
toriasta nykypäivään. 

Virtanen sanoo, että pelaa-
jan päällä ollut paita on erään-
lainen ”ultimaattinen esine”. 
Halutessaan voi ajatella pai-
taan tarttuneen välähdyksen 
kyseisen pelin hetkistä ja on-
nistumisista. ”Sen lähemmäksi 
historiallista hetkeä ei keräi-
lyesineen kautta pääse.”

Stadionin 
kotipenkit

Virtasta kiinnostavat erityi-
sesti esineet, jotka linkittyvät 
sekä Manchester Unitediin 

että Suomeen. Hän on vaih-
dellut esineitä toisten keräili-
jöiden kanssa ja pitää tietyillä 
avainsanoilla jatkuvasti hakuja 
päällä erilaisiin huutokauppoi-
hin.

Esineitä voi löytyä jonkun 
keräilijän jäämistöä myyvästä 
erikoishuutokaupasta. Hyviä 
löytöjä voi myös tehdä taval-
lisista perushuutokaupoista, 
joissa urheilukeräilijät har-
vemmin vierailevat.  Niissä 
esineiden arvioija ei välttä-
mättä ole urheilutuotteiden 
asiantuntija. 

Virtasen kokoelma on epäi-
lemättä varsin arvokas. Se si-
sältää harvinaisuuksia, kuten 
esineistöä, joka liittyy len-
to-onnettomuudessa meneh-
tyneeseen lupaavaan nuoreen 
pelaajaan Duncan Edwardsiin 
– sekä aidot Old Trafford -sta-
dionin pelaajien kotipenkit.

Virtanen kertoo säilyttä-
neensä kaikki esineiden han-
kintaan liittyneet dokumentit.  
Lisäksi kaikki esineet tarinoi-
neen ovat luokiteltuina hänen 
päässään. Kertoessaan tari-
noita esineistään museossaan, 
sosiaalisen median kanavis-
saan ja podcasteissaan hän 
tekee seuran historiaa ja filo-
sofiaa tutuksi ihmisille. 

Keräilijästä julkkis

Virtanen ja hänen puolisonsa 
odottavat lasta. Tulevan jäl-
kikasvunsa Virtanen koettaa 
kasvattaa seuran väreihin. 
Hän toteaa, että on lopulta 
sama, mistä lapsi innostuu. 
”Kunhan se ei ole Liverpool 
tai Leeds”, hän jatkaa pilke 
silmäkulmassa. Nuo joukku-
eet ovat Manchester Unitedin 
pahimmat arkkiviholliset. 

Keräilyn myötä Virtanen 
on luonut verkostoja ympäri 
maailmaa paitsi faneihin, 
myös toisiin keräilijöihin.  Li-
säksi hän on tutustunut seu-
ran entisiin ja nykyisiin pelaa-
jiin kuten Brian Robsoniin ja 
Ben Thornleyyn sekä pelaa-
jien lähipiiriin. 

Virtasesta itsestäänkin on 
tullut urheilupiireissä erään-
lainen julkkis. Esimerkiksi 
amerikkalainen uutiskanava 
CNN on haastatellut häntä. 
Brittiläinen jalkapalloon eri-
koistunut elokuvatuottaja 
John Gubba on parhaillaan 
tekemässä dokumenttia Vir-
tasesta. 

Jere Virtasta kuunnellessa 
käy ilmi, että seuraa ja keräi-
lijää on vaikea erottaa toisis-
taan.  ”Seurasta on tullut suuri 
osa sitä, mitä olen”, Jere ana-
lysoi. Vuosien saatossa myös 
Virtasen työ ja keräilyharras-
tus ovat alkaneet kohdata yhä 
useammalla tasolla. ”On jo vai-
kea tehdä selkeää eroa niiden 
välille”, hän toteaa tyytyväi-
senä. Ehkäpä se on joka keräi-
lijän unelma? H

Kokoelman pelipaidoista osa 
on päässyt seinälle, mutta 
valtaosa odottaa varastohuo-
neessa. Wes Brownin paita, 
jota Jere esittelee, on ollut 
Brownin päällä mestareiden 
liigan ottelussa.

Helsinki Red Room

Museon nimi tulee Manchester 
Unitedin väreistä. ManU perus-
tettiin vuonna 1878 ja se oli al-
kujaan rautatieyhtiön työnteki-
jöistä koostuva jalkapalloseu-
ra. Seuran kannattajajäseniä 
on Suomessa noin 600–700. 
Epävirallisia kannattajia on 
huomattavasti enemmän. 

KUVA: LEENA LOUHIVAARA
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S- JA K-RYHMÄLLÄ ON ollut kanta-asiakas- 
ohjelmat jo pitkään. Lidlin kanta-asiakas-
ohjelma Lidl Plus julkaistiin vasta viime 
vuoden heinäkuussa. Lidlin kaupallisen 
johtajan Mikko Forsströmin mukaan 
moni kuluttaja oli toivonut kanta-asia-
kasohjelmaa Lidliltä.  

”Halusimme palvella asiakkaita pa-
remmin, ja kun tuli mahdollisuus digi-
taaliseen korttiin, näimme, että nyt oli 
oikea aika tuoda kanta-asiakasohjelma”, 
Forsström kertoo.

Lidl Plus -ohjelmassa ei ole fyysistä 
kanta-asiakaskorttia lainkaan, vaan ku-
luttaja lataa kännykkäänsä Applen tai 
Googlen kaupasta sovelluksen, jonka 
avulla hän voi kerätä etuja ja alennuk-
sia. Myös K:ssa ja S:ssä on kehitetty omat 
K-Plussa- ja S-mobiili-sovellukset, joista 
omia ostoja ja bonuskertymää voi reaa-
liaikaisesti seurata.

K- ja S-ryhmällä on ollut jo pitkään kanta-asiakas- 
ohjelmat, joiden avulla kuluttaja saa ostohyvitystä 
kauppareissultaan. Lidl esitteli vuosi sitten oman 

kännykässä toimivan bonussovelluksensa. 
Miten paljon etukortteja vinguttelemalla 

voi hyötyä?

T E K S T I :  O U T I  A I R A K S I N E N  / /  K U V A T :  I S T O C K P H O T O  J A  K A U P A T

Etuja
ostoskoriin

Aivan kuten S:ssä ja K:ssa, myös Lid-
lissä ostokset kerryttävät ostohyvitystä 
– eli käytännössä asiakas saa osan ostok-
siin käyttämistään rahoista takaisin os-
tokuponkeina tai bonusrahana, jota voi 
käyttää tulevien ostosten maksamiseen. 

”Normaalikuukausina pystyy saa-
maan jopa 6 prosenttia ostoksista ostos-
rahana takaisin. Lokakuussa meillä oli 
tuplabonus, jolloin sai jopa 12 prosent-
tia ostoksiin käytetystä rahasta takaisin”, 
Forsström kertoo.

Lidlin kanta-asiakasohjelma sitouttaa 
kuluttajaa tehokkaasti, sillä ansaitut bo-
nuskupongit pitää hyödyntää Lidleissä 
jo kymmenen päivän kuluessa, ettei-
vät ne happane. Sen sijaan esimerkiksi 
S-ryhmässä maksetut bonukset eivät 
välttämättä vanhene lainkaan ja myös 
K-ryhmän Plussa-raha on voimassa 13 
kuukautta. 
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Satoja euroja
ostohyvitystä

Useimmiten kuluttaja valitsee ruoka-
kaupan sen perusteella, mikä kauppa si-
jaitsee sopivasti hänen kulkureittiensä 
varrella. Siellä, missä ostoksia joka ta-
pauksessa tekee, kannattaa kuitenkin liit-
tyä kanta-asiakkaaksi, jos haluaa säästöä 
ja etuja. Kanta-asiakkuus voi tuoda satoja 
euroja ostohyvitystä vuodessa. 

Esimerkiksi S-ryhmä maksoi vuonna 
2020 omistaja-asiakkailleen bonusta 358 
miljoonaa euroa eli yli mil-
joona euroa päivässä. 

”Ostoksensa keskittävä 
asiakasomistaja sai meiltä 
keskimäärin miltei 800 
euroa rahana ja euromää-
räisinä hyötyinä takaisin”, 
S-ryhmän Asiakasomista-
ja-konseptin liiketoimin-
tavastaava Minna Ojala 
kertoo. 

Ruokakauppaketjujen kanta-asiakasoh-
jelmat ovat monelta osin aika samanlai-
sia, mutta niissä on myös eroja. Jäsenyys 
yhdessä ohjelmassa ei sulje toisia pois. 
Niinpä vaikka kanta-asiakasohjelmien 
ideana on kannustaa asiakkaita keskit-
tämään ostoksiaan johonkin kaupparyh-
mittymään, moni suomalainen on kaik-
kien kolmen ohjelman jäsen. 

Miljoonat suomalaiset keräävät etuja 
kanta-asiakasohjelmista. K-Plussa-ohjel-
maan kuuluu noin 3,3 miljoonaa suoma-
laista. S-Etukorttilaisia on reilut 3,8 mil-
joonaa suomalaista ja Lidl Plus -sovellus 
on ehditty ladata jo yli miljoonan suoma-
laisen kännykkään.

S perii ainoana
jäsenmaksun

Ruokakauppojen kanta-asiakasohjelmat 
ovat ilmaisia lukuun ottamatta S-ryh-
mää, jonka ohjelmaan liittyminen edel-
lyttää osuuskaupan jäseneksi liittymistä. 
Asiakasomistajaksi pääsee, kun maksaa 
osuuskuntaan sadan euron osuusmaksun, 
joka palautetaan asiakasomistajan ero-
tessa jäsenyydestään. Tosin jo 20 euroa 
maksamalla pääsee jäseneksi, jolloin lop-
puosan jäsenmaksusta voi maksaa myö-
hemmin kertyvillä bonuksilla.

S-ryhmän kanta-asiakasohjelma on 
muutenkin erilainen, sillä osuustoimin-
ta-aatteen mukaisesti kanta-asiakasoh-
jelmaan liittyessään asiakkaasta tulee 
osuuskaupan omistaja, joka voi saada bo-
nusten lisäksi rahaa myös muuta kautta. 
S-ryhmä muodostuu SOK:sta ja 19 osuus-

LIDLIN BONUS- 
KUPONGIT 

PITÄÄ KÄYTTÄÄ JO 
KYMMENEN PÄIVÄN 

KULUESSA.

S-RYHMÄN 
ASIAKASOMISTAJAKSI 
PÄÄSEE SADAN EURON 

MAKSULLA.

kaupasta. 
”Osuuskaupalla ei ole muita omistajia 

kuin asiakasomistajat. Jos osuuskaupalta 
tulee positiivinen tulos, ensin katsotaan, 
pitääkö tehdä investointeja ja kehittää 
palveluja. Jos niiden jälkeen jää jakokel-
poista ylijäämää, se voidaan osuuskau-
pan päätöksellä maksaa asiakasomistajille 
osuusmaksun korkona tai ylijäämäpalau-
tuksena. Esimerkiksi viiden prosentin 
korko on viisi euroa tasaisesti kaikille ky-
seisen osuuskaupan osuusmaksun mak-
saneille asiakasomistajille”, Minna Ojala 

sanoo.
Ylijäämänpalautus on 

kuin vuosibonus, joka mää-
räytyy asiakasomistajan ko-
titalouden omasta osuus-
kaupastaan edellisvuonna 
tekemien ostojen mukaan. 
Se palautetaan asiakasomis-
tajille bonuksen ja muiden 
etujen lisäksi. 

”Ylijäämänpalautus vas-
taa osinkojen jakoa ja se voi olla merkit-
täväkin summa. Osuuskauppa tekee siitä 
kunkin tilikauden jälkeen päätöksen. Se 
jaetaan yleensä keväällä tilinpäätöksen 
valmistuttua, Ojala sanoo. 

Siinä, missä Lidlin kanta-asiakasohjel-
man saa käyttöön kännykän sovelluskau-
pasta, K:n ja S:n kanta-asiakasohjelmiin 
voi liittyä verkossa. S-ryhmän asiakas- 
omistajaksi voi liittyä myös Prismojen yh-
teydessä olevissa palvelupisteissä. 

K:n Plussa-korttiin ja S-Bonukseen voi 
liittää perheenjäseniä, jolloin kaikkien os-
tokset kerryttävät kotitalouden ostohyvi-
tystä. Lidlin ohjelmassa tämä ei onnistu.

”Etusovelluksemme on toistaiseksi jo-
kaiselle henkilökohtaisesti käytettävänä 
oleva ohjelma”, Mikko Forsström sanoo.

Pääsääntöisesti kanta-asiakasohjel-
miin liittyminen edellyttää niihin liitty-
viltä pääjäseniltä täysikäisyyttä. 

Palkkioportaat 
kannustavat keskittämään

Bonuksia tai plussaa saa kerättyä etukor-
teilla tai nykyisin myös digitaalisesti. Esi-
merkiksi Lidlissä bonusten kerääminen 

 Miten kauppa hyödyntää kanta-
asiakasohjelmista keräämiään tietoja? 
Entä mitä hyötyä näistä tiedoista voi 
olla asiakkaalle? Lue juttu osoitteesta 
taloustaito.fi
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onnistuu vain näyttämällä mobiilisovel-
luksessa olevaa QR-koodia kassan vie-
ressä olevaan lukijaan. 

Sekä S:llä että K:ssa etukortit saa kyt-
kettyä myös Mobile Pay -sovellukseen, 
jolla voi sekä maksaa että kerätä osto-
hyvityksiä. K:ssa plussakortin voi liittää 
myös omaan maksukorttiinsa, jolloin 
erillistä korttia ei tarvita. 

”Kun käytät pankki- tai luottokorttia, 
Plussa-ohjelma tunnistaa tapahtuman au-
tomaattisesti”, K-Plussa-ohjelmasta vas-
taava johtaja Toni Jarimo Keskosta kertoo. 

●  K-Plussa-ohjelmassa yksi ostoeuro 
kerryttää yhden plussapisteen ja 1 000 
plussapisteellä saa käyttöönsä 5 euroa 
ostosrahaa. Yli 350 euron kuukausios-
toksista alkaa kuitenkin progressio, joka 
kerryttää plussapisteitä nopeammin. 
Maksimimäärän plussaa saa, kun os-
tokset ovat vähintään 1 500 euroa kuu-
kaudessa. Tällöin plussarahaa kertyy 75 
euroa kuukaudessa. 

●  S-ryhmässä palautusta saa 0–5 pro-
senttia ostoistaan riippuen siitä, mille 
bonusportaalle asiakas pääsee. Viiden 
prosentin palautus edellyttää vähintään 

900 euron kuukausiostoja. 
●  Lidlillä ostoksista kertyvät ”kuponkie-
dut” on porrastettu ostosten suuruuden 
mukaan. Kuponkeja saa sitä mukaa, kun 
ostoksia kertyy kalenterikuukaudessa. 
Korkeimman 30 euron kupongin saa, 
kun ostosten yhteissumma ylittää tuhat 
euroa kuukaudessa. Sitä ennen Lidl on 
jakanut asiakkaalle jo viisi vähemmän 
arvokasta kuponkia.

 Kaupoissa on ajoittain myös kampan-
joita, joissa esimerkiksi bonuksen voi 
saada tuplana. Mikko Forsströmin mu-
kaan bonuskertymä Lidlissä voi olla jou-
lukalenterin aikaan jopa 22 prosenttia. 

Kaikkiin kolmeen kanta-asiakasohjel-
maan liittyy progressiivinen palkitsemi-
nen, eli ostohyvitystä kertyy sitä enem-
män, mitä enemmän ostaa. Tämän takia 
ostosten keskittäminen johonkin kaup-
paryhmään voi kannattaa, vaikka edut 
ovatkin melko samanlaisia. Kaupoilla 
on käytössä palkkioportaat, joissa mak-
simiostohyvitykset saadakseen on ostet-
tava kaupoista sadoilla euroilla kuukau-
dessa.

Ostot kumppaneilta 
kasvattavat kertymää

Ostohyvitystä kertyy lähes kaikista kaup-
paryhmästä tehdyistä ostoista. Laki kui-
tenkin määrää, ettei esimerkiksi al-
koholista, tupakasta tai äidinmaidon 
korvikkeesta voi saada hyvitystä. Myös 
esimerkiksi panttipullot, aikakaus- ja sa-
nomalehdet sekä lahjakortit on usein ra-
jattu etuohjelmien ulkopuolelle. 

Lidl Plus -sovelluksella voi kerryttää 
bonusta kaikissa noin 30 maassa, joissa 
Lidlillä on myymälöitä.

Myös yhteistyökumppaneilta tehdyt 
ostokset voivat kerryttää bonusta. Sen 
takia kanta-asiakasohjelma voi vaikut-
taa myös kuluttajan muihin valintoihin. 
Ehkäpä vakuutusyhtiö ja tankkauspiste 
tuleekin valittua sen perusteella, mistä 
saa bonusta tai plussaa? 

S-ryhmällä on kaikkein laajin kump-
paniverkosto, ja asiakasomistaja voi ker-
ryttää bonusta esimerkiksi hankkimalla 
vakuutuksensa Lähi-Tapiolasta ja silmä-
lasinsa Silmäasemalta. Tarjolla on myös 
bonusta muun muassa sähköstä, matka-
puhelinliittymistä, matkoista, hammas-

MITEN ETU KERTYY?



K-RYHMÄ EI OLE 
LÄHTENYT MUKAAN 

HINTOJEN 
HALPUUTUKSEEN.

Lidlin kanta-asiakasohjelmassa 
bonuksia kertyy, kun kassalla olevaa 
QR-koodia vilauttaa omaan kännyk-
kään ladattavalle sovellukselle.

Kanta-asiakasohjelmat tarjoavat kuluttajalle 
myös tietoa. Esimerkiksi S:n mobiilisovellusten 
avulla voi selvittää omien ostostensa hiilijalan-
jälkeä tai kotimaisuusastetta.
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ESIMERKKI: 
Verolan kunnassa asuva neljähenkinen 
Taitajan perhe käyttää päivittäistavaroihin 
keskimäärin 1 000 euroa kuukaudessa.
Elintarvikkeiden lisäksi rahaa kuluu 
muun muassa:

 polttoaineet: 200 e/kk
 vakuutukset: 100 e/kk
 hotelliyöt, ravintolat, kännykkälaskut + 
muita: 100 e/kk
 sähkö: 100 e/kk
= 1 500 e/kk

1) KAIKKI OSTOKSET K-RYHMÄSTÄ
K-ryhmällä ei ole kumppanina vakuutusyh-
tiötä eikä sähköyhtiötä. Polttonesteostoista 
ei liioin kerry plussapisteitä, vaikka autoa 
kävisi tankkaamassa K-ryhmän yhteistyö-
kumppanin, Nesteen huoltoasemilla. 

 Näin ollen Taitajat tekisivät 1 100 eurolla 
ostoksia, joista kertyy plussaa. Se tarkoit-
taisi 7 100 plussapistettä. Jokaisesta 1 000 
pisteestä saa käyttöönsä 5 euroa Plus-
sa-rahaa. Eli käytännössä Taitajan perhe 
saa käyttöönsä 35 euroa. Se tarkoittaa 
noin 3 prosenttia 1 100 eurosta. 
 Taitajat saavat Plussa-jäsenyytensä 
ansiosta käyttöönsä myös etuja, jotka 
pienentävät heidän ruokalaskuaan. 
Syyskuussa K-ryhmään keskittävän 1 100 
eurolla ostavan asiakkaan edut olivat kes-
kimäärin 40 euroa kuukaudessa.
 Kun Taitajat ottavat käyttöönsä K-Plussa 
Maksuaikakortin, he saavat K-ryhmästä te-
kemistään ostoksista maksutapaetua 0,5 
prosenttia. Maksutapaetua käyttämällä he 
saavat myös Plussapisteet kaksinkertaisi-
na (ei palkintopisteitä). Loppujen lopuksi 
he saavat ostohyvitystä 80 euroa eli noin 
7 prosenttia 1 100 eurosta. 

● K-Plussan erikoisuutena on opiskelijajä-
senyys, joka tuo opiskelijalle 5 prosentin 
ostohyvityksen, jos hänen ostoksensa ylit-
tävät kalenterikuukauden aikana 
75 euroa. 

Paljonko Taitajan perhe hyötyy 
kanta-asiakasohjelmasta?

BAC

D

B

2 ) KAIKKI OSTOKSET S-RYHMÄSTÄ
S-ryhmän bonuksia voi saada Prismojen ja 
S-markettien lisäksi muun muassa vakuu-
tusmaksuista Lähi-Tapiolassa ja matkapu-
helinliittymistä Elisalta. Polttoaineostoista 
ABC-asemilla maksetaan vain Tankkaus-
bonusta.  

 Taitajat yltävät 1 300 euron ostoksilla 
ylimmälle portaalle, josta saa normaali-
kuukausina 5 prosenttia bonusta eli 
(0,05 x 1 300 e ) = 65 euroa. 
 Lisäksi, kun Taitajat maksavat ostoksen-
sa S-etukortilla, he saavat maksutapaetua 
0,5 prosenttia. Sitä tosin maksetaan vain 
S-ryhmän omista toimipaikoista. Maksuta-
paetu 1 250 euron ostoksista on (0,005 x  
1 250 e) = 6,25 euroa. Taitajat saavat myös 
tankkausbonusta 5 senttiä litralta tanka-
tessaan ABC-asemilla eli 5 euroa. Kaiken 
kaikkiaan he saavat bonusta noin 5 pro-
senttia 1 500 eurosta eli 76,25 euroa.

● S-ryhmällä on ajoittain bonukset tuplana 
-kampanjoita, jolloin jo 900 euron kuukau-
siostoksilla yltää 10 prosentin bonukseen. 
Lisäksi rahaa voi saada osuusmaksun 
korkona tai ylijäämänpalautuksena.

3) KAIKKI OSTOKSET LIDLISTÄ
Lidlissä bonuksia kertyy vain Lidleissä 
myytävistä tuotteista. 

 Taitajien perhe tekee Lidlissä ostoksia
 1 100 eurolla kuukaudessa. Lidlin etu-
kuponkeja alkaa saada, kun ostokset 
ovat vähintään 50 euroa. Kun ostosten 
summa ylittää kalenterikuukauden aikana 
1 000 euroa, kuluttaja on saanut jo kaikki 
kuusi etukuponkia, joiden yhteenlaskettu 
summa on 61 euroa. 
 Bonuskuponkeja ei kerry kuukausittain 
tätä enempää, vaikka Taitajat ostaisivat 
enemmän Lidlistä. Kaiken kaikkiaan 
Taitajat saivat bonusta noin 5,5 prosenttia  
1 100 eurosta. 

● Lokakuussa Lidlillä oli bonukset tuplana 
-kampanja, jonka aikana kuluttaja saattoi 
saada enimmillään 112 euron palautukset. 

PI IRROS: CAROLA KOSKINEN
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lääkäripalveluista, kodin hälytysjärjes-
telmistä sekä apteekin reseptivapaista 
tuotteista. 

K:n Plussaa voi saada ruokaostosten 
lisäksi esimerkiksi polttoaineista, rau-
takaupasta, urheiluvälineistä, laivaris-
teilyistä, ravintoloista ja elokuva- tai kyl-
pyläkäynneistä. 

Niinpä (virtuaalista) korttia kannattaa 
vinguttaa ja tunnistautua kanta-asiak-
kaaksi aina, kun vain mahdollista.

Myös Lidlillä on kumppanitarjouksia 
muun muassa sähköyhtiöltä ja e-kirja-
palvelulta, mutta Lidl Plus -ohjelmassa 
kumppaniverkostolta tehdyt ostokset 
eivät kerrytä bonusta. Sen sijaan Lidlin 
kumppaniverkostolta voi saada hyviä 
etuja, kuten 45 päivää maksutonta kuun-
telua äänikirjapalvelussa.

Rahan lisäksi 
palveluita

Kaikki kanta-asiakasohjelmien edut eivät 
ole suoraan kytköksissä rahaan, vaan kyse 
voi olla myös esimerkiksi virikkeistä, 
joita kaupat voivat kanta-asiakkailleen 
tarjota. Tällainen on esimerkiksi matka-
puhelimeen asennettava K-ruokasovel-
lus, joka tarjoaa kauppareissulle inspi-
raatiota ruokasuunnitteluun. 

Kaupat tarjoavat mobiilisovellustensa 
kautta nykyisin myös digikuitteja, mikä 
johdattaa kohti paperitonta maailmaa. K- 
ja S-ryhmässä asiakas saa kätevästi ostos- ja 
takuukuitit talteen digitaalisiin palveluihin. 

Lidlin sovellukseen on tuotu myös pe-
lillistä otetta. Jokaisen ostoksen jälkeen 
kuluttaja saa eteensä raaputusarvan tai 
ruletin, jolla voi tienata lisää etuja seu-
raavia ostoksia varten.

K-Plussa-asiakkaiden aikaa voi säästyä 
ja arkea helpottaa, jos he ottavat käyt-
töönsä omaan ostohistoriaan nojaavat re-
septisuositukset sekä viikon ostoslistan. 
Ostoslistalle nousevat asiakkaan useim-
miten ostamat tuotteet.

Maksukortti
samaan pakettiin?

S-ryhmän asiakasomistajalla on S-pan-
kissa maksuton käyttelytili, jolle bonuk-
sia maksetaan. Asiakasomistaja saa käyt-
töönsä myös S-etukortti-Visan ilman 
kuukausi- tai vuosimaksuja. S-ryhmä tar-
joaa S-etukortilla maksaville maksutapae-
tuna 0,5 prosenttia ostohyvitystä kerty-
neiden bonusten lisäksi.

K-ryhmä tarjoaa kanta-asiakkailleen 
K-Plussa-maksuaikakorttia, joka on yh-
dessä OP:n kanssa toteutettu kuluton 

maksukortti. Käyttämällä sitä maksa-
miseen ostosten plussapisteet saa kak-
sinkertaisina. 

Omia bonusostoja ja plussaa voi seu-
rata kauppojen sovelluksista, joista 
näkee, kuinka paljon os-
toja tarvitaan seuraavaan 
bonusportaaseen kapua-
miseen. 

”Jos viimeisenä päivänä 
uupuu 5 euroa seuraavasta 
bonusportaasta, kulutta-
jan ehkä kannattaa ostaa 
jotain, jotta hän saa pa-
remman bonuksen koko 
kuukauden ostoista”, Ojala sanoo.

Ostohyvitystä vai
halpoja hintoja?

Jos ruoan ostamisessa arvostaa ennen 
kaikkea edullisuutta, kanta-asiakasohjel-
mien monimutkaisten alennuskuvioiden 
perkaaminen ei ole ehkä oikea ratkaisu. 
Sen sijaan katse kannattaa suunnata läh-
töhintoihin. Erilaisissa ruokakorivertai-
luissa voittajiksi punnertavat usein Lidl 
tai S-ryhmä. 

Lidlin Forsström korostaa, että kan-
ta-asiakasohjelma etuineen ei kuitenkaan 
tarkoita, että hinnat olisivat muille sen 

kalliimpia.
”Ennen kanta-asiakasohjelmia kritisoi-

tiin siitä, että kustannusten katsottiin siir-
tyvän asiakkaiden maksettaviksi. Meillä 
kuluttaja ei maksa ohjelmaa, kun ohjel-

mamme on pelkästään säh-
köinen ja kustannuksia on 
voitu jakaa eri maiden kes-
ken”, Forsström sanoo. 

S:ssä edullinen hintataso 
on lähtöoletus.

”Mitä suuremmissa erissä 
tuotteita pystyään osta-
maan, sen edullisempia ne 
ovat asiakkaille. Se, että 

asiakasomistajat keskittävät ostoksiaan 
S-ryhmään, hyödyttää kaikkia, koska sillä 
tavalla pystymme tekemään suurempia os-
toja ja sitä kautta saamme halvempia hin-
toja”, Ojala sanoo.

K ei ole lähtenyt mukaan hintojen 
halpuutukseen vaan pyrkii kilpailemaan 
muun muassa korkean palvelutason ja 
monipuolisen tarjooman voimin. K-ryh-
män Jarimo vinkkaa myös yhden keinon, 
jolla kauppalaskun loppusummaa saa pie-
nennettyä kaupasta riippumatta. 

”Ruokahävikin pienentäminen on 
konkreettisin asia, jonka jokainen pys-
tyy tekemään”, Jarimo sanoo. H

KANTA-ASIAKKAALLE
MUITAKIN ETUJA

Pisteiden keräämisen lisäksi kanta-asi-
akkaille tarjotaan usein tuote-etuja, jotka 
voivat niin ikään vaikuttaa kuitin loppu-
summaan. 

●  K-ryhmässä tuote-edut vaihtelevat 
kuukausittain ja niitä voi bongata niin 
kaupassa kuin digitaalisissa kanavissa. 
Parhaat edut saa, jos ostaa vähintään 
6 000 eurolla vuodessa. Silloin kotita-
lous nousee ”K-ryhmän Parhaaksi asi-
akkaaksi”, joille tarjotaan monenlaisia 
lisäetuja. Ruokakaupan etujen lisäksi 
Parhaat asiakkaat voivat muun muassa 
vaihtaa Plussa-pisteitä ja Finnair Plus 
-palkintopisteitä keskenään. Kaup-
pojen tuote-etujen lisäksi jokaiselle 
Plussa-asiakkaalle tarjotaan viikoittain 
vaihtuvia henkilökohtaisia etuja, jotka 
perustuvat asiakkaan omaan ostohis-
toriaan. Jarimon mukaan K:ssa etua 

saa tuotteista, joita asiakas muutenkin 
usein ostaa. 

●  S-ryhmän etuihin kuuluu myös auton 
tankkaaminen. ABC-asemalla asiakas- 
omistaja saa tavallisen bonuksen sijaan 
tankkausbonusta. Käytännössä tankkaa-
ja saa yhtä monta senttiä alennusta kuin 
hänen bonusprosenttinsa on kyseisen 
kuukauden päättyessä. Niinpä kuukau-
den lopussa, jos bonusostoja on kerty-
nyt, tankkaaja voi saada viisi senttiä lit-
ralta alennusta. 

●  Lidl Plus -ohjelmassa etutuotteet näky-
vät puhelimen sovellukseen ilmestyvinä 
kuponkeina, jotka pitää aktivoida ennen 
ostotapahtumaa. ”Kannattaa tutkailla 
puhelinta ennen kuin lähtee ostoksille. 
Sieltä voi katsoa, mitä ekstrasäästöjä voi 
saada”, Forsström kertoo.

RUOKAHÄVIKKIÄ 
VÄLTTÄMÄLLÄ 

KAUPPALASKUA SAA 
PIENENNETTYÄ
 KAIKKIALLA.
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JUHANNUKSENA PYÖRÄVARAS vieraili talo-
yhtiössämme. Hän nappasi naapurin la-
siterassilta uutukaisen sähköpyörän.  Ta-
paus oli erityisen ikävä siksi, että pyörä 
oli naapurin sedän ainoa kulkuväline. 

Vakuutus korvasi pyörän, mutta uuden 
hankkiminen kesti aikansa. Sentään löy-
tyi kauppa, josta sen sai ostetuksi. Ko-
rona-aikana pyöräliikkeissä on tarjottu 
myös eioota.

Kuinka tavallista on, että sähköfillari 
varastetaan? Liikenteessä niitä vilisee 
jo runsaasti. Pyöräkauppiaiden järjestö 
Muoti- ja urheilukauppa ry kertoo, että 
viime vuonna uusia sähköpyöriä myytiin 
31 000 kappaletta. Tälle vuodelle arvio 
on 45 000 kappaletta. 

Poliisille ilmoitettiin vuonna 2020 
Suomessa ennätysmäärä varastettuja 
polkupyöriä: 24 000 kappaletta. Niistä 
vajaa tuhat oli sähköpyöriä.

Kaikista varastetuista pyöristä ei haeta 
vakuutuskorvausta. Pohjola Vakuutuk-
selle ilmoitetaan vuosittain noin 4 500 
varastettua pyörää.  Korvauspäällikkö 
Maarika Vauhkonen arvioi, että niistä 
noin 4–5 prosenttia (180–225 kpl) on säh-
köpyöriä. 

Vakuutusyhtiö Ifissä sähköpyörien 
yleistyminen on myös huomattu. Sekä 
vakuutettujen pyörien määrä että säh-
köpyörävarkaudet lisääntyvät. ”Tänä 
vuonna pyörävarkaudet ylittivät jo syys-
kuussa koko vuoden 2020 tason”, sanoo 

Himoittu  
kulkupeli

Sähköpyörällä käydään töissä, harrastetaan ja kuljetetaan 
tavaraa tai jälkikasvua. Kyllä harmittaa, jos fillari joutuu varkaan
 matkaan. Tee pyöräsi varastaminen mahdollisimman vaikeaksi. 

Varaudu rosvon iskuun myös sopivalla vakuutuksella.

T E K S T I :  S A T U  A L A V A L K A M A  / /  K U V A T :  P A T R I K  L I N D S T R Ö M

Henrik Rantanen, omaisuusvakuutusten 
tuotepäällikkö. 

Varo varasta
Lukitseminen ja tarkasti valitussa pai-
kassa säilyttäminen auttavat, vaikka 
hyvin varustautunutta varasta ne eivät 
täysin pysäytä. Poliisi ja vakuutusyhtiöt 
neuvovat oikean lukitustavan:

  Käytä runkolukon lisäksi järeää 
 lisälukkoa, esimerkiksi kaarilukkoa.
   Lukitse pyörä lisälukolla kiinni rungosta,  
 älä renkaasta. Muuten pyörä lähtee 
 ja rengas jää.
  Kiinnitä lisälukko esineeseen, jota ei 
 ole helppo liikuttaa tai murtaa. Näin 

 pyörää ei voi nostaa lukkoineen 
 pakettiauton kyytiin.
  Älä jätä pyörää sellaiselle paikalle, 
 jossa varas voi toimia huomiota 
 herättämättä.
  Irrota sähköpyörästä akku ja vie se 
 mukanasi, niin pyörä on vähemmän 
 houkutteleva.

Sähköpyöriä varastetaan samoista pai-
koista kuin tavallisiakin pyöriä: kotipi-
hoista, verkkokellareista, taloyhtiöiden 
pyörävarastoista ja vartioimattomilta 
pysäköintipaikoilta. Vilkkain kausi on 
huhti-syyskuu. Varkaat ahkeroivat maa-
kuntien suurimmissa kaupungeissa. Har-
vaanasutulla maaseudulla pyörävarkaita 
liikkuu vähemmän.

 Poliisin tietoon tulleet   Kappalemäärä    
 Korvausmäärä (1 000 e)
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LÄHDE: F INANSSIALA

F

Kaaviossa näkyvät 
sekä tavallisten 
että sähköpyörien 
varkaudet.
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”Vaikka säilyttäisit pyörääsi kotona lu-
kitussa autotallissa tai varastossa, lukitse 
pyörä aina myös omilla lukoillaan. Näin 
saat lisäturvaa ja voit myös saada vakuu-
tuksestasi korvauksen, jos pyörä varaste-
taan”, sanoo Aku Pänkäläinen, Finans-
siala ry:n turvallisuusasiantuntija. 

Mistä tunnen 
pyöräni?

Vähemmän tekniikasta innostunut säh-
köpyöräilijä saattaa unohtaa pyöränsä 
merkin ja mallin. Siksi ne kannattaa kir-
joittaa muistiin. Ota talteen myös pyö-
rästä löytyvä runko- tai sarjanumero.  
Mikäli olet ostanut laadukkaan pyörän, 
olet saanut myös takuutodistuksen. Sii-
täkin tunnistetiedot löytyvät. Ota pyö-
rästä kuvia ja lataa ne puhelimen lisäksi 
tietokoneelle ja pilvipalveluun.
Näitä tietoja ja kuvia tarvitset, jos pyö-
räsi varastetaan. Niiden avulla teet rikos- 
ilmoituksen. Se sujuu helposti verkossa 
osoitteessa poliisi.fi.  Toinen vaihtoehto 
on käydä poliisiasemalla.

Poliisin voimavarat ovat rajalliset, 
joten pyörävarkauksia ei varsinaisesti 
tutkita. Varastettuja pyöriä löytyy sa-
tunnaisesti muihin rikoksiin liittyvissä 
kotietsinnöissä. Vaikka pyöräsi ei kos-
kaan löytyisi, rikosilmoituksen teke-
minen on hyödyllistä. Vakuutusyhtiö 
edellyttää, että teet rikosilmoituksen ja 
toimitat yhtiölle rikosilmoitusnumeron. 
Ilmoitukset myös tilastoidaan ja poliisi 
saa niistä tietoa pyörävarkauksien mää-
ristä ja alueista. 

Aku Pänkäläinen arvioi, että varas-
tettuja pyöriä ei yleensä kuljeteta ulko-
maille. Harva pyörä on niin arvokas, että 
se kannattaa rahdata meritse Euroop-
paan. Useimmat pyritään myymään Suo-
messa. Esimerkiksi Turusta varastettua 
pyörää ei kaupitella Turussa, vaan jossa-
kin muussa isossa kaupungissa. 

Entisen omistajan otsasuoni voi pullis-
tua, jos tunnistaa verkon myyntipalstalta 
varastetun pyöränsä. Vakuutusyhtiö ei 
kannusta pyöränomistajaa ottamaan yh-
teyttä varkaaseen ja virittelemään tälle 
ansaa.

”Salapoliisikokeiluun voi liittyä vaa-
raa”, sanoo Maarika Vauhkonen.

Älä osta 
varastettua

Jos pyöräliikkeessä on puolen vuoden ti-
lausjono ja käytetyn pyörän saisi kierrä-
tyspalstalta heti, tuntuu käytetyn pyörän 
ostaminen järkevältä.  Kierrättäminen on 

MILLOIN ARVOTAVARAVAKUUTUS?

ESIMERKKEJÄ

Pohjola Vakuutus: jos viet pyörän mukanasi 
useiksi kuukasiksi pois kotoa tai vapaa-ajanasunnolta
Korvaussumma ............ 6 000 e .............8 000 e ...............10 000
Vuosimaksu .................... 167 e/v ............. 222 e/v ..............278 e/v

If: jos sähköpyörän arvo ylittää 5 000 euroa*
Korvaussumma ............ 6 000 e .............8 000 e ........... 10 000 e
Vuosimaksu ....................158 e/v .............. 195 e/v ..............232 e/v
 
*Esimerkkihinnat laskettu 40-vuotiaalle 
vakuutuksenottajalle Helsingistä. Laaja turvataso, omavastuu 150 e.

myös ekologisesti oikein.
Eikö yhtään epäilytä, jos pyörä on uu-

dehko ja laatumerkkiä, mutta kovin edul-
linen?  Myyjällä on kiire tehdä kaupat. 
Pyörää ei pääse katsomaan myyjän ko-
tiin, vaan se tuodaan kaupungille johon-
kin tapaamispaikkaan. Maarika Vauhko-
nen sanoo, että usein varastetun pyörän 
ostaja havahtuu vasta jälkikäteen.

”Kun epäilykset alkavat kaihertaa, suo-
malainen on lainkuuliainen. Hän ottaa 
yhteyttä poliisiin. Minun pöydälleni on 
tullut monta tällaista vakuutustapausta, 
joissa varastetun pyörän on palauttanut 
ostaja.”

Varastettua omaisuutta ostanut jou-
tuu luovuttamaan pyörän pois korvauk-
setta. Omatunto on puhdas, mutta var-
kaalle maksettu raha on mennyttä.

”Laki on tässä kohtaa ankara. Varaste-
tun tavaran ostaja ei saa vilpittömän mie-
len suojaa”, sanoo Vauhkonen.

Aku Pänkäläinen toivoo, että ihmi-
set eivät enää ostaisi varastettuja pyö-
riä: ”Silloin pyörävarkauksista putoaisi 
hyöty pois.”

Mitä vakuutus 
korvaa?

Yleisimmin varastetulle pyörälle haetaan 
korvausta kotivakuutuksesta. Vakuutus 
korvaa äkillisen, ennalta arvaamattoman 
varkauden. Tämä tarkoittaa, että pyörän 
on pitänyt olla lukittuna. Vakuutusyhtiö 
ei edellytä mitään tiettyä lukkomallia. 
Ammattivaras pystyy murtamaan kaikki 
lukot. Kannattaa kuitenkin valita lukko, 
jonka murtamiseen kuluva aika on mah-
dollisimman pitkä.

”Pyörästä maksetaan korvaus sen mu-
kaan, paljonko uusi saman merkkinen 
ja mallinen pyörä maksaisi. Jos samaa 
pyörää ei ole enää saatavilla, katsotaan 

lähinnä vastaavan pyörän hinta”, sanoo 
Maarika Vauhkonen.

Kotivakuutusta ottaessa valitaan, 
kuinka suuri on vakuutuksenottajan oma-
vastuu vahinkoa kohti. Omavastuu vä-
hennetään vakuutuskorvauksesta. Usein 
omavastuuksi valitaan 150–250 euroa. 

Tarkista aina, sisältyykö kotivakuutuk-
seesi irtaimiston rikosturva. Pyörävar-
kautta ei korvata, jos rikosturva ei ole voi-
massa.  ”Meillä Pohjola Vakuutuksessa 
kotivakuutukseen kuuluu aina palo- ja 
luonnonilmiöturva irtaimistolle. Rikos-
turva pitää valita lisäpalveluna”, sanoo 
Vauhkonen.

Omavastuun suuruus ja irtaimiston ri-
kosturva vaikuttavat vakuutusmaksuun. 
Pääosin vakuutusmaksu kuitenkin mää-
räytyy sen mukaan, millainen koti on ja 
missä se sijaitsee.

Pyörä löytyi 
sittenkin

Vakuutusehdoissa kerrotaan, mistä vuo-
desta alkaen pyörästä aletaan laskea ikä-
vähennyksiä. Usein vähennykset tehdään 
pyörän käyttöönottovuotta seuraavista 
täysistä kalenterivuosista. Ikävähennys 
laskee pyörän vakuutuskorvausta. Esi-
merkiksi Pohjola Vakuutuksella vähen-
nys on 10 prosenttia vuodessa alkuperäi-
sestä ostohinnasta.

Entä jos uudistaa pyöräänsä vuosi vuo-
delta ja käyttää rahaa uusien osien os-
tamiseen ja asentamiseen? Esimerkiksi 
hyvä sähköpyörän akku maksaa 500–700 
euroa. Tehdäänkö ikävähennys, vaikka 
osat olisivat uuden veroisia?

Ikävähennys toimii Maarika Vauhko-
sen mukaan 99 prosentissa pyörävar-
kauksista, mutta vakuutusyhtiöissä on 
varauduttu myös tapauksiin, joissa pyö-
räharrastaja on kunnostanut tai raken-
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tanut pyöräänsä. Pohjola Vakuutuksella 
on tätä varten pyöräalan yhteistyökump-
pani, joka arvioi varastetun pyörän to-
dellisen arvon. 

”Arvoa laskettaessa pyörän osista ei 
tarvita kaikkia ostokuitteja, mutta valo-
kuva pyörästä olisi hyvä olla. Asiakkaat 
ovat yleensä olleet korvaukseen tyyty-
väisiä.”

Joskus vakuutuskorvaus on jo ehditty 
maksaa, kun pyörä löytyy sattumalta po-
liisin kotietsinnässä. Kenelle pyörä sil-
loin kuuluu?

”Poliisi ilmoittaa pyörästä vakuutusyh-
tiölle. Pyörästä tulee yhtiön omaisuutta, 
kun siitä maksetaan korvaus. Pyörä myy-
dään meiltä eteenpäin. Jos entinen omis-
taja haluaa pyöränsä, hän voi ostaa sen 
takaisin.”

Tarkkana 
korvaussummissa

Korvaako kotivakuutuksesi 2 500 euroa, 
5 000 euroa vai enemmän maksavan pyö-
rän? Se kannattaa selvittää, sillä vakuu-
tusehdoissa on suuria eroja.

Maarika Vauhkonen kertoo, että pol-

IDEA
MITEN PARANTAA 
PYÖRIEN TURVAA?

  Perustetaan rekisteri, josta 
 löytyvät  omistajan yhteystiedot
  Kehitetään turvasiru
  Suunnitellaan GPS-paikannuslaite
  Ei jatkoon: räjähtävät ja 
 värjäävät lukot

LÄHDE: AKU PÄNKÄLÄINEN FA 
JA TALOUSTAITO

Sarita Runeberg kuljettaa tyttäriään 
Albaa (2)  ja Alexandraa (6) päiväkotiin 
ja eskariin Tern GSD-merkkisellä säh-
köpyörällä. Pitkäperäpyörä on ketterä 
kaupunkiajossa Helsingin keskustassa. 
”Pyörä säästää meille aikaa, mikä on 
lapsiperheen arjessa arvokasta. 
Talveksi vaihdamme alle nastarenkaat. 
Kun tytöt kasvavat, voimme päivittää 
istuimet isommiksi.”

kupyörät sisältyvät Pohjolan Omako-
ti-vakuutuksessa koti-irtaimiston va-
kuutukseen. Kun polkupyörää säilytetään 
normaalisti kotioloissa, enimmäiskor-
vaus on sama summa, jonka vakuutuk-
senottaja on määritellyt koko koti-irtai-
mistolleen. 

Jos vahinko sattuu tilapäisesti kodin 
ulkopuolella olevalle omaisuudelle, on 
enimmäiskorvaus kuitenkin vain 5 000 
euroa. ”Tämä tarkoittaa tilannetta, jossa 
esimerkiksi olet lähtenyt puoleksi vuo-

deksi pyörä mukanasi etätöihin mö-
kille, tai vaikka Ruotsiin. Silloin kannat-
taa ottaa pyörälle arvotavaravakuutus”, 
sanoo Maarika Vauhkonen.

Vakuutuksiin ja niiden ehtoihin tutus-
tumisen voi aloittaa yhtiöiden verkkosi-
vuilta löytyvillä laskureilla. Taloustaidon 
toimittaja laski Omakotivakuutuksen las-
kurilla, paljonko maksaisi vakuutus ri-
kosturvalla 96 neliön rivitalokodille 
Helsingissä. Omavastuu oli 250 euroa 
ja irtaimiston enimmäiskorvaussumma            F
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HELSINGIN SEUDUN pyöräilijät ry:n (Hepo ry) 
jäsenistä moni on hankkinut sähköpyörän.

”Sähköpyörä on hieno juttu, sillä se 
mahdollistaa aiempaa pidemmät pyöräi-
lymatkat, vieläpä isommalla kuormalla. 
Autolla ajamisen tarve vähenee”, sanoo 
Henni Ahvenlampi, Hepon toiminnan-
johtaja.

Hepon jäsenistössä on paljon perhei-
tä, jotka käyttävät sähköpyörää tavaran 
ja lasten kuljettamiseen. Tähän tarkoituk-
seen sopivat pitkäperä- ja kuomapyörät, 
joihin voi kiinnittää tavaralaatikoita ja las-
ten istuimia. Sähköavusteinen kuorma-
pyörä maksaa 3 000–8 000 euroa.

Kuormapyörät kiinnostavat myös var-
kaita. Henni Ahvenlampi sanoo, että omil-

la toimilla voi vaikuttaa paljon siihen, valit-
seeko varas sinun pyöräsi kohteekseen.

”Pyörää ostaessa kannattaa valita malli, 
josta akun voi irrottaa. Kun pyörässä ei ole 
akkua, se on vähemmän houkutteleva.”

Oikeaoppinen lukitus kahdella, keske-
nään erilaisella laadukkaalla lukolla saat-
taa myös torjua varkaita. Pyörää ei kanna-
ta jättää pidemmäksi aikaa paikalle, jossa 
ei ole valvontaa. 

Ahvenlampi antaa esimerkin hyvästä 
pyöräpysäköinnistä.

”Tikkurilan aseman alikulkutunnelista 
pääsee HSL:n matkakortilla sisään läm-
mitettyyn pyöräparkkiin, jossa on kame-
ravalvonta. Sitä itse käyttäisin arvokkaalle 
pyörälle.”

 Aseman ulkopuolella Männistönpolulla 
on runkolukittavia telineitä. Niihin jätetään 
myös niin sanottuja asemapyöriä, joiden 
arvo ei varkaalle ole korkea. 

Pasilan asemalla uudessa Triplan kaup-
pakeskuksessa on Suomen ensimmäinen 
yksityinen pyörähotelli. Siellä pyörä pää-
see kuukausimaksua vastaan sisälle lukit-
tuun, lämmitettyyn ja kameravalvottuun 
tilaan. Säännölliselle työmatkapyöräilijälle 
hotelli on nykyisistä vaihtoehdoista huo-
lettomin.

”Asemalla on myös maksuttomia park-
kitiloja pyörille sekä sisällä että ulkona. 
Sekä sisä- että ulkopaikkojen turvallisuu-
desta olemme kuulleet vaihtelevia koke-
muksia käyttäjiltä”, sanoo Ahvenlampi. H

Vartioitu pyöräparkki on paras

71 000 euroa. Vakuutuksen vuosimak-
suksi tuli 168 euroa vuodessa.

Turvaa arvopyörälle

Vakuutusyhtiö Ifin peruskotivakuutus ja 
laaja kotivakuutus korvaavat polkupyö-
rän enintään 2 500 euroon asti.

”Laajaplus-kotivakuutuksen enim-
mäiskorvaus pyörälle on 5 000 euroa. 
Sitä arvokkaampi kannattaa vakuuttaa 
arvotavaravakuutuksella”, sanoo Hen-
rik Rantanen.

Taloustaito laski vakuutustarjouksen 
samasta 96 neliön rivitalokodista myös 
Ifin laskurilla. Omavastuu oli 250 euroa. 
Enimmäiskorvaussummaa ei ollut, sillä 
irtaimisto korvataan sen täydestä ar-
vosta. Laaja kotivakuutus maksoi 180 
euroa vuodessa ja Laajaplus 250 euroa 
vuodessa. 

Kannattaa muistaa, että eri yhtiöi-
den hintoja ei voi suoraan vertailla kes-
kenään. Vakuutusehdot ovat aina erilai-
sia. Henrik Rantanen kertoo esimerkkejä 
Ifin ehdoista.

”Ifin Laajaplus-vakuutuksessa ikävä-
hennyksiä ei tehdä pyörälle käyttöönot-
tovuodelta eikä kolmelta seuraavalta vuo-
delta. Olipa pyörä kuinka vanha tahansa, 
sen arvo on aina vähintään 28 prosenttia 
vastaavanlaisen uuden pyörän hinnasta.”

”Jos lähtee etätöihin mökille tai vaikka 
Espanjaan, Ifin kotivakuutus turvaa pyö-
rän normaalisti 12 kuukauden ajan kaik-
kialla maailmassa.” H

PYÖRÄVARKAUDET SUOMESSA ALUEITTAIN 
TAMMI-LOKAKUUSSA 2021     
 
 tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka

POLKUPYÖRÄ

Helsinki 1 11 0 14 406 401 430 581 426 186
Itä-Uusimaa 6 5 3 36 334 290 277 320 326 193
Kaakkois-Suomi 0 3 5 2 71 102 91 72 72 62
Länsi-Uusimaa 0 0 1 5 145 160 142 209 149 63
Häme 2 1 7 9 123 139 162 132 126 24
Sisä-Suomi 15 3 4 30 275 328 326 316 318 196
Pohjanmaa 0 4 1 12 81 88 81 103 77 57
Lounais-Suomi 2 0 5 34 162 251 244 237 245 88
Itä-Suomi 1 1 10 4 116 135 172 193 145 61
Oulu 1 2 7 8 124 177 179 243 205 110
Lappi 2 0 4 7 24 37 48 45 39 17
Ahvenanmaa 0 0 0 0 1 3 6 3 2 1

SÄHKÖPYÖRÄ

Helsinki 1 9 2 1 29 39 39 48 42 16
Itä-Uusimaa 0 0 0 0 10 21 15 20 25 14
Kaakkois-Suomi 0 0 0 0 2 4 3 1 0 1
Länsi-Uusimaa 1 0 0 0 5 14 11 19 11 4
Häme 0 0 0 3 11 16 15 22 8 3
Sisä-Suomi 2 0 1 2 24 20 32 35 27 17
Pohjanmaa 0 0 0 0 3 3 5 3 1 1
Lounais-Suomi 0 1 0 1 3 11 14 16 19 7
Itä-Suomi 0 0 0 1 5 9 12 13 15 5
Oulu 0 0 1 1 4 7 5 8 11 11
Lappi 0 0 0 0 3 0 5 8 3 2
Ahvenanmaa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

LÄHDE: POLI ISIHALLITUS
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Vastauksia digipulmiin

KAUKO OLLILA
PALSTAN TUOTTAJA
PALAUTE@TALOUSTAITO.FI
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Kysy Digitaidolta!
Askarruttaako jokin puhelimen, tabletin tai tietokoneen 
käyttöön liittyvä asia? Kysy neuvoa Digitaidolta 
osoitteessa taloustaito.fi/digitaito

DIGITAITO SAI LUKIJOILTA ky-
symyksiä digilaitteiden käy-
töstä. Kiitos lähettäjille! Tässä 
vastauksia yleisimpiin kysy-
myksiin. 

 Käyttöjärjestelmän päivi-
tys askarruttaa monia. On-
gelmia on sekä kannettavien 
tietokoneiden että tablettien 
päivittämisessä. Kysymykset 
koskevat käyttöjärjestelmien 
päivityksiä seuraavaan suku-
polveen, mutta myös niin 
sanottuja ominaisuuspäivi-
tyksiä, kuten Windows 10:n 
versiota 20H2.

Miksi aikanaan nopea Win-
dows 8 -laite hyytyy täysin 
Windows 10:n viimeisimmillä 
sisäisillä päivityksillä? Tämä 
ilmiö on maailman tapa. Suo-
rittimet jäävät hitaiksi, ei-
vätkä muutamat gigatavut 
keskusmuistissa ja jokuset 
kymmenet massamuisteissa 
enää riitä. Alimittainen lai-
tekokonaisuus yrittää jatkaa 
keskusmuistia kovalevyltä: 
pian molemmat ovat tukossa, 
kone jumissa ynnä käyttäjällä 
sormi suussa.

Mikään puhdistusoperaa-
tio ei tilannetta korjaa. Uudet 
käyttöjärjestelmäversiot ja 
kunkin pääversion isommat 
päivitykset tekevät vanhem-
mista laitteista museotavaraa. 

 Hiiripulmia: Langatto-
mien, optisten hiirten tyy-
pillisin ongelma on väsynyt 
AA-sauvaparisto hiiren vat-
sassa. Paristonvaihdolla liik-
keet yleensä tokenevat. Pa-
risto sijaitsee hiiren pohjassa 
olevan luukun takana.

Hiiren sisäinen elektro- 
niikka saattaa kuitenkin ru-
veta temppuilemaan vuosien 
mittaan, sillä sekin kestää 
tärinää, kolhuja ja aikaa vain 
määränsä verran. Myös hiiren 

jompikumpi näppäin tai nii-
den välissä oleva rulla alkaa 
jossakin vaiheessa takkuilun. 
Näissä tapauksissa on hankit-
tava uusi hiiri.

  Tietoturva: ”Onko jokin 
käyttöjärjestelmä turvalli-
sempi kuin muut?” on ikui-
suuskysymys.

Verkottuneen aikamme suu-
rimmat tietoturvauhkat eivät 
aiheudu käyttöjärjestelmistä. 
Ne johtuvat siitä, että meitä 
huijataan rikollisilla sähkö-
posteilla, nettilinkeillä tai so-
velluksilla. Traficomin verk-
kosivuilta löytyy hyvät neuvot 
peruskäyttäjän tietoturvasta, 
kun kirjoittaa sivuston hakuun 
”Ohjeet ja oppaat yksityishenki-
löille”.

 Muistikorttien käytöstä pu-
helimen ja kotitietokoneen vä-
lillä kaivataan neuvoja. Niitä 
saa hyvin menemällä Youtu-
been ja kirjoittamalla palve-
lun hakukenttään ”muistikor-
tin käyttäminen” tai ”kuinka 
käytän muistitikkua”.

  Android-tabletit ovat tuot-
taneet päänvaivaa, kun käyt-
täjät ovat säädelleet laittei-
densa asetuksia. Työpöydältä 
on esimerkiksi kadonnut jo-
takin.

Näissä tapauksissa on  
yleensä hyvä palauttaa konee-
seen niin sanotut tehdasase-
tukset. Se auttaa varmemmin 
kuin itse käyttöjärjestelmän 
uudelleen asennuksen yritys. 
Muista ensin siirtää sinulle 

tärkeä data ulkoiselle muistille 
tai verkkoon,  Tietoa yleensä 
katoaa näissä toimissa. Maa-
hantuojan suomalaisesta tu-
esta löytyy apuja, mikäli laite 
on Suomesta hankittu.

Omatoimiremontti voi  
alkaa hakusanoilla ”how to 
restore/reset (laitteen merkki 
ja malli)”. Englannin kieli voi 
olla tällaisessa yhteydessä vai-
keatajuista. Silloin Googlen 
kääntäjä on hyvä apu.

  Lisäksi on vanha Mac, 
joka ei lue uuden digikame-
ran omia, kameramallikohtai-
sia niin sanottuja raakakuva-
tiedostoja.

Kameravalmistajan verk-
kosivuilta tai hakukoneella 
etsimällä löytyvät kamera-
malli- ja ohjelmistokohtaiset 
lisäosat ja ohjeet uusimpien 
raakakuvatiedostojen avaami-
seen. Hakusanoiksi kameran 
merkki ja malli sekä ”raw file” 
tai ”raakakuvat”. H

HUOMAA

Jossakin vaiheessa 
kaikki, sanokaamme 
seitsemän vuotta van-
hemmat laitteet pu-
toavat it-”edistyksen” 
kelkasta, eikä niiden 
ohjelmistoihin enää 
saa liitetyksi uusimpien 
oheislaitteiden vaatimia 
ohjelmistoja.
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Omaisuuden siirto elinaikana jälkipolville
Verkkoveroilta tiistai 25.1. klo 17.00
Veronmaksajien verojuristit Juha-Pekka 
Huovinen ja Juuso Loikkanen selvittävät 
luennossaan
•  Mitä seikkoja on hyvä huomioida 
 suunnittelussa?
•  Myisinkö vai lahjoittaisinko omaisuuttani?
•  Seuraamukset alihintaisesta kaupasta

Ilmoittaudu viimeistään 25.1. kello 15.00.

Kotitalousvähennys
Verkkoveroilta keskiviikko 8.12. klo 17.00
Veronmaksajien verojuristit Georg Rosbäck 
ja Maisa Katisko luennoivat kotitavousvähen-
nyksestä. Saat tilaisuudessa vastauksia mm. 
seuraaviin kysymyksiin:
• Mistä töistä saa kotitalousvähennyksen?
•  Mitä muutoksia kotitalousvähennykseen  
 tulee vuonna 2022?
•  Miten varmistan, että saan kotitalous-
 vähennyksen?

Ilmoittaudu viimeistään 8.12. kello 15.00.

Ilmoittautuminen verkkoveroiltaan  
netissä osoitteessa veronmaksajat.fi/veroillat.

Jäsenille:  Verkkoveroiltojen tallenteita
Omaisuuden siirto jälkipolville
Katsottavissa 15.3.2022 saakka
Verkkoveroillan luennosta ”Omaisuuden siirto 
jälkipolville: Lahja, kauppa vai lahjanluonteinen 
kauppa?”  vastaavat Veronmaksajain Keskuslii-
ton verojuristit Merja-Liisa Huolman-Lakari ja 
Tuomo Lindholm

Testamenttisuunnittelu
Katsottavissa 13.4.2022 saakka
Verkkoveroillan luennosta ”Testamenttisuun-
nittelu: Miten testamentilla voi vaikuttaa 
perintöverotukseen”  vastaavat Veronmaksajain 
Keskusliiton verojuristit Juha-Pekka Huovinen 
ja Harri Rajala.

Osakesäästäminen ja verosuunnittelu
Katsottavissa 28.4.2022 saakka
Verkkoveroillan luennosta ”Osakesäästötilin ja 
suoran osakesijoittamisen erot verotuksessa”  
vastaa Veronmaksajain Keskusliiton lakiasiain-
johtaja Kati Malinen. Ajankohtaisesta mark-
kinatilanteesta kertoo Mandatumin Senior 
Portfolio Manager Topias Kukkasniemi.

Sijoittamisen verokohtelu ja  
bitcoin/virtuaalivaluutta
Katsottavissa 11.5.2022 saakka
Veronmaksajien verojuristit Juuso Loikkanen 
ja Miika Härkönen luennoivat sijoittamisen 
verokohtelusta ja bitcoin/virtuaalivaluutasta. 
Veroillassa käsitellään sijoitustoiminnan verot-
tamisen perusasioita sekä virtuaalivaluuttojen 
ja muiden sijoitusinstrumenttien yhtäläisyyksiä 
ja verotuksellisia eroja.

Tallenteiden katsominen 
edellyttää kirjautumista Veronmaksajien  
verkkopalvelun jäsenalueelle. 

Pääset tallenteisiin verkkosivulta 
veronmaksajat.fi/veroillat.

Tervetuloa
verkkoveroiltaan!

ILMOITTAUDU  
VERKKOVEROILTAAN! 

Ilmoittaudu netissä veronmaksajat.fi/
veroillat. Veroilta on maksuton. 

Osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä.

LAHJAKORTTI 
on arvostettu lahja 

shop.haikko.fi

Hotelli Haikon Kartano & Spa · Porvoo · myynti@haikko.fi · www.haikko.fi

• Kokoukset • Ti imipäivät • Yritysjuhlat • I l lal l iset • Työhyvinvointi
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VEROJURISTI VASTAA

TUOMO
LINDHOLM

MIIKA
HÄRKÖNEN

JOHNNY
ÖRNBERG

GEORG 
ROSBÄCK

VEROJURISTI
VA S TA A

Veroneuvontaa jäsenille puhelimitse numerosta 03 010 5510 ma–pe 9–14.
Ota valmiiksi esille jäsennumerosi. Löydät sen lehden takakannen osoitekentästä.

Liiton verojuristit vastaavat tällä palstalla verotusta koskeviin kysymyksiin. 
Osoitteesta veronmaksajat.fi/kysyverojuristilta pääset sähköiseen lomakkeeseen, jolla voit lähettää kysymyksen. 

Palstalle poimitaan vastattavaksi kysymyksiä, joilla on yleistä kiinnostavuutta. 

Lisää verojuristin vastauksia ja muuta verotietoa Veronmaksajien verkkosivuilla veronmaksajat.fi.

F

Säästääkö veroissa, 
jos luopuu perinnöstä?

 
Anoppini kuoli. Hänen perillisiään ovat 
tytär Maija ja poika Matti. Tyttärellä on 
kaksi täysi-ikäistä lasta. Perinnöksi jäi noin 
80 000 euron arvoinen asunto-osake, joka 
myydään. 

Miten tällaista perintöä verotetaan? 
Säästämmekö veroissa, jos Maija luopuu 
kokonaan perintöosuudestaan lastensa 
hyväksi? 

Emme saa vakuutuskorvauksia, hau-
tausavustusta tai muutakaan taloudellista 
tukea kuoleman takia.  

Anoppi ei liioin ole lahjoittanut lapsilleen 
tai lapsenlapsilleen eläessään mitään.

 
Vastaus: Verosäästöjä syntyy, jos Maija luo-
puu perinnöstään lastensa hyväksi oikein.

 Jos Maijalle ja Matille perintönä tuleva 

vainajan nettovarallisuus on 80 000 euroa 
ja se jaetaan tasan rintaperillisten kesken, 
maksavat sekä Maija että Matti perintöveroa 
40 000 eurosta. Perintövero I veroluokassa 
40 000 eurosta on 1 500 euroa. 

Perinnöstä voi luopua tehokkaasti ennen 
kuin on ottanut perinnön vastaan. Perinnös-
tä luopuminen on tehokasta, jos Maija ei ole 
ryhtynyt pesään. Pesään ryhtyminen tarkoit-
taa sitä, että Maija käyttäisi omistajalle kuu-
luvia oikeuksia perintöön. Tätä olisi esimer-
kiksi osallistuminen pesän osakkaana asun-
non myyntiin. 

Lisäksi perinnöstä pitää luopua ehdoitta. 
Tehokkaassa luopumisessa anopin perintö 
menee niille, keille se olisi mennyt, jos Maija 
olisi kuollut ennen äitiään eli Maijan kahdel-
le täysi-ikäiselle lapselle. 

Jos Maija luopuu perinnöstä, tulevat 
hänen sijaansa hänen rintaperillisensä eli 
lapset. Tällöin Maijan osuus jakautuu näille 
kahdelle lapselle, jolloin kumpikin heistä saa 

20 000 euroa. Perintövero I veroluokassa 
20 000 eurosta on 100 euroa. 

Jos luopuminen ei ole tehokasta, määrä-
tään Maijalle perintövero 40 000 eurosta ja 
hänen lapsilleen, joiden hyväksi hän luopuu 
perinnöstään, vielä erikseen lahjavero hei-
dän saamastaan osuudesta. Näin tapahtuu, 
jos Maija esimerkiksi ottaa perinnöstä jotain 
itselleen ja luopuu lopusta perintöä.

 HANNA SILANDER

Mitä firma laskuttaa 
remontista?
Pyysin tarjouksen remontista ja sain sähkö-
firmalta vastauksen, jossa hinnaksi oli mää-
ritelty 40 e/h + alv. Mitä tämä tarkoittaa?

Vastaus: Sähköfirma laskuttaisi sinua 49,60 
euroa tunnilta. 

Rakentamispalveluiden arvonlisävero on 
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LOKARISTIKON VOITTAJAT

Aarre Iivonen, Kangasala, 
Marketta Kaari, Turku, 
Matti Kirkkola, Tampere

YHTEISTYÖKUMPPANEITA:

Lisätietoa:
veronmaksajat.fi/jasenedut

24 %, jonka ostaja maksaa palvelun yhtey-
dessä myyjälle. Remontin kokonaishinta 
saadaan lisäämällä arvonlisävero palvelun 
hintaan. Saat kokonaishinnan, kun kerrot ar-
vonlisäverottoman hinnan 1,24:lla. Esimerk-
kitilanteessa laskukaava on siis 1,24 x 40 
euroa = 49,60 euroa.

Myyjän velvollisuus on ilmoittaa kulutta-
jalle tuotteen tai palvelun hinta kokonaisuu-
dessaan eli arvonlisäveroineen. Todellista 
kokonaishintaa arvonlisäveroineen voi siis 
aina kysyä myös suoraan myyjältä.

MAISA KATISKO

Mitä kuluja vuokra- 
tulosta saa vähentää?
Aloin vuokrata asuntoa vuonna 2020. 
Päätin hankkia uusia kodinkoneita vähitel-
len ennen kuin ne menevät epäkuntoon 
tai kuluvat korjauskelvottomiksi. Ostin 
uuden astianpesukoneen vuokralaisen 
käyttöön 700 eurolla vuonna 2021. Asen-
nus maksoi 100 euroa. 

Voinko vähentää astianpesukoneen 
hankintahinnan ja asennuskulut vuokratu-
loista? Vuokraan asuntoani käypään hin-
taan. 

Vastaus: Voit vähentää astianpesukoneen 
vuokratuloistasi vuonna 2021, koska kodin-
koneen hankintameno on enintään 1 200 
euroa. Myös sen asennustyön voit vähentää 
vuosimenona.

Jos vuokratulosi vuonna 2021 ovat esi-
merkiksi 7 000 euroa, vähennät vuokratu-
lostasi 800 euroa (astianpesukone 700 e + 
asennus 100 e = 800 e). 

Kalusteen ja kodinkoneen hankintameno 
vähennetään lähtökohtaisesti poistoina, jos 
sen todennäköinen taloudellinen käyttöaika 
on yli kolme vuotta. Tällöin poisto tehdään 
esinekohtaisesti, ja se on enintään 25 pro-
senttia kalusteen tai kodinkoneen jäljellä ole-
vasta hankintamenosta eli menojäännökses-
tä. Hankintamenon voi kuitenkin vähentää 
vuosimenona, jos kalusteen tai kodinkoneen 
hankintameno on enintään 1 200 euroa.

Kalusteen ja kodinkoneen poistamatto-
man hankintamenon voi vähentää vuosime-
nona sinä verovuonna, jonka alussa poista-
maton hankintameno on enintään 1 200 
euroa. Jäljellä olevan poistamattoman han-
kintamenon voi vähentää kokonaisuudes-
saan myös, jos kodinkone tai kaluste on tu-
houtunut.

Esimerkki: Vuokra-asuntoon on hankittu 
vuonna 2021 liesi, joka maksaa 2 500 
euroa. Lieden taloudellinen käyttöaika on yli 
kolme vuotta, joten se vähennetään poistoi-
na (25 %/vuosi). Vuosittain 25 % enimmäis-

poistoilla vuonna 2021 poisto on 625 euroa, 
vuonna 2022 poisto on 468,75 euroa ja 
vuonna 2023 poisto on 351,56 euroa. Jäljel-
lä oleva osuus, 1 054,70 euroa, vähennetään 
vuosimenona vuonna 2024, koska summa 
on enintään 1 200 euroa.

TUOMO LINDHOLM

Onko asunnon myynti-  
voitto verovapaa?
Omistamme puolisoni kanssa yhteisesti 
asunnon toisella paikkakunnalla. Puoliso-
ni on asunut viikot tässä asunnossa 10 
vuotta eli koko sen omistusajan ollessaan 
työssä kyseisellä paikkakunnalla. 

Onko mahdollinen myyntivoitto koko-
naan verovapaa? Vai tuleeko minun mak-
saan osuudestani (50 %) myyntivoiton 
vero, kun asunto myydään?

Vastaus: Kyllä myyntivoitto on verovapaa 
myös sinun osuudestasi. Oman asunnon 
luovutusvoiton verovapauden edellytykse-
nä on, että asuntoa on käytetty omana tai 
perheen vakituisena asuntona.  

Oikeuskäytännössä on katsottu, että per-
heellä on ollut samanaikaisesti käytössään 
kaksi vakituista asuntoa, kun toisella puoli-
solla on vakituinen työpaikka ja asunto eri 
paikkakunnalla kuin missä hänellä on per-
heensä kanssa yhteinen koti. 

Perheellä voidaan katsoa olevan kaksi va-
kituista asuntoa myös silloin, kun eri paikka-
kunnalta on hankittu asunto toisen puolison 
opiskelun vuoksi. Verovapaasti voidaan 
myydä myös sellainen vanhempien omista-
ma asunto, jossa perheen alaikäinen lapsi 
tai useampi alaikäinen lapsi peräkkäin on 
asunut yhtäjaksoisesti kahden vuoden ajan 
alaikäisinä ollessaan.

Pääsääntö kuitenkin on, että yksinäisellä 
henkilöllä tai perheellä on vain yksi vakitui-
nen asunto kerrallaan asumiskäytössä. 

MERJA-LI ISA HUOLMAN-LAKARI

Miten vähennän 
työvälinekulut?
Verottaja käsittelee yhteistä kiinteistöomis-
tustamme metsäyhtymänä. Kun yhtymän 
osakas hankkii työvälineitä, ostetaanko ne 
yhtymälle vai ovatko ne henkilökohtaisia 
työvälineitä? Miten työvälineistä aiheutuvat 
kulut vähennetään verotuksessa? 

Vastaus: Metsäyhtymä eli verotusyhtymä on 
verotukseen liittyvä käsite. Metsäyhtymä ei 
ole yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, 
vaan se on verotuksen laskentayksikkö, jota 
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käytetään, kun lasketaan useiden henkilöi-
den yhteisesti harjoittamasta toiminnasta 
syntyvää verotettavaa tuloa ja toimintaan 
kuuluvia varoja.

Yhteisesti omistetuilla metsätiloilla käytet-
tävät koneet voivat olla osakkaiden yhtei-
sesti hankkimia tai yksittäisten osakkaiden 
nimiin hankittuja. 

Kun verotusyhtymä on vain verotuksen 
laskentasubjekti, joka ei voi suoraan omistaa 
mitään, yhtymän metsätalouden tulonhan-
kinnassa käytettävien, osakkaiden omista-
mien työvälineiden hankintamenot vähen-
netään verotusyhtymän veroilmoituksella. 
Näin verovähennyshyötyä saavat metsäti-
laan kohdistuvien omistusosuuksiensa mu-
kaisesti myös muutkin kuin työvälineen 
omistava osakas.

Metsäyhtymän verotusta on käsitelty esi-
merkiksi Verohallinnon syventävässä ve-
ro-ohjeessa Verotusyhtymän verotus.

JUUSO LOIKKANEN

Voiko testamentin 
hyväksymisen perua?

 
Hyväksyin äitini kuoltua hänen laatimansa 
testamentin, jonka mukaan toisen kuoltua 
jälkeen jäävä puoliso saa täyden omistus-
oikeuden ensin kuolleen puolison omai-
suuteen. 

Olen äitini ainoa lapsi ja ilmoitin testa-
mentin hyväksymisessä, että en vaadi la-
kiosaani enkä moiti testamenttia. Leski ei 
ole isäni. Kyseessä on äitini toinen avioliit-
to. Ositus ensimmäisen avioliiton osalta on 
toimitettu.  

Olen nyt tullut katumapäälle ja haluaisin 
lakiosani. Onko tämä enää mahdollista? 

Ositus- ja perinnönjako on vielä toimit-
tamatta. Puolisoilla ei ollut avioehtoa.

 
Vastaus: Testamentin hyväksymistä ei voi 
yleensä peruuttaa. Koska olet hyväksynyt 
testamentin, se on tullut lainvoimaiseksi si-
nuun nähden.

Jos sinulle kuitenkin annettaisiin äitisi jää-
mistöstä sovinnolla lakiosa, se olisi lahja les-
keltä sinulle.

Poikkeuksellisesti testamentin hyväksymi-
sen voi riitauttaa, mutta se vaatii käräjille läh-
temistä ja menestyäkseen hyvää perustetta 
sille, miksi hyväksyminen ei sido sinua.

Ositusta ja perinnönjakoa ei toimiteta, 
koska testamentti on lainvoimainen ja leski 
on nyt äitisi kuolinpesän ainut osakas.

Leskeä verotetaan normaalisti koko vai-
najan netto-omaisuudesta huomioiden tie-
tysti lesken perintöverosta vapaa osuus eli 
puolisovähennys (90 000 e). 

 JUHA SALMIKIVI

Meneekö ulkomaiselle tilille 
maksetusta palkasta veroa?

Olen Suomessa vakituisesti asuva henkilö 
ja teen työt kokonaan etätyönä Suomessa 
sveitsiläiselle työnantajayritykselle, joka 
maksaa palkan sveitsiläiselle pankkitilille. 
Pitääkö palkasta maksaa veroa Suomeen, 
vaikka raha ei missään välissä päädy Suo-
meen?

 
Vastaus: Maksat Suomessa tehdyn etätyön 
palkasta veroa Suomeen. Lisäksi sinun pitää 
ilmoittaa kyseiset palkkatulot Suomen Vero-
hallinnolle, jollei työnantajasi ole antanut il-
moituksia tulorekisteriin.  

Jos ulkomainen työnantajasi ei peri pal-
kastasi veroa Suomeen, tulee sinun myös 
maksaa itse verot ennakkoverona välttyäk-
sesi jäännösveroilta Suomessa. 

Sillä ei ole merkitystä ”kotiuttaako” rahat 
suomalaiselle pankkitilille vai ei. 

Pääsääntö on, että Suomessa asuvaa 
henkilöä verotetaan Suomessa sekä hänen 
Suomesta että ulkomailta saamistaan tulois-
ta. Joissakin tapauksissa esimerkiksi veroso-
pimukset saattavat vaikuttaa asiaan. 

HARRI RAJALA

Saako avopuoliso 
kotitalousvähennyksen? 
Olemme avopari eikä meillä ole lapsia. 
Avopuolisoni omistaa kokonaan asunnon, 
jossa molemmat asumme. Minä haluaisin 
teettää asunnossa keittiöremontin, jonka 
maksaisin itse kokonaan. 

Olenko oikeutettu saamaan kotitalous-
vähennystä töistä, vaikka en omista asun-
toa, jos kotitalousvähennyksen kaikki edel-
lytykset kuten työn tekevän firman ennak-
koperintärekisteriin kuuluminen ovat ok? 

Vastaus: Kyllä olet. Asunnon hallintataval-
la ei ole merkitystä kotitalousvähennyksen 
myöntämisen kannalta eli asunnon omista-
minen ei ole edellytys kotitalousvähennyk-
selle. 

Olennaista on, että tapauksessasi vaadit 
vähennystä ja maksat vähennyksen perus-
teena olevat työkustannukset sekä käytät 
asuntoa joko vakituisena tai vapaa-ajan 
asuntona. 

Koska avopuolisosi ei maksa remontin 
kustannuksia, hän ei voi saada kotitalousvä-
hennystä kyseisistä kustannuksista. Vain 
sinä voit hyödyntää vähennystä. 

JOHNNY ÖRNBER

Yrityksen  
verot
Vaikuttaako tilikausi  
poistojen suuruuteen?
Yritykseni tilikausi on pidennetty 18 kuu-
kauteen. Vaikuttaako pidennetty tilikausi 
konepoistojen suuruuteen siten, että pois-
tot ovat 1,5-kertaiset? Kysymykseni ei 
koske korotetuista kone- ja laitepoistoista 
verovuosille 2020–2023 annettua lakia.

Vastaus: Poiston enimmäismäärä on 25 pro-
senttia silloinkin, kun verovuosi on lyhempi 
tai pidempi kuin 12 kuukautta. Tämä pätee 
myös silloin, kun kaksi samana kalenteri-
vuonna päättynyttä tilikautta yhdistetään yh-
deksi verovuodeksi.

TUOMO LINDHOLM

Minä vuonna vähennän 
ja ilmoitan alv:n?
Voiko kaksi arvonlisäverovelvollista maata-
louden harjoittajaa järjestää kaivinkonekau-
pan vuodenvaihteessa siten, että ostaja saa 
alv-vähennyksen vuodelle 2021, mutta 
myyjä ilmoittaa kalenterivuoden 2022 ar-
vonlisäveron vasta vuonna 2023? Kone tu-
lisi ostajalle tänä vuonna, mutta kauppahin-
ta maksetaan vasta ensi vuonna. Molem-
pien verokausi on kalenterivuosi.

Vastaus: Kyllä voi. Maatalouden harjoittajat 
voivat halutessaan soveltaa ostoista vähen-
nettäviin veroihin suoriteperustetta. Vähen-
nys voidaan siis kohdistaa sille verokaudel-
le, jonka aikana ostettu kaivinkone on vas-
taanotettu.

Yksityisillä maatalouden harjoittajilla on 
myös oikeus ilmoittaa ja maksaa myynneis-
tään arvonlisäveroa maksuperusteisesti lii-
kevaihdon määrästä riippumatta. 

Kun arvolisävero tilitetään maksuperustei-
sesti, myyjä kohdistaa maksettavan veron 
sille verokaudelle, jolloin se saa maksun kai-
vinkoneesta.

Alkutuottajat ovat oikeutettuja kalenteri-
vuoden pituiseen verokauteen arvonlisäve-
rotuksessa liikevaihdon suuruudesta riippu-
matta. Tämä koskee vain sellaista alkutuo-
tantoa harjoittavaa luonnollista henkilöä, 
kuolinpesää tai yhtymää, joka ei harjoita 
muuta arvonlisäverollista toimintaa.

MIIKA HÄRKÖNEN
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Sähkö säästi 
kuskin kuluja

Kaksi vuotta GTE Passatin kanssa osoittivat, että ladattavalla 
hybridillä voi säästää runsaasti bensiinikustannuksissa ja todella paljon 
päästöissä. Lähes uuden veroisena säilynyttä hienoa autoa ei vain olisi

 koskaan pitänyt viedä Volkswagenin merkkihuoltoon.

T E K S T I :  J U H A  P A R T A N E N  / /  K U V A :  P A T R I K  L I N D S T R Ö M

KORONAVUOSI 2020 oli mielenkiintoinen 
käyttövuosi ladattavalla hybridivoiman-
lähteellä varustetulle autolle. Epidemian 
vuoksi autotoimittajan vaimo luopui jul-
kisen liikenteen käyttämisestä ja ajoi        
Volkswagen Passat GTE:llä päivittäiset 
työmatkansa, 22 kilometriä päivässä.

Muutenkin Passat oli liikenteessä lähes 
joka päivä. Silti autoon tankattiin bensii-
niä vain neljä kertaa vuoden aikana, 40–45 
litraa kullakin kerralla. Suurimman osan 
aikaa GTE liikkui sähköllä, joka riitti 

niin työmatkoihin kaikissa säissä kuin 
useimpiin muihinkin ajoihin, jotka ajet-
tiin pääasiassa pääkaupunkiseudun si-
sällä. Kilometrejä kertyi vuoden aikana 
reilut 10 000. Lähes sama tahti on jatku-
nut vuonna 2021, vaikka maantieajoa on 
ollut edellisvuotta enemmän.

Passat GTE kuluttaa usein sähköä 20–
25  kilowattituntia sataa kilometriä koh-
den, mutta hyvissä olosuhteissa sillä voi 
päästä 19 kWh/100 km-kulutuksella  tai 
vieläkin vähemmällä.

Pisimmillään tankillinen bensiiniä on 
riittänyt neljä kuukautta, jolloin joutuu jo 
pohtimaan, pitäisikö tankkiin laittaa polt-
toaineen säilymistä parantavaa lisäainetta 
– nykybensiinien ominaisuudet kun heik-
kenevät parin kuukauden jälkeen.

Sähköllä kauppaan
Vuosimallin 2016 Volkswagen Passat 
GTE:ssä on 9,9 kilowattitunnin akku ja 
valmistajan mukaan se kulkee sähköllä 

Atoy Automotiven tekninen asiantuntija Michael Weikkola selvittää testerillä Passat GTE:n korkeajänniteakun tilaa. 
Sen hallinnan ohjainlaite on akun sisällä. Ohjelma tarkistaa myös muun muassa akkukotelon tiiviyden. 
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50 kilometriä. Täyteen ladattuna mitta-
riston ilmoitus toimintasäteestä on vaih-
dellut 36 ja 49 kilometrin välillä. Nollan 
molemmin puolin vaihtelevissa lämpö-
tiloissa sähköä on riittänyt noin 30 ki-
lometrin ajoon. Toimintasäde pitenee 
selvästi silloin, kun lämmityslaitetta tar-
vitsee vähemmän, istuinlämmittimiä ei 
käytetä ja auton voimalinja akkuineen 
on liikkeelle lähdettäessä lämpimämpi.

Volkswagenin etuna on se, että jos kor-
keajänniteakussa on riittävästi virtaa, 
auto suostuu kulkemaan e-moodilla ul-
koisista olosuhteista huolimatta. Kaikki 
pistokehybridit eivät toimi näin, vaan osa 
niistä käynnistää aina polttomoottorinsa, 
jos ajaja käyttää lämmitys- tai ilmastoin-
tilaitetta. Näin parin kilometrin kauppa-
matkasta pakkassäässä tulee rajusti pääs-
töjä siinä, missä GTE-Volkkarin päästöt 
ovat nolla.

Taajamissa automaattivaihteiston 
B-asennon käyttäminen D:n sijaan hel-
pottaa varsinkin ruuhkissa ajamista, kun 
energian talteenotto toimii moottorijar-
rutuksen tavoin samalla kun se lataa ak-
kuun lisää virtaa.

Reikä pohjassa
SAKA:n Ruotsista tuoma Passat GTE oli 
katsastettu kesällä 2019, mutta auton 
kunnon selvittämiseksi se kävi maalis-
kuussa 2020 K1 Katsastuksen Koivuhaan 
toimipisteessä kuntotarkastuksessa.

”Käytännössä kuin uutta katselisi, to-
della hyvin pidetty auto, ei näy edes lu-
miharjan jälkiä. Näyttää siltä, että tämä 
auto on viettänyt hallielämää”, katsastus-
mies Mikael Kauppinen luonnehti kolme 
vuotta vanhaa ja 22 000 kilometriä ajet-
tua GTE:tä. 

Hän kuitenkin havaitsi pohjan suoja-
muovissa reiän lähellä korkeajänniteakun 
liittimiä sekä pitkiä naarmuja etu- ja ta-
ka-akseleiden välisellä osuudella. Auto oli 
ennen ostopäätöstä kyllä nostettu ylös 
pohjan tarkistamiseksi, mutta reikä oli 
jäänyt piiloon nosturin aisan alle. Kun 
auto nostettiin ylös niin että se seisoi 
pyöriensä varassa, jäljet paljastuivat.

Volkswagenin merkkikorjaamolla kävi 
ilmi, että pohjasuojia on vaihdettu use-
ampaankin GTE-Volkkariin. Suojan pois-
taminen ei paljastanut vaurioita ja vaihto 
uuteen maksoi töineen vain 89,24 euroa.

Mihin huoltoon?
Monet autojen huoltopisteet ovat epä-
luotettavia. Volkswagenin merkkihuol-
tojen tulokset ovat Tekniikan Maailma 

-lehden testeissä jääneet kehnoimpien 
joukkoon vuodesta 1971 lähtien, jol-
loin kuopiolainen Heikkisen Konepaja 
oli joukon heikoin. Yhdessä pääkaupun-
kiseudun Volkswagen-huollon kanssa 
VW-huoltamot jäivät tuolloin kolmen-
toista automerkin korjaamoista huo-
noimmiksi laiminlyömällä 23 työtä nel-
jästäkymmenestä. Taannoinen kokemus 
Helsingin Lauttasaaressa olleesta Volks-
wagen-huollosta, jossa uudehkon Skoda 
Superbin puhdas konetila sotkettiin sii-
vottomaan kuntoon, vahvisti että TM:n 
testitulokset kuvaavat hyvin todelli-
suutta.  

Sama kelvottomuus huokui syksyllä 
2020 Volkswagen Center Espoossa teh-
dystä huollosta. Asentajan jäljiltä Passa-
tin jarrunestesäiliössä ei ollut korkkia – 
se oli irrallaan moottoritilan reunassa. 
Moottorin päällimuovi ei ollut paikallaan 
vaan irti kiinnikkeistä, sytytystulppien 
hatuissa ei ollut rasvaa, ohjelmistopäi-
vitys oli tekemättä ja 12 voltin akku oli 
merkitty testatuksi, mutta se oli tuhottu 
niin että happoa oli vuotanut pitkin akun 
ympäristöä. Yllättävää oli, että GTE:ssä 
ei ollut AGM-tyyppistä akkua, jollainen 
siihen sittemmin vaihdettiin.

PARTASEN POINTIT

 Käytäntö on osoittanut, että ladat-
tavien hybridien realistinen toiminta-
säde on kolmanneksen pienempi kuin 
valmistajan ilmoittama. Kovilla pak-
kasilla tai auton voimavaroja rajusti 
hyödyntämällä kilometrimäärä putoaa 
puoleen ilmoitetusta.

 Kun maantieajon osuus kasvaa, 
ladattavan hybridin etu suhteellisesti 
pienenee. Sähkö riittää vain pieneen 
osaan matkasta. Silti GTE-Passatissa 
energian talteenotto toimii niin hyvin, 
että keskikulutus jää usein kuuteen lit-
raan, mikä on isolle autolle vähän.

 Ladattavaa hybridiä käytettynä os-
taessa on hyvä katsoa, että korkea-
jänniteakussa riittää virtaa valmistajan 
lupaamaan toimintasäteeseen tai ai-
nakin lähelle sitä. Autoliikkeet lataavat 
autoja laiskasti, joten on pyydettävä 
laittamaan auto lataukseen tai otet-
tava se koeajoon niin, että ajamisen 
ohella ehtii kokeilla akun latautumista.

Mihin viedä hybridi huollettavaksi, kun 
merkkihuollon toimintaan ei voi luottaa 
ja laiminlyönnit korjanneessa korjaa-
mossa ei vielä ole valmiutta koskea kor-
keajännitejärjestelmään?

Testerillä tietoa

Onneksi osa riippumattomista korjaa-
moista pystyy kajoamaan korkeajänni-
teakkuihin. Teslojakin huoltavan Atoy Au-
tomotiven tekninen asiantuntija Michael 
Weikkola kertoo, että heillä käy runsaasti 
myös Hyundain hybridejä ja täyssähköau-
toja, Volvon hybridejä, GTE Volkswage-
neita ja Toyotan hybridejä.

Akuston kunnon tarkistamiseksi Pas-
sat GTE kävi syksyllä 2021 Atoy Automo-
tivella Kivenlahdessa, jossa Weikkolan 
käyttämässä testerissä oleva Volkswage-
nin korjausohje kertoo käyttäjälle, miten 
korkeajänniteakku tehdään jännitteet-
tömäksi huoltotöiden ajaksi. Testeri il-
moitti, että se ei tee korkeajänniteakun 
tilan arviointia, koska mitään vikakoo-
dia ei ilmennyt eli kaikki oli kunnossa. 
Kennojen jännitteen testeri kuitenkin 
näytti: se oli 3,783 – 3,786 volttia. GTE:n 
akussa on 96 kennoa ja niiden välinen 
jännite-ero saa olla enintään 0,2 volttia.

Weikkolan mukaan auto mittaa korkea-
jänniteakusta monia asioita koko ajan ja 
kuljettaja voi luottaa kojelaudan mitta-
ristoon: se kertoo, jos jotain on vialla. 
Myös autonvalmistajien ote huoltotoi-
mista on tiukka: heti kun testeri lyödään 
kiinni autoon, siitä menee diagnoosipro-
tokolla Volkswagenin serverille. H
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Hyvästi kuivat
talvikädet

T E K S T I :  S A T U  A L A V A L K A M A  / /  K U V A :  I S T O C K P H O T O

Ilmestyykö sormenpäihisi talvella karhea pinta? 
Kiusaako käsien kutina tai hilseily? 

Kuiva huoneilma ja kylmä ulkoviima kuivattavat 
käsien ihoa. Ahkera peseminen ja desinfiointi 

suojaavat taudinaiheuttajilta, mutta voivat myös 
lisätä ihopulmia. Käsien pelastus ovat kosteuttavat 

tuotteet ja suojahansikkaat. Miten löytää sopiva 
pesuvalmiste, hoitovoide ja käsidesi? 

TIPS 

02

01

Neuvot käsien hoitoon antoivat apteekinhoitaja 
Päivi Kerkkänen Yliopiston Apteekista ja ihotautilääkäri 
Maarit Vaalamo Mehiläisestä.

Pese hellästi
Jos kädet ovat likaiset, lika kannattaa aina 
pestä pois. Valitettavasti runsas saippuointi 
vähemmän hellävaraisella tuotteella kuivat-
taa käsiä.  Saippuoissa on usein vaahtoavia 
aineita, jotka irrottavat käsien ihosta suojaa-
vaa rasvaa. Myös kuuma vesi vie kosteutta ja 
voi rikkoa ihon pintaa.

Käytä hellävaraisia pesuaineita, esimer-
kiksi pesunesteitä jotka sisältävät kosteut-
tavia ainesosia kuten glyseriiniä. Mikäli iho 
on erityisen vaativa, voit kokeilla käsien pe-
suun pesuöljyä tai perusvoidetta. Pesuai-
neen olisi hyvä olla hajustamaton. Varsin-
kin jos käsien iho on rikki, hajusteet voivat 
aiheuttaa allergiaa.

Terveen ihon pH-luku on noin viisi, eli iho 
on lievästi hapan. Kun käsiä puhdistaa pH-ar-
voltaan samankaltaisella tuotteella, kädet py-
syvät todennäköisemmin hyvässä kunnossa. 
Apteekista löytyy useita pesunesteitä, joiden 
pH on lähellä viittä. 

Voitelu virkistää
Voiteen käyttö heti pesun jälkeen estää ihon 
kuivumista ja sitoo siihen kosteutta. Tavallisia 
perusvoiteita voi levittää myös käsiin, mutta 
ne imeytyvät hitaasti ja voivat tahria paikkoja. 
Siksi moni käyttää mieluummin käsille suun-
niteltua, nopeasti imeytyvää voidetta. 

Yleensä kuivaan käsi-ihottumaan sopii ras-
vainen tai keskirasvainen voide. Mikäli kädet 
ovat erityisen kuivat, voit illalla voidella ne 
perusvoiteella ja pukea päällimmäiseksi puu-
villahanskat. Näin saat kosteuttavan hoidon 
koko yöksi. Käsivoiteissa on öljyjen lisäksi 
muitakin hoitavia aineita. Jos tiedät olevasi 
allerginen jollekin aineelle, lue tarkkaan tuo-
teseloste. Voiteissa voi olla myös hajusteita. 
Apteekeissa on usein testereitä, joista saa 
kokeilla voidetta ja sen tuoksua. Tuoksuton 
voide on varmin valinta. 
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Joulupuu ry:n koordinoimalla Jou-
lupuu-keräyksellä hankitaan joulu-
lahjoja tukea tarvitseville lapsille ja 
nuorille ympäri Suomen.

Miten Joulupuu-keräys toimii?
”Kuka tahansa voi viedä lahjan jou-
lupuun alle. Paketit kerätään koo-
tusti ja viedään lapsille ja nuorille.”

 
Kuinka paljon joululahjoja kerä-
tään vuosittain? 
”Lahjoja kerätään jopa 100 00 lapselle ja nuorelle. Viime 
vuonna kerättiin 70 000 lahjaa. Lisäksi eJoulupuu-ke-
räyksellä kerättiin 360 000 euroa.”

Missä keräykseen voi osallistua? 
”Osoitteessa Joulupuu.org on tieto kaikista keräyksistä. 
Sieltä selviää, onko omalla paikkakunnalla keräystä ja 
minne lahjoja voi lahjoittaa. Yritykset voivat ottaa yh-
teyttä paikalliseen keräysjärjestäjään, jos he haluavat 
kerätä lahjoja omissa tiloissaan. eJoulupuu-keräys on 
verkossa.”

Kuka toimittaa lahjat perille saajille? 
”Paikallisilla vapaaehtoisilla keräysjärjestäjillä on luo-
tettavaksi todennettu yhteistyökumppani lahjojen jake-
luun. Teemme yhteistyötä erityisesti sosiaalitoimen ja 
lastensuojelun sekä myös seurakuntien kanssa.”

Miten voi varmistaa, että lahja on saajalleen mie-
luisa?
”Joillain paikkakunnilla lapset ja nuoret voivat esittää 
lahjatoiveita. Pakettikortissa voi esimerkiksi lukea, että 
tyttö 4 v. haluaa hulahula-vanteen. Useimmiten kortissa 
on vain lapsen sukupuoli ja ikä, jolloin lahjanantaja voi 
itse päättää, mitä lahjoittaa. Keräykseen tuodun tava-
ran pitää olla uutta ja käyttämätöntä, mutta se voi olla 
myös itse tehty. Rahaa ei voi laittaa pakettiin, mutta esi-
merkiksi lahjakortteja voi ostaa.” 

Mitä lahjanantaja saa keräykseen osallistumisesta?
”Keräykseen osallistuminen tuo merkityksellisyyden 
tunnetta, motivoi ja antaa hyvän joulumielen. Moni ha-
luaa opettaa omille lapsilleen antamisen perinnettä ja 
sitä, että jokaisella ei ole kaikki asiat niin hyvin. Auttami-
nen on tärkeää sekä lahjan antajille että niiden saajille.”

OUTI AIRAKSINEN

Miten voin osallistua 
Joulupuu-keräykseen? 

04

05

03
V I E L Ä  Y K S I  K Y S Y M Y S

DORIS TUOHIMAA
HALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA, 
PERUSTAJA
JOULUPUU RY

Pöpöt matalaksi
Käsidesi oikein käytettynä on oiva apu vi-
rusten poistamiseen. Mukana kulkevasta 
pienestä pullosta kädet voi desinfioida sil-
loin, kun pesuun ei ole mahdollisuutta. Kä-
sidesin käyttö on käsille ystävällisempää 
kuin saippuapesu, jos desinfiointiaineena 
on glyserolia sisältävä herkän ihon käsidesi.

Käsidesin viruksia tappava ainesosa on 
tavallisimmin 70–90-prosenttinen alkoholi. 
Alkoholi kuivattaa ihoa, joten kosteuttavaa 
glyserolia tarvitaan.  Huomaa, että käsidesi 
ei kuitenkaan toimi tehokkaasti, jos käsissä 
on likatahroja.

Kallista vai edullista? 

Hyviä tuotteita löytyy sekä edullisista että 
kalliimmista merkeistä. Tuotteen ei tarvitse 
olla superkallis ollakseen hyvä. Litrahinnat 
ovat paras vertailukohde, sillä pakkauskoot 
vaihtelevat. Kiinnitä huomiota myös tuot-
teen ja pakkauksen ympäristöystävällisyy-
teen.

Hintoja ja koostumuksia on helppo ver-
tailla verkkoapteekissa ja sieltä niitä voi ti-
lata kaikkialle Suomeen. Avaamaton tuote 
säilyy pitkään kotonakin. Suurempi pakkaus 
käsidesiä tai käsivoidetta on yleensä pientä 
edullisempi. Jos haluat säästää, voit ostaa 
suuren pullon ja annostella siitä mukana kul-
kevaan pikkupulloon. 

Lääkärin vinkit
Jos käsissä on näkyvää ihottumaa tai iho 
on rikki, käy näyttämässä tilanne lääkäril-
le. Jos ihon saa kotihoidolla välillä täysin 
oireettomaksi, lääkärikäynti ei ole välttä-
mätön. Aina voi kuitenkin hakea apua, jos 
oireet kiusaavat.

Lääkärissä käydään läpi mahdolliset pe-
russairaudet, onko ihottumaa muualla kuin 
käsissä ja oletko allerginen. Samoin selvite-
tään, mitä rasitteita käsiin kohdistuu. Toimis-
totyössä rasitus on usein vähäistä, mutta ko-
titöissä voi olla toisin. Kampaamo-, siivous- 
ja ravintola-alalla rasitus on huomattava.

Lääkäriltä saat ohjeet käsien suojaami-
seen, hoitoon lääke- ja perusvoiteella sekä 
sopivan pesuaineen valintaan. Suojahan-
sikkaat vähentävät käsien ärsytystä työssä 
ja kotona esimerkiksi siivotessa sekä keit-
tiö- ja puutarhatöissä. Jos pidät hanskoja 
pitkään, niiden alle kannattaa laittaa myös 
puuvillakäsineet. 
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66 Joulukrypto

Vastaukset  23. joulukuuta 2021 mennessä.
Lähettäneiden kesken arvotaan kolme 
Veronmaksajain Keskusliiton julkaisemaa kirjaa.

Valittavana on:
o Lahjaverokirja, jäsenhinta 27 e (ovh. 32 e)
o Perintöverokirja, jäsenhinta 35 e (ovh. 40 e)
o Asunnon verot, jäsenhinta 27 e (ovh. 32 e)
o Sijoittajan verokirja, jäsenhinta 35 e (ovh. 40 e)

Vastaukset osoitteeseen: Taloustaito, Kalevankatu 4, 
00100 HELSINKI. Kuoreen tunnus ”Joulukrypto”.

Nimi  _______________________________________
 

Osoite ___________________________________                

Edellisen ristikon voittajat ja ratkaisu sivulla 60.

Krypton voi ratkaista myös verkossa www.sanaristikot.net
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Pelastusarmeija neuvoo veloi-
tuksetta ja antaa ideoita, kun 
olet pohtimassa testamentin 
tekoa. Ota rohkeasti yhteyttä.

Uusien kontaktien ja uusien tes-
tamenttimääräysten määrä on 
ollut viime vuosina voimakkaas-
sa kasvussa. Monet haluavat 
tehdä testamentin Pelastusar-
meijalle. He näkevät, että apu 
menee oikeaan kohteeseen, 
luottavat Pelastusarmeijaan ja 
arvostavat sen hyvin alhaista 
kulurakennetta. Oleellista on, 
että testamentissa tulee olla 
kirjoitettuna kyseisen henkilön 
oma tahto. Toinen tärkeä asia, 
jota korostamme on, että tes-
tamentti ei ole lupaus – sitä voi 
muuttaa tai sen voi peruuttaa 
koska tahansa.

Testamenttityötä
lämmöllä arvostaen
Jo sana testamentti tai perintö aiheuttaa, erityisesti meissä suomalaisissa, 
monenlaisia tuntemuksia. Koko asia on ollut vähän niin kuin aihe, josta ei voisi 
edes puhua ääneen.

Pelastusarmeija aloitti 
uudenlaisen, informatiivi-
semman testamenttityön 
muutama vuosi sitten. 
Se on saanut todella 
hyvän vastaanoton.

Perusajatuksena Pelas-
tusarmeijan testamentti-
työssä on palvella ihmi-
siä. Testamenttiasioista 
vastaava Osmo Halonen 
korostaa, että Pelastus-
armeijalaiset haluavat 
aidosti palvella ihmistä 
ajattelematta hänen 
kukkaroaan. Haluamme 
oikeasti mennä ihminen 
edellä ja luotamme siihen, 
että taloudelliset tarpeem-
me kyllä tulevat täytetyiksi 
tavalla tai toisella, kun 
me vain pidämme tiukasti 
kiinni periaatteestamme 
kuunnella ihmistä, ajatel-
la häntä ja toimia hänen 
parhaakseen.

Pelastusarmeijan testa-
menttityöntekijä tapaa kaikki 
halukkaat testamentin Pelas-
tusarmeijalle tehneet henkilöt 
vuosittain, joko heidän koto-
naan tai jossain muussa sovi-
tussa paikassa.

Halonen kertoo, että ’Muistio ja 
toiveitani poismenoni jälkeen’ 
-dokumenttiin kirjataan kaikki 
tarvittavat toiveet ja ohjeet kuo-
leman jälkeisten asioiden hoita-
jille. Tätä muistiota päivitetään 
sitten tarpeen mukaan, esim. 
vuotuisissa tapaamisissa. Ih-
miset ovat poikkeuksetta hyvin 
helpottuneita muistion tekemi-
sen jälkeen. He sanovat usein, 
että ”miten te olisittekaan voi-
neet tietää kaikki nuo toiveeni, 
ellei niitä olisi kirjoitettu paperille 
– kylläpä helpotti!”

Kun Pelastusarmeija sitten saa 
kuolintiedon, joko omaisilta, 
viranomaistahoilta tai järjestel-
mästämme, joka päivittyy koko 
ajan väestötietojärjestelmään, 
alamme hoitaa asioita sovitusti. 
Ilmoitamme läheisen/ystävän 
poismenosta sovituille tahoille. 
Sitten alkavat hautajaisjärjes-
telyt – myös muistion ohjeiden 
mukaisesti. Hautajaisten jälkeen 
on vuorossa kuolinpesän ja 
perunkirjoituksen hoitaminen ja 
aikanaan asunnon tyhjentämi-
nen. Pelastusarmeijan kanssa 
voi sopia myös muun muassa 
haudanhoidon tasosta ja kes-
tosta. Meille on kunnia-asia, 
että hoidamme testamentti-
asioitakin hyvällä asenteella ja 
lämmöllä arvostaen varauksetta 
testamentintekijän vapautta ja 
tahtoa, Halonen päättää.

Infoa

Testamentti

Tapaamiset 
ja muistio

Kuoleman 
jälkeen

 YHTEYDENOTOT   Pelastusarmeija /testamenttiasiat  |  Osmo Halonen, p. 040 568 7298, testamentti@pelastusarmeija.fi  
www.pelastusarmeija.fi/testamentti 
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Sinä olet siellä.

Aikakauslehteen uppoudutaan. Silloinkin, 
kun ympärillä sattuu ja tapahtuu. Lehden ja 
lukijan suhteesta hyötyy myös mainostaja. 
Lue lisää: aikakausmedia.fi/sinaoletsiella
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